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Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

Передмова 
 

Видання ставить за мету – ознайомити широкі кола 
громадськості з матеріалами про Печеніги – старовинне 
поселення Східної України, селище міського типу районного 
підпорядкування у північній частині Харківської області. 

 
Представлений масив бібліографічної і фактографічної 

інформації про історію і розвиток Печеніг виявлено за 
фондами Харківської обласної універсальної наукової 
бібліотеки, друкованими бібліографічними джерелами, а 
також ресурсами мережі Інтернет. 

Довідкова частина посібника “Події, факти” насичена 
різноманітною інформацією. У хронологічній послідовності 
подано фактичні дані про минуле й сьогодення смт Печеніги. 

Бібліографічний ретроспективний покажчик містить 
відомості про офіційні, наукові, науково-популярні, довідкові, 
художні, інформаційно-бібліографічні видання, статті із 
журналів, газет та електронні ресурси. Відбір документів 
закінчено у 1-у півріччі 2011 р. 

Бібліографічні записи згруповано за галузево-
тематичними розділами та підрозділами: (Загальні питання 
розвитку смт Печеніги; Історія; Природні та екологічні умови; 
Соціально-економічний розвиток сучасного смт Печеніги; 
Охорона здоров’я. Фізкультура і спорт. Туризм; Суспільно-
політичне життя. Діяльність органів місцевої влади; Релігія. 
Церква; Освіта. Заклади освіти; Культурне і мистецьке життя; 
Літературне життя; Печеніги в художній літературі і музиці та 
ін.), а в їх межах – за абеткою авторів та назв документів. У 
розділі “Літературне життя” та підрозділі “Художнє життя” 
матеріал розташовано за персоналіями, у підрозділі 
“Фестиваль “Печенізьке поле” – за хронологією публікацій. 

Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні 
стандартами (ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Бібліографічний запис. 
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п . 

у 1, 2 вміщено вірші, пісні, присвячені 
Печенігам

 
покажч

                                                

складання”*, ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській 
мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги”, 
ГОСТ 7.12-93 “Сокращение слов в русском языке. Общие 
требования и правила”). При необхідності опис 
су роводжується довідковими анотаціями Документи, не 
опрацьовані de visu, позначено астериском (*), у деяких 
випадках подається неповний опис. 

У додатк
, а також фотографії краєвиду, архітектури селища. 

Пошукові можливості посібника розширюють іменний
ик та “Зміст”. 

 
* В опису не вказано загальне позначення матеріалу документів терміном 
“Текст” 
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Події, факти 
 

ІІ тисячоліття – 
VІІІ ст. до н.е. 

Існувало поселення бронзового віку на 
території сучасного смт Печеніги 

V – ІІІ ст. до н.е. На території нинішнього селища було 
скіфське поселення 

1-ше 
тисячоліття н.е., 
середина 

На місці розташування смт Печеніги 
знаходилося поселення ранніх слов’ян 

VІІІ ст. На території сучасного селища 
проживали алано-слов’янські племена 

Х – початок ХІХ 
ст. 

Існувало озеро Печеніги. Перші згадки 
про нього у жалуваних грамотах 1599 р. і 
1616 р. 

1646,  
від 23 листопада 

Чугуївському воєводі Федору Пушкіну 
надійшла “грамота” про заселення Печеніг 
литовськими черкасами (205 чоловік) на 
чолі з Федотком Левоновим 

ХVІІ ст., 
середина 

Печеніги закладалися як укріплене 
містечко у вигляді шестикутника з 
бастіонами, земляним валом. Крім нині 
існуючої Бубонистої гори була гора Бубон 
в східних околицях селища. У північно-
східній частині поселення знаходилося 
велике озеро (“заливом”) 

1647 Побудовано дерев’яну церкву Покрова 
Пресвятої Богородиці та адміністративні 
приміщення для органів цивільного й 
військового управління 

1650-ті роки – 
1685 

Сотенне містечко Печеніги у складі 
Харківського полку – козацької військової 
й адміністративної одиниці 
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1654 До Печеніг прибула група поселенців (45 
сімей) з Опішнянської сотні на чолі з Іваном 
Волошеніним 

1655–1670 Будівництво Миколаївського храму. У 
1793 р. збудована нова дерев’яна церква 

1659 Печенізькі козаки відбили перший 
навальний напад татар на містечко 

1660 В Печенігах будується Преображенський 
храм 

1660–1680-
ті роки 

Масовий прихід переселенців на 
Печеніжчину, серед них 472 особи на чолі з 
сотником Савелієм Васильєвим оселилися в 
Печенігах 

1661 Печенізькі козаки вирушили до слободи 
Колонтаєво (тепер село Краснокутського 
району) на боротьбу з татарами 

1665–1668 Кошовий Запорізької Січі, харківський 
полковник Іван Сірко, очолював “змиевских, 
мерефянских и печенежских черкас” (козаків) 

1673, 
серпень 

Козаки печенізької полкової сотні відбили 
напад татар під Піченігами 

1678, 28 сер-
пня (за ста-
рим стилем) 

Військовий загін татар (150 чоловік) напав 
на Печеніги, взято у полон близько 150-ти 
мешканців містечка 

1679 В Печенігах проживало майже 3000 осіб, з 
них козаків – 462 

1685–1765 Печеніги у складі Ізюмського слобідського 
полку 

1695–1696 Печенізькі козаки брали участь в 
Азовсько-Дніпровських походах 
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1700–1721 Печенізька сотня Ізюмського полку брала 
участь у Північній війні 

1706 Будівництво нової церкви Преображення 
Господнє 

1710 Розпочато будівництво Петропавлівського 
храму. В 1717 р. цей храм вже діяв 

1724 Одержано дозвіл на будівництво нового 
Покровського собору на місці дерев’яної 
церкви. У 1801 р. збудовано нове дерев’яне 
приміщення для храму 

1726 При Миколаївському храмі відкрито 
школу 

1728 Відновлено храм Преображення Господнє 

1732 В Печенігах діяли 3 церковно-парафіяльні 
народні школи 

Проживало 2410 осіб чоловічої статі, серед 
них: козацької старшини – 24, полкових 
козаків – 477, підпомічників – 1551 чоловік 

1750 Збудовано новий Миколаївський храм (у 
1826 р. він був перенесений у Печенізький 
Бурлуцький хутір (нині с. Новий Бурлук) 

1765, 2-ге 
півріччя – 
1785 

Державна військова слобода Печеніги – 
центр Печенізького комісарства у 
підпорядкуванні Ізюмської провінції. Жителів 
переведено до розряду військових обивателів 

1769 У слободі було 2610 військових 
обивателів, серед них 1112 осіб не мали землі 
для господарювання 

1779 У слободі Печеніги (разом із Базаліївкою) 
було 3299 військових обивателів, 302 
володільницьких підданих 
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1790, 
березень 

Антифеодальні виступи печенізьких селян  

1797 В Печенігах мешкало 3672 особи чоловічої 
статі та 3677 жіночої 

1803–1806 Будівництво кам’яного Петропавлівського 
храму. В 1806 р. церкву освячено 

1816 Освячено новий кам’яний храм 
Преображення Господнє. За клопотанням 
священників В.Погорєлова, П.Іваницького 
церкву побудовано на кошти прихожан 

1817–1857 Печеніги – військове поселення. 
Державних селян і козаків переведено до 
розряду військових поселенців, тобто вони 
ставали одночасно хліборобами і вояками 

1817 Скарга печеніжців царю Олександру І та 
Великому князю Костянтину Павловичу з 
протестом проти переведення їх до розряду 
військових поселенців 

1819 Під час Чугуївського повстання проти 
військових поселень та знущання полкового 
начальства почалися заворушення в 
Печенігах, в окрузі Таганрозького (пізніше 
перейменованого у Бєлгородський ) 
уланського полку 

1825 Відкрито шпиталь 

1825–1890 Печеніги перейменовано в Ново-Бєлгород 

1830 В Печенігах налічувалося 7029 прихожан 

1832 Троїцький храм (невідома дата 
будівництва) було перенесено в слободу 
Юрченкове 
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1832–1837 В Бєлгородському уланському полку 
служив російський письменник Яків де 
Бальмен (1813–1845). Перебуваючи в 
Печенігах та навколишніх селах, він написав 
твори “Собрание повестей, одна другой 
глупее. Писанные за службу в Белгородском 
Уланском полку от 1832–1837” 

1836–1843 В Бєлгородському уланському полку 
служив майбутній український і російський 
письменник, поет, мовознавець, історик, 
етнограф О.Афанасьєв-Чужбинський 
(28.03.1816–18.09.1875) 

1837 При шпиталі відкрито храм Святої Трійці 

1843,  
22 жовтня 

В Печенігах народився всесвітньо відомий 
живописець Генрік (Генріх) Іполитович 
Семирадський (помер 23.08.1902) 

1847–1848 У слободі від холери померло 40 чоловік в 
1847 р., 501 особа – в 1848 р. 

1857 Печеніги – центр Печенізької волості 
Вовчанського повіту. Жителів слободи 
переведено до розряду державних селян 

1861 Відновлена кам’яна Преображенська 
церква 

1865 Почало діяти однокласне народне училище 

1869 Створено Новобєлгородський каторжний 
політичний централ. У 1892–1902 рр. – 
місцева тюрма (нині пам’ятка архітектури, 
приміщення краєзнавчого музею). В’язнем 
тюрми був український поет П.А.Грабовський 

1870 При центральній каторжній тюрмі відкрито 
домову Скорботну церкву 
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1879 Печенізька громада налічувала 1377 дворів 
і 7253 жителів 

1883 У слободі проживало 6745 чоловік 

1892 Істориком М.Ю.Брандебургом виявлено 
скіфське поселення на території Печеніг 

1896 В Печенігах інтенсивно розвиваються 
ремесла, промислово-торговельна власність. 
Місцеві багатії володіють 16 вітряками, 
паровими і водяними млинами, 2 
маслобойнями, 28 крамницями, 10 
чинбарнями 

1901,  
7 грудня 

Народилася російська радянська 
письменниця, заслужений лікар УРСР 
Джигурда Ольга Петрівна (померла 
11.12.1986) 

1902 Селянські заворушення у волості, 
Печенігах 

1903, 
кінець року 

Печенізьке товариство для боротьби з 
пожежами організувало приватну кінну 
пожежну команду  

1905,  
1 травня 

Печенізькі революціонери на чолі з 
чоботарем І.М.Далудою провели першу 
маївку на острові посеред Сіверського Дінця 

1905 Історик Д.І.Багалій виявив чотири кургани 
в Печенігах 

1905–1907 В Печенігах відбулися сходки, 
демонстрації. Селяни громили економії 
землевласників і лісопромисловців Бунша, 
Бабаєва, Троянова 

1907,  
23 вересня 

Народився Олександр Федорович Козаков, 
Герой Радянського Союзу (26.10.1943) 
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1907, 1909 В Печенігах відкрито Другу народну 
бібліотеку-читальню (1907) і відкрито Третю 
народну бібліотеку-читальню Харківського 
товариства грамотності (1909) 

1910,  
4 листопада

Біля волосної управи зібралися печенізькі 
бідняки з протестом щодо столипінської 
аграрної реформи. Поліція заарештувала 11 
чоловік 

1912 Печеніжець С.Я.Чорняк брав участь у 
повстанні севастопольських моряків 

1913,  
30 жовтня 

Виступи печенізьких селян проти збору 
недоїмок 

1914, на 1-
ше січня 

Зареєстровано 360 господарств, які 
отримали відруби у розмірі 3350 десятин землі 

1917, 
навесні 

Створено Печенізький волосний земельний 
комітет на чолі з П.Ф.Буряком 

1918,  
початок 
року 

На фронтах громадянської війни захищали 
завоювання Жовтня печенізькі революціонери 
А.Ф.Муховатий, А.С.Вишинський, 
І.В.Костенко та добровольці Д.М.Кузьменко, 
І.Н.Гріньов, А.Т.Карацюба, А.Ф.Рубльов, 
Ф.П.Саврань, Н.К.Печенізький та ін.  

1918, 
січень 

Створено Печенізький волосний 
революційний комітет більшовиків під 
керівництвом О.М.Лапка і Л.М.Стуса 

1918,  
весна 

Окупація Печеніг німецькими військами. 
Панували свавілля та репресії 

1918, 
грудень 

Після визволення села від петлюрівців 
відновлена діяльність Рад 

1918–1921 В Першій Кінній армії воювали печенізьці 
С.І.Штанько та К.А.Листопад, в Богунському 
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полку Миколи Щорса – Т.П.Штанько 

Печенізький партизанський загін під 
командуванням Г.П.Антонова боровся з 
кайзерівськими окупантами 

1919, 
лютий 

В Печенігах створено партійний осередок 
у складі А.В.Рубльова, І.І.Костенка, 
І.А.Мордовенка, А.П.Піддубного, 
А.П.Онищенка 

1919, 
червень 

Окупація Печеніг військами генерала 
А.Денікіна 

1919,  
літо 

На боротьбу з військами Добровольчої 
армії А.Денікіна виступили комуністи на чолі 
з Сіверсом. Було створено Печенізький полк із 
800 добровольців 

Полк під командуванням І.І.Ламанова 
ввійшов до складу Червоної армії 

Печеніги визволено від денікінців. 
Партизани звільнили політв’язнів і спалили 
печенізьку тюрму  

Друга окупація селища денікінцями 

1919, 
грудень 

За підтримки Червоної армії печенізькі 
партизани звільнили селище від 
білогвардійців. Відновлена діяльність 
волосного революційного комітету і сільської 
Ради 

Печенізькі партизани визволили с. 
Кочеток, розгромили денікінську 
артилерійську частину (28 грудня), брали 
участь у звільненні Чугуєва від білополяків 
(29 грудня) 
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1920,  
початок 
року 

За ініціативи комуніста А.Онищенка 
створено комсомольський осередок у складі: 
А.Костенко, Т.Катречко, О.Пирожников, 
С.Любченко, І.Чічікас, Ф.Полупан та ін. 

1920–1921 Діяв Печенізький волосний військовий 
комісаріат 

1921,  
7 листопада

Четвертий з’їзд Рад Печенізької волості 
звернувся до населення по допомогу у 
виконанні плану продовольчої кампанії. 
Голодуючим Поволжя було зібрано 138 пудів 
зерна 

1921 Організована споживча кооперація 

 

1922,  
1 січня 

В Печенігах народився І.П.Сулима, 
засновник, директор Печенізької дитячої 
музичної школи (з 1961 р.) 

1922,  
літо 

Село відвідав уродженець Печеніг, 
“всеукраїнський староста” Г.І.Петровський 
(04.02.1878–09.01.1958). Він виступив перед 
селянами з питанням про будівництво нового 
життя 

1923, 
травень 

Розпочало роботу сільськогосподарське 
кредитно-кооперативне товариство. У 1925 р. 
воно нараховувало 840 чоловік 

1923, 
восени 

12 печенізьких бідняків об’єдналися в 
товариство по спільному обробітку землі 
(ТСОЗ) 

1923, кінець 
року – 1963 

Печеніги – центр Печенізького району 

1923 Почала діяти дизельна електростанція. Її 
побудували шефи – робітники харківських 
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заводів: “ВЕК” і електромеханічного 

Засновано Печенізьку центральну районну 
бібліотеку 

Створено Печенізьке районне товариство 
селянської взаємодопомоги 

1925 Створено агрогурток при клубі; при хаті-
читальні виходила стінгазета 

1926 Відкрито перший дитячий садок 

1927, 
травень 

В будинках печеніжців установлено 
радіоточки 

1928 На базі ТСОЗ в Печенігах організовано 
перший колгосп ім. Г.І.Петровського 

1930 Печенізька лікарня мала п’ять відділень 
(поліклінічне, хірургічне, терапевтичне, 
акушерсько-гінекологічне та дитяче) на 50 
ліжок 

1930–1931 В Печенігах організовано колгоспи 
“Червоний хлібороб”, “Печеніжець”, “Нове 
життя”, “Імені М.Горького”, “Імені Ілліча” 

1930–1932, 
травень 

Створена Печенізька МТС (машинно-
тракторна станція). У жовтні 1932 р. було 29 
тракторів 

1932 Почала виходити районна газета 
“Сталінський заклик” (з 1950 р. – під назвою 
“Жовтень”) 

1934 Відкрито середню школу, три семирічні та 
початкову школи 

Збудовано Будинок культури, встановлено 
стаціонарну кіноустановку 

Відкрито Будинок піонерів 
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1937 Відкрито двоповерхову середню школу 

1938 Організована перша промислова артіль 

1930-ті 
роки 

Заснована санітарно-епідеміологічна 
служба 

1941, 
червень 

В перший день війни понад 100 
добровольців пішли захищати Батьківщину. 
Серед них – комсомольці Є.Волик, Д.Дьяков, 
Д.Мойсеєнко, М.Чугай, М.Скорик. В.Злянко 
стала відомою розвідницею 

1941, 
жовтень 

Сформовано Печенізький партизанський 
загін під командуванням секретаря 
Печенізького райкому партії І.Г.Білоконя. 
Комісар загону – П.Я.Чурилов (до війни 
редактор районної газети) 

1941,  
1 листопада 
– 1943, 11 
лютого 

Перша окупація Печеніг німецько-
фашистськими військами 

1941, 
грудень 

Група партизанів під керівництвом 
І.Г.Білоконя ввірвалася на околицю Печеніг, 
знищила три ворожих склади з боєприпасами, 
розгромила штаб, захопила цінні документи і 
знищила 250 гітлерівців 

В Печенігах діяла підпільна 
комсомольська група з 15 чоловік на чолі з 
Леонідом Скляровим. Після страти керівника 
організація припинила існування 

1943,  
10 лютого 

52-га мотострілецька бригада 15-го 
танкового корпусу визволила Печеніги. В бою 
за селище загинув комісар бригади 
підполковник Н.В.Карапиш. Першим 
ввірвався на околицю Печеніг підрозділ під 
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командуванням старшого лейтенанта 
А.Ф.Щітченка 

1943,  
13 березня 
– 10 серпня 

Друга окупація Печеніг 

1943,  
10 серпня 

Остаточне визволення Печеніг від 
німецько-фашистських загарбників 

1944 За ініціативи О.К.Кривцун відкрито першу 
аптеку в Печенігах 

1947 Відкрито дитячий садок № 1 

1949 Комбайнер колгоспу ім. М.Горького 
О.І.Додиван був удостоєний звання лауреата 
Державної премії СРСР за відмінну роботу по 
насадженню лісосмуги 

1949–1951 Будівництво приміщення аптеки 

1950–1952 Колгоспи Печенізької селищної ради 
об’єднано у дві великі сільськогосподарські 
артілі – колгоспи імені Г.Петровського та 
імені М.Горького 

Видавалася районна газета “Жовтень” 

1951,  
1 лютого 

Відкрито районну бібліотеку для дітей 

1951 Збудовано приміщення ощадкаси, 
фотографії, перукарні 

1952 Відкрито книжковий магазин 

1953 Встановлено пам’ятник на братській 
могилі радянських воїнів і партизан, які 
захищали і визволяли селище у 1941–1943 рр. 

1956 Відтворений старовинний Купальський 
хоровод “Марена” – учасник фестивалю 
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молоді у Москві. Виконавці хороводу 
“Марена” брали участь у зйомках кінофільму 
“В літню ніч” 

Розпочато будівництво харчокомбінату 
(харчосмакової фабрики). Введено в дію 
перші цехи – олійний, млинний, у 1957 р. – 
цех безалкогольних напоїв, у 1970 р. – 
кондитерський цех 

1957 Печенізька МТС реорганізована в РТС 
(районна тракторна станція) 

Печеніги віднесено до категорії селищ 
міського типу  

1958 У селищі проживало 8000 чоловік 

Печенізький район – учасник Всесоюзної 
виставки досягнень народного господарства 
(м. Москва) 

1958–1963 Будівництво Печенізького водосховища за 
участю 800 працівників з різних куточків 
Радянського Союзу. У 1964 р. водосховище 
було заповнено 

1959,  
13 червня 

Створено Державне підприємство 
“Мисливське господарство “Печеніги” 

1959–1965 У Печенігах споруджено близько 500 
житлових будинків 

1960,  
21 грудня 

За рішенням Печенізького райвиконкому і 
райкому партії в приміщенні районного 
Будинку культури відкрито на громадських 
засадах історичний музей ім. Г.І.Петровського 
(перестав існувати у 1963 р.) 

1960,  
31 грудня 

Почав діяти Дитячий будинок № 2 
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1960, 
грудень 

Засновано ясла-садок № 1 

1960 В Печенігах утворено дільницю 
Чугуївських розподільчих електричних мереж 

1960–1961 Жив і працював український поет, 
публіцист Олександр Юрченко (1937–2003). 
Він працював спеціальним кореспондентом на 
будівництві Печенізького водосховища. 
Написав вірші: “Озеро Витязь у Печенігах”, 
“На спорудженні Печенізького моря”, 
художній нарис “Печенізьке море” 

1961 З ініціативи музиканта-баяніста 
І.П.Сулима відкрито музичну школу 

1962 Організовано міжрайонну газету “Красная 
звезда” (м. Чугуїв), яка вела літопис 
печенізького краю до серпня 1992 р. 

Заснована гідрометеорологічна служба – 
озерна станція “Печеніги” 

1963,  
літо 

Встановлено стелу для увічнення пам’яті 
печеніжців, які загинули в роки громадянської 
війни. На меморіальній дошці викарбовано їх 
імена 

1963 Розформовано Печенізький район. 
Печеніги приєднано до Чугуївського району 
(1963–1991) 

1969 З ініціативи Укрголоврибгоспу засновано 
Печенізьке рибне господарство  

1970,  
осінь 

На базі радгоспу ім. Г.Петровського 
створено овочево-молочний радгосп 
“Печенізький” (директор М.І.Кулик) 

1970 Створено жіночий хор “Світанок”. З 1982 
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р. –змішаний хор. У 1985 р. присвоєно звання 
“Народний самодіяльний хор” 

1974,  
7 листопада

За ініціативи голови Печенізької селищної 
ради А.А.Піддубного відновлено роботу 
історичного музею. Проіснував музей 4 роки 

1974,  
27 грудня 

Відкрито дитячий садок № 3 

1970-ті роки, 
середина 

У селищі мешкало 8400 чоловік 

1981–2001 Діяв громадський музей, головою ради 
якого був Т.А.Сулима 

1982 У Печенігах мешкало 6800 чоловік 

1985, кінець 
червня 

Розпочався творчий шлях фольклорного 
гурту “Криниця” 

1986 Населення Печеніг налічувало 6,7тисяч 
осіб 

1988 Засновано танцювальний колектив 
“Барвінок” при районному Будинку культури 
(керівник Р.В.Акіншина) 

1989 За ініціативи учасника Великої 
Вітчизняної війни О.А.Ніколаєнка створена 
Печенізька організація ветеранів війни, праці, 
військової служби та МВС 

1990,  
на 1 січня 

Кількість населення Печеніг склала 7,3 
тисяч осіб 

1990, 
серпень  

Засновано міжгосподарський спортивно-
масовий клуб “Печеніжець” при місцевій раді 
народних депутатів 

1990,  
20 грудня 

Почав діяти Печенізький районний центр 
зайнятості 
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1990,  
21 грудня 

Утворено управління Пенсійного фонду 
України в Печенізькому районі 

1990 Початок будівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(нині ліцей ім. Г.Семирадського). Добудовано 
навчальний заклад у 2007–2008 рр. 

1991,  
4 грудня 

Прийнята постанова Президії Верховної 
Ради України “Про утворення Печенізького 
району Харківської області” з 01.01.1992 р. 

1992,  
25 березня 

Організовано Печенізьке районне 
споживче товариство, до складу якого 
увійшли торгівля, громадське харчування, 
хлібозавод і заготконтора 

1992,  
14 квітня 

Припинена діяльність Печенізького 
райвиконкому. Утворена Печенізька 
райдержадміністрація на чолі з представником 
Президента України О.В.Лапком 

1992,  
квітень 

Створено відділ соціального захисту 
населення Печенізької райдержадміністрації 

Створено відділ архітектури та 
будівництва Печенізької райдержадміністрації 

1992,  
8 серпня 

Заснована громадсько-інформаційна газета 
“Печенізький край”. 21 серпня вийшов 1-й 
номер часопису 

1992,  2-ге 
півріччя 

Відкрито кондитерський цех при 
Печенізькій хлібопекарні 

1992 Почав діяти Печенізький РЕМ АК 
“Харківобленерго” 

Створено відділ освіти Печенізької 
райдержадміністрації 

1993 Розпочато будівництво газопроводу 
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Створено районну санітарно-
епідеміологічну службу 

При районній лікарні відкрито 
неврологічне відділення; у поліклініці 
розпочато прийом хворих невропатологом, 
гінекологом, дерматовенерологом та 
фтизіатром 

Відкрито Спаський Приход – предтеча 
майбутнього Свято-Преображенського храму 

1996,  
березень 

Створено Печенізьке районне відділення 
державного казначейства 

1996 Почали функціонувати Печенізький 
районний центр позашкільної освіти та 
Печенізька районна дитячо-юнацька 
спортивна школа 

1997,  
лютий 

Засновано районне товариство – Клуб 
любителів прекрасного (ініціатор, керівник 
Л.Г.Гуляєва) 

1997,  
серпень 

Створено ВАТ “Печенізький 
“Агротехсервіс” 

Відбувся перший виступ танцюристів 
клубу за інтересами “Грація” 

1997,  
жовтень 

Розпочато будівництво газопроводу-
відводу високого тиску до ГРС смт Печеніги, 
загальна довжина якого становить понад 29 
кілометрів 

1997 За ініціативи голови райдержадміністрації 
С.Я.Ляшка створено Печенізький 
пришкільний інтернат для сиріт на базі 
дитсадка № 4 

Засновано ДП “Фінпрофіль” з виробництва 



 22 

профілюючих станів для металопрофілю, 
віконного профілю, ліній для виробництва 
сендвіч-панелей та ін. 

1997–2001 Будівництво ремонтно-виробничої бази 
Печенізького РРЕМ 

1998,  
вересень 

Створено ТОВ “Печенізький агроторговий 
дім” 

1998 При дошкільному закладі № 1 для дітей, 
які потребують соціального захисту, створена 
група соціального патронажу 

Почав діяти районний центр соціальних 
служб для молоді при відділі сім’ї і молоді 
Печенізької райдержадміністрації 

При районному Будинку культури 
створено дитячий хор (художній керівник 
Г.Бібік) 

1999,  
січень 

Засновано Печенізький територіальний 
центр обслуговування пенсіонерів та самотніх 
непрацездатних громадян 

 

1999,  
7 липня 

В центрі селища закладено і освячено 
камінь під будівництво Свято-
Преображенського храму 

1999,  
15 грудня 

Організовано ПСП “Граніт” на базі КСП 
“Донець” 

1999 Створене ТОВ “Берест” виготовляє 
паркетні та меблеві заготовки 

Реконструйовано стадіон (установлено 
криті трибуни на 650 місць, роздягальні, 
душові)  

Засновано театральну студію “Етюд” 
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районного Будинку культури 

2000,  
12 липня 

За підтримки народного депутата України 
С.Б.Гавриша створена громадська молодіжна 
організація “Молодь Печеніжчини” 

2001,  
березень 

Заснована Печенізька селищна партійна 
організація “Народно-демократична партія 
України” 

2001,  
7 серпня 

Відкрито і освячено Свято-
Преображенський храм. Орденом 
митрополита Київського і всієї України, 
настоятеля Української Православної Церкви 
блаженнійшого Володимира були 
нагороджені голова райдержадміністрації 
С.І.Мотузний, генеральний директор ДП 
“Фінпрофіль” О.В.Меньшиков, ієрей Іоан 

2001,  
серпень 

В районі створена політична партія “Жінки 
за майбутнє”, голова Н.В.Прохорчук 

2001, 
серпень-
вересень 

Археологічна експедиція Національного 
університету ім. В.Н.Каразіна та учасники 
краєзнавчого гуртка Печенізького районного 
Будинку культури досліджували кургани біля 
с. Артемівка 

2001, 
1 вересня 

Введено в дію новобудову ЗОШ І-ІІІ 
ступенів на 1296 учнівських місць 

2001,  
1 жовтня 

Засновано клуб літніх людей “Затишок” 

2001,  
жовтень 

Урочисте відкриття районного відділення 
акціонерного поштово-пенсійного банку 
“Аваль” 

2001,  
на 5 грудня 

За даними Всеукраїнського перепису 
населення у селищі мешкало 6039 осіб, у т.ч. 
2812 чоловічої статі та 3227 жіночої 
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2001 При районному Будинку культури 
засновано вокально-естрадний ансамбль (з 
2005 р. – під назвою “Шарм”), керівник 
В.В.Маляров 

2002,  
27 березня 

Урочисте відкриття відновленої дільниці 
скрапленого газу 

Відкрито краєзнавчий музей, заснований за 
ініціативи Трохима Ананійовича Сулими 
(нині Краєзнавчий музей Печенізького району 
ім. Т.А.Сулими) 

2002,  
липень 

За ініціативи голови Печенізької 
райдержадміністрації С.І.Мотузного та 
народного депутата України С.Б.Гавриша 
започатковано проведення щорічного 
культурно-мистецького фестивалю 
“Печенізьке поле”. У фестивалі брали участь 
280 осіб із 6-ти районів Харківської області і 
близько 5000 глядачів 

2002,  
вересень 

За ініціативи земляка-печенізьця 
А.Адоніна започатковано щорічний 
міжнародний турнір з футболу між командами 
Бєлгородської (Росія) і Харківської митниць, 
Харківського прикордонного загону та 
команди смт Печеніги “Донець” 

2002,  
жовтень 

Відкрито пам’ятник художнику 
Г.Семирадському 

2003,  
3 липня 

Почала діяти громадська районна 
організація Печенізька лікарня “Центральна” 

2003,  
5-6 липня 

Відбувся ІІ літературно-музичний 
фестиваль “Печенізьке поле” за підтримки 
голови Харківської облдержадміністрації 
Є.П.Кушнарьова, народного депутата України 
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С.Б.Гавриша, заступника голови Харківської 
облради В.І.Зорченка 

2003 Створена спеціалізована служба сім’ї  
“Родинний дім” при Печенізькому районному 
центрі соціальних служб для молоді 

Радіомовлення “Світанок” підпорядковане  
радіо-прес-центру “Печенізький край” 

За ініціативи керівництва Печенізької 
райдержадміністрації створена рада Асоціації 
фермерських господарств району 

2004,  
травень 

ХХІ сесія Печенізької селищної ради ХІV 
скликання прийняла рішення про створення 
комунального підприємства “Джерело” 

2004,  
липень 

На ІІІ-му етномистецькому фестивалі 
“Печенізьке поле” було понад 1000 учасників і 
50 тисяч глядачів із різних куточків 
Харківщини та України 

2004,  
серпень 

На Всеукраїнському футбольному 
фестивалі сільських шкіл “Даруймо радість 
дітям” дитяча команда Печенізького району 
посіла 1-е місце  

2005,  
16 липня 

Відбувся ІV етномистецький фестиваль 
“Печенізьке поле” за підтримки голови 
Харківської облдержадміністрації А.Б.Авакова, 
благодійного фонду “Берег Надії”, Харківської 
міськради та Печенізької райдержадміністрації 

2005,  
на 1 жовтня 

Іноземні інвестиції (5,8 млн. доларів США) 
вкладено у виробництво ЗАТ “Фінпрофіль” та 
ДП “Фландерс-Інвест” 

2006,  
початок 
року 

Відкрито нову аптеку у приміщенні 
Центральної районної лікарні 
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2006,  
29 липня 

Відбувся V етномистецький фестиваль 
“Печенізьке поле” 

2006,  
25 жовтня 

Заснована Печенізька районна молодіжна 
громадська організація “Союз молоді регіонів 
України” 

2007,  
березень 

Мешканці містечка ПМК 163 створили 
об’єднання співвласників єдиного житлового 
комплексу багатоповерхових будинків 
“Городок” 

2007,  
21 липня 

Відбувся VІ етнічно-мистецький фестиваль 
“Печенізьке поле” під патронатом голови 
облдержадміністрації А.Б.Авакова 

2007,  
початок 
вересня 

В день вшанування пам’яті покровителя 
краю священномученика Симеона Владика 
Онуфрій нагородив голову 
райдержадміністрації І.О.Єфремову орденом 
Української Православної Церкви “Святої 
мучениці Єкатерини” ІІ ступеню 

2007 Створено нове підприємство ПП 
“Печенізька ферма” 

2008,  
9 липня 

Урочисте відкриття районного відділення 
акціонерного комерційного банку “Базис” 

2008,  
19 липня 

Відбувся VІІ етнічний фестиваль 
“Печенізьке поле”. До дня відкриття 
фестивалю була виготовлена персоніфікована 
марка з емблемою “Печенізького поля” 

2008,  
21-22 
листопада 

В Харкові і в Печенігах проведена ІІ 
міжнародна науково-практична конференція 
“Творча постать Г.Семирадського у контексті 
вітчизняної та світової культури”, 
організована Харківським товариством 
польської культури 
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2008 Введена в експлуатацію найсучасніша 
електронна автоматична станція на 1300 
номерів в Печенігах 

На обласному конкурсі “Золота осінь – 
2008” творчі колективи Печеніг здобули 
перемогу в номінації “Надія конкурсу” 

2009,  
на 1 травня 

Чисельність населення склала 5607 чоловік 

2009,  
18 липня 

Відбувся VІІІ художньо-етнічний 
фестиваль “Печенізьке поле” за підтримки 
голови Харківської облдержадміністрації 
А.Б.Авакова, благодійного фонду “Ренесанс” 
та за участю Печенізької 
райдержадміністрації. Фестиваль зібрав 
близько 100 тисяч чоловік, у т.ч. гостей з 
Польщі, Росії, Словенії, Франції 

2010,  
13 вересня 

За підтримки Харківської 
облдержадміністрації та Печенізької 
райдержадміністрації пройшов ІХ етнічно-
мистецький  фестиваль “Печенізьке поле” для 
шанувальників народних українських розваг 
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А.П.Ярещенко. – Х. : Прапор, 2004. – 240 с. – Із змісту : 
Топонімічний словник Харківщини з коротким 
термінологічним словником: Печеніги. – С. 207. 
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2. Історія 
41. Білокінь К. Пізнаймо рідний край : [з історії 

Печеніг] / К.Білокінь // Слобід. край. – 1996. – 1 серп. 

42. Василенко П. Історичні основи району, [смт 
Печеніги] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1994. – 26 квіт. 

43. Василенко П. Печеніги : [нарис: 1646–1992 рр.] / 
П.Василенко. – [Х., 1995]. – 232 с. 

44. Историческая хронология Харьковской губернии / 
сост. К.П.Щелков. – Репринт. изд. – Х. : Изд-во “Сага”, 2007. – 
378 с. – (Серия “Харьковская историческая библиотека”). – 
Азбучный указ. ист. хронологии Харьк. губернии : Ново-
Белгород, Печенеги : с. 346. 

45. Коромова І. Ми поранені люди... : [життєва історія 
Г.Д.Лисицького про губерн. архіт. Колокольцова, буд-во 
Спаської церкви в Печенігах та свою сім’ю] / І.Коромова // 
Печеніз. край. – 1992. – 2 жовт. – Фотогр.: Спаська церква у 
1936 р. 

46. Новиченко Л. Печенізька земля – земля героїв : 
[історія селища у 1923–1943 рр.] / Л.Новиченко // Печеніз. 
край. – 2001. – 4 серп. 

46а. Печенеги. Немного истории… : [арх. материалы 
ХVІІ – начала ХХ ст. : буклет] / Гос. архив Харьк. обл. ; фот. 
А.Парамонова. – Х. : Харьк. част. музей гор. усадьбы, 2009. – 
43 с. : фот. 

47. [Печенеги, вторая половина ХVІІ ст. – 1976 г.] // 
История городов и сел Украинской ССР: в 26 т. Харьковская 
область / редкол. тома: Н.А.Сероштан (пред.) [и др.]. – К., 
1976. – С. 9, 13, 18, 21, 25, 37, 276, 316, 642-649. 

48. Печеніги : [історія с-ща] // Рідний край : навч. посіб. 
з народознавства / за ред. І.Ф.Прокопенка. – 2-е вид., випр. і 
доп. – Х., 1999. – С. 172-174. 
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49. [Печеніги у другій половині ХVІІ ст. – 1965 рр.] // 
Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. Харківська область / 
редкол. тому: М.А.Сіроштан (голова) [та ін.]. – К., 1967. – С. 9, 
30, 342, 353, 885, 904-913, 915. 

50. Рибальченко В. Де вирує “Печенізьке поле” : 
[спогади про життя печеніжців, у т.ч. родин Бусяків, 
Парасочків, у різні роки ХХ ст.] / В.Рибальченко // Печеніз. 
край. – 2008. – 5, 12, 19, 26 квіт.; 24 трав.; 14, 21, 28 черв.; 5 
лип. – Фотогр. 

51. Сулима Т. Історія залишається історією : [розповідь 
ветерана ВВВ, краєзнавця про події 1917–1945 рр.] / Т.Сулима 
// Печеніз. край. – 1993. – 23 лют. –Фотогр. 

52. Филарет (Гумилевский Д.Г.) Историко-
статистическое описание Харьковской епархии : в 3 т. / 
Филарет (Д.Г.Гумилевский) ; редкол.: А.Ф.Парамонов (пред.) 
[и др.]. – Репринт. изд. – Х. : Харьк. част. музей гор. усадьбы, 
Сага, 2005–2006. – Т. 1-3. 

Т. 2. – 2005. – 432 с. – Из содерж. : ІV отделение. 
Чугуевские округи военного поселения: 2. Печенежский округ: 
Печенеги (Ново-Белгород). – С. 203-209. 

Т. 3. – 2006. – 364 с. – Геогр. указ. : [Печенеги (Ново-
Белгород) к 1-3 т.] : с. 349. 

 

2.1 Пам'ятки історії та культури смт Печеніги 

53. Адонін В. День пам’яті М.І.Кулика : [відкрито 
мемор. дошку на службовому приміщенні ПСП “Печенізький”] 
/ В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 15 квіт. 

54.* [Археологические исследования на территории 
Печенег] // Труды ХІ археологического съезда. – М., 1901. – Т. 
1. – С. 24. 

55. Биденко М. На Харьковщине открыт памятник 
автору модерна : [художнику Г.Семирадскому, авт. – харьк. 
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скульптор С.Гурбанов и архит. Ю.Шкодовский] / М.Биденко // 
День. – 2002. – 4 дек. – С. 6. 

56. Біденко М. На Харківщині відкрито пам’ятник 
авторові модерну [Електронний ресурс] : [відбулося урочисте 
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шк.; авт. – харк. скульптор Сейфаддин Гурбанов та архітектор 
Юрій Шкодовський] / М.Біденко // День. – 2002. – 4 груд. – 
Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/75954 

57. Борисова Т.М. Історичні та пам’ятні місця 
Харківщини / Т.М.Борисова, М.Т.Дяченко, М.В.Уманський. – 
Х. : Прапор, 1966. – 365 с. – Із змісту : [Пам’ятник партизанам, 
які загинули у роки громадянської війни]. – С. 325-326. 

58. Данильченко Т. Для збереження пам’яток історії : 
[в Печенігах – одне археол. селище, 4 курган. могильника] / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2000. – 22 квіт. 

59. Дьяченко Н.Т. Историко-революционные 
памятники Харьковщины : очерк / Н.Т.Дьяченко, 
Т.М.Борисова, М.В.Уманский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : 
Прапор, 1979. – 216 с. – Из содерж. : [Памятник партизанам, 
погибшим в годы гражданской войны]. – С. 183-184. 

60. Зайцева Л. Вшанували пам’ять жертв голодомору 
[на Печенізькому кладовищі біля пам’ят. знаку жертвам 
голодомору] / Л.Зайцева // Печеніз. край. – 2005. – 26 листоп. 

61. Коваленко Н. Історія. Пам’ять. Акценти життя... : 
[про необхідність реконструкції пам’ятника печенізьцям, які 
загинули в роки громадян. війни] / Н.Коваленко // Печеніз. 
край. – 2009. – 18 квіт. – Фотогр. 

62.* Корнейко Т. Батьківщина пам’ятає : [біля 
Монумента борцям за Радян. владу встановлена мемор. дошка 
з іменами 24-х загиблих у роки громад. війни] / Т.Корнейко // 
Червона зірка. – 1965. – 20 листоп. 

http://www.day.kiev.ua/75954
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63. Кравченко Р. Збережемо історичну спадщину : [про 
збереження іст.-культ. спадщини, про діяльність музею (1970-
ті –1980-ті рр.), його засновника Т.А.Сулиму] / Р.Кравченко // 
Печеніз. край. – 2001. – 20 січ. – Фотогр. 

64. Мацевич И. Хенрик Семирадский. Из тени – на 
свет : [об открытии памятника в Печенегах] / И.Мацевич // 
Моя Родина. – 2002. – 29 нояб. – С. 5. 

65. Мызгин К. Кто жил на территории нынешнего 
Печенежского района, [пгт Печенеги] в бронзовом веке : 
[археол. поиски] / К.Мызгин // Панорама. – 2001. – 6 лип. – С. 
13. 

66. Пам’ятник Семирадському в Печенігах : фото 
[Електронний ресурс] : // Веб-альбомы Picasa. – Режим 
доступа: http://picasaweb.google.com/poloniacharkowa/OiciR# 

67. Памятники истории и культуры Украинской ССР : 
каталог-справочник / АН УССР, Ин-т истории ; гл. ред. 
П.Т.Тронько. – К. : Наук. думка, 1987. – 736 с. : фот. – Из 
содерж. : Харьковская область: Чугуевский район: Печенеги, 
пгт : [брат. могила совет. воинов и партизан, 1941–1943 гг.; 
Памятник землякам, погибшим в 1918–1921 гг.; Поселение V–
ІІІ вв. до н.э]. – С. 517. 

68. Парасочка І. Таємниці землі Печенізької : [у 
Печенігах виявлено поселення скіф. часу V–ІІІ ст. до н.е., 
чотири кургани] / І.Парасочка // Печеніз. край. – 2007. – 14 
квіт. 

69. [Приміщення штаб-квартири Бєлгородського 
уланського полку в Печенігах. Нині це приміщення 
краєзнавчого музею ім. Т.А.Сулими : фотогр.] // Печеніз. край. 
– 2004.– 17 квіт. – Фотогр. 

70. Сиром’ятникова Т. Г.І.Семирадському 
присвячувалося : [в актов. залі ЗОШ І–ІІІ ступенів пройшла 
наук. конф. “Печенізьке поле – історична спадщина. Пошук, 
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відродження, збереження”] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 
край. – 2001. – 27 жовт. 

71. Про увічнення пам’яті Михайла Івановича Кулика : 
[прийнято рішення: перейменувати вул. Комсомольську на 
вулицю імені Михайла Кулика (у минулому кер. с.-г. п-ва 
“Печенізький” з 1970 р., спонсор)] // Печеніз. край. – 2000. – 8 
квіт. 

72. Столбецов О.Л. А родина всегда одна : [в пгт 
Печенеги открыт памятник худож. Г.Семирадскому (1843–
1902)] / О.Л.Столбецов // Веч. Харьков. – 2002. – 3 окт. 

73. Шрамко Б.А. Справочник по археологии Украины. 
Харьковская область / Б.А.Шрамко, В.К.Михеев, Л.П.Грубник-
Буйнова. – К. : Наук. думка, 1977. – 156 с. – Из содерж. : 
Чугуевский район: пос. Печенеги : [остатки эпохи палеолита, 
поселение эпохи бронзы и черняховской культуры, два 
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– С. 136. – Указ. археол. памятников: с. 150, 151, 152, 153. 

 

2.2 Печеніги у другій половині ХVІІ –ХVІІІ ст. 

74. Альбовский Е. Харьковские казаки. Вторая 
половина ХVІІ ст. 1-я кн. 1-го т. Истории Харьковского полка: 
(по арх. источникам) / Е.Альбовский ; вступ. ст. 
В.Маслийчука. – Переизд. 1914 г. – Х. : Харьк. част. музей гор. 
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приходили под Печенеги”]. – С. 154. 

75.* Багалей Д.И. Материалы для истории 
колонизации и быта степной окраины Московского 
государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской 
губерний) в ХVІ–ХVІІІ столетии, собранные в разных архивах 
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77. Бутич Л.І. Ізюмський полк : [у 1685–1765 рр. 
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[та ін.]. – К., 1999. – Т. 2. – С. 661-662. 
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Д.И.Багалей. – М., 1887. – С. 246-249, 442. 

79. Загоровский В.П. Изюмская черта / 
В.П.Загоровский. – Воронеж : Изд-во ун-та, 1980. – 238 с. – Из 
содерж. : [Печенеги – укрепленный городок на территории 
Белгородского разряда]. – С. 35, 37; [24 июля 1679 г. набег 
татар на Печенеги возглавили мурзы Урус и Малбег]. – С. 72, 
105. 

80.* [Заселение Печенег] // Багалей Д.И. История 
колонизации степной окраины Московского государства / 
Д.И.Багалей. – М., 1887. – С. 121, 170. 

81. Квитка Г. Харьков и уездные города / Г.Квитка. – 
Х. : Мачулин, 2005. – 192 с. – (Серия “Харьковская старина”). 
– Из содерж. : О слободских полках : [селения Харьк. полка, 
Печенеги на р. Донец]. – С. 169, 175. 

82. Кизим В. Ім’я твоє – Печеніжчина : [заснування 
Печеніг (1646 р.) започаткувало заселення краю] / В.Кизим // 
Печеніз. край. – 2004. – 11 груд. 
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83. Кизим В. Ярмарки [в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст.: у волоській слободі Печеніги щорічно 
проводилось сім ярмарків тривалістю по 2 дні] / В.Кизим // 
Печеніз. край. – 2002. – 26 січ. – Сторінки історії. 
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85. Кизим В. Церковні пам’ятки краю : [про напади 
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ССР : в 10 т. / редкол.: Г.Я.Сергиенко [и др.]. – К., 1983. – Т. 3. 
– С. 503. 

87. Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. : 
описово-стат. джерела / АН УРСР, Археогр. коміс. ; упоряд.: 
В.О.Пірко, О.І.Гуржій. – К. : Наук. думка, 1991. – 224 с., 
ілюстр. – Геогр. покажч.: Печеніги, слобода Чугуїв. повіту: с. 
216. 

88. Панашенко В.В. Ізюмський полк : [слобода 
Печеніги у складі полку; печеніз. козаки брали участь у воєн. 
походах, Булавін. повстанні] / В.В.Панашенко // Енциклопедія 
історії України : в 5 т. / редкол.: В.А.Смолій (голова) [та ін.]. – 
К., 2005. – Т. 3. – С. 429. 

89.* Селянський рух на Україні: середина ХVІІІ – 
перша чверть ХІХ ст. : зб. док. і матеріалів / Голов. арх. упр. 
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“духовенству Белгородского Троицкого собора даны были 
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1885. – С. 145. 

94. Василенко П. Печеніжчина – край літературний : [у 
1832–1837 рр. рос. письм. Яків Бальмен служив в Бєлгород. 
улан. полку] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1995. – 30 трав. 

95.* Волчанский уезд Харьковской губернии : [о 
плохом состоянии дороги между г. Чугуевом и слободой 
Печенеги] // Южный край. – 1888. – 4 мая. 
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96.* Джабадари И.С. В неволе : [воспоминания 
революционера-народника о Новобелгород. (Печенеж.) 
централе] / И.С.Джабадари // Былое. – 1906. – № 5. – С. 157. 

97. Кизим О. “Всіх скорботних радість” : [про 
створення і діяльність Печеніз. тюрем. церкви при 
Новобєлгород. центр. каторж. в’язниці (пізніше – Печеніз. 
виправне арештант. від-ня) у 1869–1918 рр.] / О.Кизим // 
Печеніз. край. – 2009. – 26 верес.; 10, 17 жовт. 

98. На чумацькому шляху пореформеної 
Слобожанщини : [соц.-екон. розвиток Печеніг у другій 
половині ХІХ ст.]; Грозові хмари над полями : [розвиток 
пром.-торг. власності; революц. виступи селян у 1905–1914 
рр.] // Василенко П. Печеніги / П.Василенко. – [Х., 1995]. – С. 
87-92 : 2 табл. 

99. Наш великий земляк : [по вул. Підгорянській, де 
народився (22 січ. 1878 р.) радян. держ. діяч Г.І.Петровський, 
посаджено парк. Після закінчення Печеніз. шк. Григорій 
Іванович переїхав до матері у Харків] // Печеніз. край. – 1993. 
– 26 січ. 

100.* [Новобелгородская центральная каторжная 
тюрьма: о заключенных П.А.Алексееве и долгушинцах] // 
Гернет М.Н. История царской тюрьмы / М.Н.Гернет. – 3-е изд. 
– М., 1961. – Т. 3. – С. 293-303. 

101. Ново-Бєлгородська центральна каторжна тюрма 
Міністерства внутрішніх справ, 1869–1892 рр. : [опис фондів] 
// Державний архів Харківської області : путівник / Держ. арх. 
Харк. обл. ; упоряд.: М.П.Авдушева [та ін.]. – Х., 1959. – С. 46-
47. 

102.* Олійник В. Петро Алексєєв у Печенігах / 
В.Олійник // Жовтень. – 1960. – 29 груд. 

103. Печенеги (Ново-Белгород): [слобода Волчан. уезда 
на р. Сев. Донец, в 10-ти верстах от г. Чугуева. Еженедельно 2 
базара, ежегодно 4 ярмарки. Жителей 6579 чел.] // 
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Энциклопедический словарь / изд.: Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон; 
под ред. К.К.Арсеньева и Ф.Ф.Петрушевского. – СПб., 1898. – 
Т. 23 (Кн. 46). – С. 538. 

104. Печенізький (Новобєлгородський) каторжний 
політичний централ // Василенко П. Печеніги / П.Василенко. – 
[Х., 1995]. – С. 85-87. 

105.* [Совещание Харьковского епархиального 
училищного совета: принято решение об открытии 10-ти 
церковно-приходских школ, в т.ч. в слободе Печенеги] // 
Южный край. – 1892. – 25 марта. 

106. Строков Л. Узники Печенежского централа : [в 
1874–1880 гг. в тюрьме пребывали революционеры: 
П.Алексеев, члены долгушинского нар. кружка] / Л.Строков // 
Крас. знамя. – 1979. – 24 нояб. 

 
 

2.4 Печеніги у роки Першої світової війни, 
Української революції, громадянської війни та 

іноземної інтервенції 
(1914–1920 рр.) 

107. Віхола революції і громадянської війни : [Печеніги 
у кінці 1917 –1920-ті роки] // Василенко П. Печеніги / 
П.Василенко. – [Х., 1995]. – С. 93-108. 

108. № 284. Из сводки информационно-
инструкторского подотдела отдела управления Харьковского 
губисполкома о работе в уездах : [о деятельности Печенеж. 
волисполкома], не ранее 16 июня 1920 г. // Харьковщина в 
период гражданской войны и иностранной военной 
интервенции 1918–1920 гг. : сб. док. и материалов / сост. 
А.И.Бурик [и др.] ; под ред. И.К.Рыбалко. – Х., 1973. – С. 253. 

109. № 159. Корреспонденция из газеты “Известия 
Волчанского уездного совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов” о решении заседания 
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коммунистов и сочувствующих Печенежской волости 
Волчанского уезда организовать сельскохозяйственную 
артель, 15 апр. 1919 г. // Там само. – С. 124-125. 

110. № 630. Корреспонденция о деятельности 
подпольных ревкомов в г. Харькове, 28 дек. 1919 г. : [Печенеж. 
партизан. отряд занял Чугуев во время освобождения Харькова 
Красной Армией, посеяв панику среди солдат 
Добровольческой армии] // Гражданская война на Украине : в 
3 т., 4 кн. / под ред. С.М.Короливского. – К., 1967. – Т. 2. – С. 
601. 

111. Массовое повстанческо-партизанское движение : 
[летом 1919 г. крестьяне Печенег уничтожили карательный 
отряд деникинцев] // История Украинской ССР : в 10 т. / 
редкол.: Н.И.Супруненко [и др.]. – К., 1984. – Т. 6. – С. 481. 

112.* [На початку квітня 1918 р. австро-угорські 
війська захопили Печеніги, встановили жорстокий режим] // 
Селянин Харківщини. – 1927. – 4 жовт. 

113. Печенізький волосний військовий комісаріат, 
1920–1921 рр. : [опис фондів] // Державний архів Харківської 
області : путівник / Держ. арх. Харк. обл. ; упоряд: 
М.П.Авдушева [та ін.]. – Х., 1959. – С. 454. 

 

2.5 Печеніги у міжвоєнний період  
(1921– червень 1941 рр.) 

114. Валер’єва Н. Нас переслідували порожні зіниці 
голоду : [переказ Г.А.Коваленко про те, як виживала вона зі 
своїми сестричками у далекому 1933 р.] / Н.Валер’єва // 
Печеніз. край. – 2005. – 26 листоп. – Фотогр. 

115. Вікторова Л. То був навмисний голод. Що, Боже, 
й ти вже був безсилий : [переказ спогадів бабусі автора ст. про 
те, як сім’я Парасочків виживала у 1932–1933 рр.] / 
Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2008. – 22 листоп. 
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116. Дорогою надій і сподівань; На шляхах до світлого 
майбутнього : [Печеніги у 1921–1940 рр.] / Василенко П. 
Печеніги / П.Василенко. – [Х., 1995]. – С. 111-134. 

117. Карали голодом : [надрук. витяг із постанови 
Печеніз. район. ком. КП(б)У від 3 січ. 1933 р. “Під підсилення 
репресій до злісних одноосібників-нездатчиків хліба”] // 
Печеніз. край. – 2008. – 12 квіт. – Пам’яті жертв Голодомору. 

118. Комітети незаможних селян Харківщини, 1920–
1933 рр. : зб. док. і матеріалів / Держ. арх. Харк. обл. ; упоряд.: 
М.П.Авдушева [та ін.]. – Х. : Кн. вид-во, 1961. – 328 с. – Із 
змісту : № 228. Привітальна телеграма 5-го Печенізького 
районного з’їзду КСН до ВЦКНС, 28 груд. 1939 р. : [щодо 
колективізації у краї]. – С. 279. 

119. Криворучко Л. Такого ще земля не знала... : [про 
родину Івана Петровича Візьми : переказ спогадів] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2007. – 24 листоп. – Фотогр. 

120. Пекучий спомин про тридцяті : [про голод. жах 
1933 р. розповідають діти тих років – Марія Антонівна та 
Тетяна Іванівна / записала Н.Коваленко] // Печеніз. край. – 
2009. – 28 листоп. 

121. [Печенізька 1-а радянська трудова школа, 1919–
1925 рр.; Печенізьке вище початкове училище, верес. 1918 р. – 
квіт. 1919 р. : опис фондів] // Державний архів Харківської 
області : путівник / Держ. арх. Харк. обл. ; упоряд.: 
М.П.Авдушева [та ін.]. – Х., 1959. – С. 328, 329. 

122. Печенізька сільська Рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, 1922–1927 рр. : [опис фондів] // 
Там само. – С. 166. 

123. Печенізьке районне товариство селянської 
взаємодопомоги, 1923–1926 рр. : [опис фондів] // Там само. – 
С. 417. 
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124. Печенізький волосний виконавчий комітет Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 1920–
1922 рр. : [опис фондів] // Там само. – С. 141. 

125. Печенізький районний виконавчий комітет Рад 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 1923–
1930 рр. : [опис анот. фондів] // Там само. – С. 151. 

126. Печенізький сільський комітет незаможних селян, 
1924–1927 рр. : [опис фондів] // Там само. – С. 176. 

127. Протест на постановление Печенежского 
райисполкома от 18.11.1932 г. о продаже имущества, 
принадлежащего гр. Ковальковой Марии Андреевне за 
неуплату обязательных налоговых платежей: в Харьк. 
облисполком; через Харьк. облпрокурора; прокурор Чугуев. 
участка // Голодомор 1932–1933 років в Україні : док. і 
матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. 
Р.Пиріг. – К., 2007. – С. 308-309. 

128. Свідчення виживших [у 1933 р.: М.М.Чумак, 1923 
р. народж. та А.П.Волик, 1926 р. народж. розповідають про 
голод. часи в Печенігах] / підгот. Н.Коваленко // Печеніз. край. 
– 2008. – 15 листоп. 

129. Свояволя І. Цей голодомор забути не можна : 
[спомини ветерана ВВВ і праці про життя його родини у 
голодні 1932–1933 рр.] / І.Свояволя // Печеніз. край. – 1993. – 
27 квіт. 

130. Судово-земельна комісія Печенізького районного 
виконавчого комітету Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, 1923–1927 рр. : [опис фондів] // 
Державний архів Харківської області : путівник / Держ. арх. 
Харк. обл. ; упоряд.: М.П.Авдушева [та ін.]. – Х., 1959. – С. 
257. 

131. № 324. Із зведення Укртрактороцентра про 
кількість МТС в Харківській області, 20 жовт. 1932 р. : [в 
Печеніз. МТС – 29 тракторів] // Боротьба трудящих 
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Харківщини за побудову фундаменту соціалістичної 
економіки, 1926–1932 : зб. док. і матеріалів / упоряд.: 
М.П.Авдушева [та ін.]. – Х., 1959. – С. 463 : табл. 

132.* [У травні 1927 р. в будинках печеніжців 
установлено радіоточки] // Селянин Харківщини. – 1927. – 4 
жовт. 

133. Уроки суму і жалоби : [1933 рік : спогади 
очевидців, уродженців Печеніг та району] / підгот. А.Чичкань 
// Печеніз. край. – 2010. – 27 листоп. 

 
 

2.6 Печеніги у роки Великої Вітчизняної війни 
(1941–1945 рр.) 

134. Адонін В. Гортаючи сторінки : [про Тихона 
Даниловича Сокола, ветерана ВВВ, учасника печеніз. хору, 
кор. район. газ. з 1935 р.: “Сталінський заклик”, “Жовтень”, 
“Красная звезда”, “Печеніз. край”] / В.Адонін // Печеніз. край. 
– 2000. – 17 черв. 

135. Адонін В. Його важка і щаслива доля : [печеніжець 
Іван Спиридонович Свояволя: ветеран ВВВ, очолював район. 
хлібопекарню, “Чайну”, працював у райкомі партії, газ. 
“Жовтень”, викладачем в лісов. технікумі] / В.Адонін // 
Печеніз. край. – 2001. – 28 лип. – Фотогр. 

136. Біденко М. Село чекало визволителів : [10 серп. 
1943 р. частини 57-ї армії ввійшли у селище] / М.Біденко // 
Слобід. край. – 2003. – 9 серп. 

137. Василенко П. В боях за Печеніги / П.Василенко // 
Печеніз. край. – 1998. – 8 серп. 

138. Василенко П. Загинули нескореними : [Печеніги в 
роки ВВВ] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1998. – 9, 30 трав. 

139. Василенко П. Загинули нескореними / 
П.Василенко // Книга пам’яті України. Харківська область. 
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Райони: Первомайський, Печенізький, Сахновщинський. – Х., 
1996. – Т. 11. – С. 254-262. 

140. Василенко П. Згораючи – світить : [Аркадій 
Миколайович Ніколаєв: ветеран ВВВ, терапевт, кардіолог 
район. поліклініки, художник-аматор (пейзажі р. Сівер. Дінця, 
обриси чуваш. села)] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1996. – 7 
трав. 

141. Василенко П. Людина з палаючого неба : [про 
Героя Радянського Союзу, льотчика-штурмовика, полковника 
у відставці, письм.-документаліста, публіциста К.Ф.Білоконя] / 
П.Василенко // Печеніз. край. – 2000. – 21 жовт. – Дод.: 
Білоконю Кузьмі Филимоновичу : вірш авт. ст. 

142. Вікторова Л. Не старіють душею ветерани : 
[Микола Кузьмич Панченко: матрос, учасник ВВВ на 
Далекому Сході у 1941–1945 рр.] / Л.Вікторова // Печеніз. 
край. – 2005. – 19 лют. – 2 фотогр. 

143. Вклонімося і мертвим і живим : [край у роки ВВВ: 
в Печенігах було зруйновано 519 житлових будинків, лікарню, 
Будинок культури, чотири школи, ветлікарню. З війни не 
повернулося близько 500 печенізьців] // Печеніз. край. – 2000. 
– 12 серп. 

144. Гвардії рядовий [Олександр Федорович Козаков 
(23.09.1907–20.08.1980): уродженець Печеніг, ветеран ВВВ, 
Герой Радянського Союзу] // Печеніз. край. – 1993. –28 верес. – 
Наші славні земляки. 

145.* Гришкин И. Имя ему – комсомолец : [о рук. 
подпол. группы Л.Склярове; похоронен в брат. могиле] / 
И.Гришкин // Крас. звезда. – 1963. – 29 окт. 

146. Гуд І. Печенізькі месники : [про діяльність 
партизан. загону] / І.Гуд // Ленін. зміна. – 1983. – 27 серп. 

147. Гуляєва Л. Патріот краю : [Тихон Данилович 
Сокіл (черв. 1915 – трав. 2005): ветеран ВВВ, Почесний 
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громадянин Печеніз. р-ну, громад. діяч краю] / Л.Гуляєва // 
Печеніз. край. –2005. – 11 черв. – Фотогр. 

148. Деятельность партизанских отрядов: Печенеж. р-
н: парт. отряд т. Белоконя, [окт. 1941 – февр. 1943 гг.: 
немногочислен. отряд провел 10 крупных боев. операций и 38 
груп. разведыват. рейдов по тылам врага] // Харьковщина в 
годы Великой Отечественной войны, июнь 1941–1943 гг. : сб. 
док. и материалов / сост.: Н.К.Калюжная [и др.]. – Х., 1965. – 
С. 281-285. 

149. Зінченко А.Я. Комісар пішов в атаку першим : 
[жорстокі бої за визволення селища: 52-га мотострілец. 
бригада втратила близько 300 чол., загинув ст. батальйон. 
комісар М.В.Карапиш] / А.Зінченко // Печеніз. край. – 2003. – 
8 лют. 

150. Зінченко А.Я. У лютому 1943-го... / А.Я.Зінченко 
// Печеніз. край. – 2003. – 8 лют. – 6 фотогр. – На фотогр. 
визволителі Печеніг, у т.ч. батальйон. комісар М.В.Карапиш, 
ст. лейтенант А.Ф.Щітченко. 

151. Катречко Т. Журналіст і боєць : [про Чурилова 
Павла Яковича (1912–1942), ред. довоєн. Печеніз. район. газ., 
кер. Печеніз. партизан. загону. Одна із вулиць Печеніг носить 
його ім’я; на будинку, де він жив, встановлено мемор. дошку] / 
Т.Катречко // Печеніз. край. – 2002. – 1 черв. – Фотогр. 

152. Кизим В. У серпні 1943-го : [про визволення 
селища] / В.Кизим // Печеніз. край. – 2004. – 7 серп. 

153. Коваленко Н. Пам’ять живе у серцях : [в 
приміщенні музею ім. Т.Суліми влаштовано захід, присвяч. 
пам’яті Героя Радянського Союзу, Почесного громадянина смт 
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4.2 Деревообробні підприємства:  
ТОВ “Берест”, ТОВ “Берест Плюс” 
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Т.Сиром'ятнікова // Печеніз. край. – 2008. – 27 верес. – Фотогр. 
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черв. 1998 р.), сендвіч-панелей та ін. продукції; про 
благодійність п-ва / записав В.Адонін] // Печеніз. край. – 2001. 
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281. Тараник Л. Ясних вам перспектив : [про роботу 
Печеніз. вузлу зв’язку, листоношів О.М.Постникову, 
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Печеніз. край. – 2007. – 3 берез. 
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Громадське харчування 
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тваринництва : [про роботу держ. вет. служби краю : бесіда з 
нач. упр. вет. медицини в Печеніз. р-ні О.Б.Цибульником / 
записала М.Маринина] // Печеніз. край. – 2004. – 7 серп. – 
Фотогр. 

328. Щербина В. Покликання [ветеринарного лікаря 
Василя Васильовича Лапка] / В.Щербина // Печеніз. край. – 
1997. – 6 верес. 

 

4.7.1 ВАТ “Печенізьке” 

329. Адонін В. З плеяди годувальників : [про голов. 
інженера ПОСП “Печенізький” Бориса Васильовича Росенка] / 
В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 18 листоп. 
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330. Адонін В. Печенізьці на зелених жнивах : [на 
полях ПОСП “Печенізький” збирають врожай кукурудзи для її 
силосування] / В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 1 верес. 

331. Адонін В. Підбили підсумки і відпочили : 
[розвиток тваринництва в ПОСП “Печенізький”] / В.Адонін // 
Печеніз. край. – 2001. – 20 січ. – 3 фотогр. 

332. Адонін В. Так диктує аграрна реформа : [про 
рентабельність госп-ва] / В.Адонін // Печеніз. край. – 2001. – 4 
серп. – 3 фотогр. 

333. Андрєєва В. Врожай готують взимку : [про роботу 
тваринників, овочівників, хліборобів та механізаторів п-ва] / 
В.Андрєєва // Печеніз. край. – 1993. – 9 лют. 

334. Богдан Т. Дорогу здолає крокуючий : [про 
тваринництво краю, госп-во “Печенізька ферма” та ТОВ 
“Печенізьке”] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2008. – 20 верес. 

335. Богдан Т. Зимові будні [тваринників ПОСГП] 
“Печенізький” / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2004. – 28 лют. 

336. Богдан Т. Непроста ситуація “Печенізького” : [про 
створення ТОВ “Печенізьке” на базі колиш. ПОСГП 
“Печенізький”] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2007. – 24 лют. 

337. Богдан Т. Щиросерці з “Печенізького” : [с.-г. п-во 
на чолі з Ф.В.Монастирьовим надає допомогу школам та 
дитсадкам] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2002. – 16 листоп. 

338. Василенко П. КСП “Печенізький” : 
[тваринництво; рослинництво; агрономічні заходи] / 
П.Василенко // Печеніз. край. – 1997. – 24 трав. 

339. Василенко П. На найвищому полі району : 
[жниварі КСП “Печенізький”] / П.Василенко, В.Адонін // 
Печеніз. край. – 1997. – 9 серп. 

340. Василенко П. “Печенізький” – отже, перший : 
[екон. здобутки госп-ва; матеріальна, грошова допомога 
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дитсадкам, дитбудинку, школам, лікарні; спонсор. кошти на 
розвиток культури; комун. мережі Печеніг] / П.Василенко, 
В.Адонін; фотогр. А.Адоніна // Печеніз. край. – 1997. – 11 
жовт. – 5 фотогр. 

341. Василенко П. Попереду – печенізьці : [про високі 
показники добового надою молока на фураж. корову (9,8 кг) у 
СПС “Печенізький”] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1996. – 
23 квіт. 

342. Василенко П. У КСП “Печенізький”: визнані 
кращими; відзначили своє свято; агрономія – справа творча / 
П.Василенко // Печеніз. край. – 1996. – 23 листоп. 

343. Верба В. Пишемо “Книгу буття” : [в радгоспі 
“Печенізький” мають високі нагороди понад 200 чоловік] / 
В.Верба // Печеніз. край. – 1993. – 5 січ. – Авт. ст. – колишня 
доярка радгоспу. 

344. Вітаємо! : [держгосп “Печенізький” за підсумками 
1995 с.-г. року посів третє місце в Харк. обл.] // Печеніз. край. 
– 1996. – 30 січ. 

345. Вітаємо з нагородою : [голову КСП “Печенізький” 
М.Кулика нагороджено Почесною грамотою Харк. 
облдержадмін.] // Печеніз. край. – 1997. – 19 квіт. 

346. Кулик М. Наполеглива праця – результативна : [за 
підсумками 1995 с.-г. року у Печеніз. р-ні визнано перше місце 
за держгоспом “Печенізький”] / М.Кулик // Печеніз. край. – 
1996. – 27 лют. 

347. Лановий П. Колектив – за колективну працю : [за 
новою формою господарювання держгосп перейменовано у 
колективне с.-г. п-во (КСП) “Печенізький”] / П.Лановий // 
Печеніз. край. – 1996. – 26 берез. 

348. Лановий П. Трудовий ритм КСП “Печенізький” : 
[про діяльність робітників п-ва: Н.Т.Запорізьку, К.І.Прошенко, 
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Б.В.Росенка, С.І.Єгупова, В.О.Шарка, В.Г.Старикова та ін.] / 
П.Лановий // Печеніз. край. – 1996. – 19 жовт. 

349. Лановий П. У держгоспі “Печенізький” [дбають 
про родючість ґрунту] / П.Лановий // Печеніз. край. – 1996. – 
20 лют. 

350. Лановий П. У КСП “Печеніги”: овочі по осені 
рахують; на вахті орачі; озимі посіяно в строк / П.Лановий // 
Печеніз. край. – 1996. – 21 верес. 

351. Лановий П. У КСП “Печеніги”: сіють просапні 
[кукурудзу і соняшник]; трави завтрашнього дня : [посіяні 
підпокривні багаторіч. трави, озима пшениця та ячмінь] / 
П.Лановий // Печеніз. край. – 1996. – 7 трав. 

352. Ми пам’ятаємо : [Михайло Іванович Кулик (1937–
1999): кер. радгоспу “Печенізький” з 1970 р.] / М.Овсянніков 
[та ін.] // Печеніз. край. – 2007. – 7 квіт. 

353. Монастирьов Ф.В. Сьогоднішній день 
“Печенізького” : [про роботу с.-г. п-ва : бесіда з кер. ПОСГП 
“Печенізький” Ф.В. Монастирьовим / записала 
Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 2002. – 19 жовт. 

354. Новиченко Л. Дорога до ферми : [про доярку 
Тетяну Дмитрівну Сокирко] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 
2000. – 4 берез. – Фотогр. 

355. Новиченко Л. Сінозаготівля в районі : [у ПОСГП 
“Печенізький” використовується імпорт. техніка “Кроне” при 
заготівлі сіна] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2001. – 7 лип. 

356. Олексієвець Г. Щедрий ужинок нив печенізьких : 
[у 2007 р. створено п-во ПП “Печеніз. ферма” по вир-ву 
молока; ТОВ “Печенізьке” зібрало високий урожай 
соняшнику] / Г.Олексієвець // Печеніз. край. – 2007. – 17 
листоп. 
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357. Радгосп “Печенізький” першим в районі виконав 
домовлення по продажу хліба державі : с.-г. огляд // Печеніз. 
край. – 1993. – 10 серп. 

358. Сергієнко В. Добрий слід на землі : [про життєвий 
та труд. шлях дир. КСП “Печенізький” Миколи Івановича 
Кулика] / В.Сергієнко // Печеніз. край. – 1996. – 16 листоп. 

359. Сиром’ятнікова Т. Від зорі до зорі працюють в 
полі печенізькі трударі : [про роботу фермер. госп-ва у 2008 – 
весна 2009 рр.] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2009. – 
11 квіт. 

360. Тридцятиліття 1964–1994 рр. : [діяльність 
колективу радгоспу Імені Г.Петровського (з 1970 р. – 
“Печенізький”) ] // Василенко П. Печеніги / П.Василенко. – 
[Х., 1995]. – С. 179-186. 

361. Усов Л. Змагались тваринники : [відбувся VІІ 
район. конкурс по відновленню тваринництва за участю 
робітників ПОСП “Печенізький”] / Л.Усов // Печеніз. край. – 
2000. – 12 серп. 

 

4.7.2 Печенізьке лісництво 

362. Александрова В. Їм вклоняються дерева : [про 
роботу Печеніз. лісництва Чугуєво-Бабчан. лісгоспзагу] / 
В.Александрова // Ленін. зміна. – 1978. – 17 верес. 

363. Василенко П. Праця століть : [структура лісництва 
(5 майстерських дільниць, 16 обходів); діяльність госп-ва у 
1997 р.] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1997. – 27 груд. 

364. Василенко П. Хай земля шумить лісами : [весною 
посаджено 17,4 га лісокультур (дуба та акації)] / П.Василенко 
// Печеніз. край. – 2000. – 3 черв. 

365. Донець П. Стабільно працюють лісівники : 
[Печеніз.  лісництво складається з п’яти дільниць; госп-во 
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також доглядає за лісами в Чугуїв., Шевченків та 
Великобурлуц. р-нах] / П.Донець // Печеніз. край. – 1997. – 25 
січ. 

366. Донець П. Щоб шуміли діброви : [про великий 
обсяг лісокультурної роботи лісництва (лісничий 
В.Г.Чоломбітько)] / П.Донець // Печеніз. край. – 1996. – 18 
черв. – Людина і природа. 

367. Кашпур В.Г. Щоб шуміли ліси : [бесіда з лісничим 
В.Г.Кашпуром про лісотехн. заходи, лісонасадження у 1993 р. 
(20 га), переробку деревини / записав П.Донець] // Печеніз. 
край. – 1993. – 28 груд. 

368. Корольова І. Ліс – наше багатство, якщо його 
охороняти : [госп-во розташоване на площі 9486 га; про роботу 
лісничого В.Г.Кашпура, його помічника О.Ф.Рудяка, лісоруба 
В.М.Тертичного та ін.] / І.Корольова // Печеніз. край. – 1993. – 
25 трав. 

368а. Мирошник М. Дбаймо про навколишнє 
середовище! : [лісова охорона Печеніз. лісництва] / 
М.Мирошник // Печеніз. край. – 2011. – 9 квіт. 

369. Прохорчук О. Зелене золото Печеніжчини : 
[Печеніз. лісництво: історія (до 1941 р. була лісомеліоратив. 
станція, з 1972 р. – лісництво у складі Вовчан. лісництва), у 
2006 р. реформовано в ліс. госп-во за польським досвідом] / 
О.Прохорчук // Печеніз. край. – 2008. – 11 жовт. – 2 фотогр. 

370. Сиром’ятникова Т. Навіки душу полонила 
невимовна краса лісів : [11 років працює лісорубом, старш. 
майстром лісу Сергій Олексійович Данильченко] / 
Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2005. – 17 верес. – 
Фотогр. 

371. Чоломбитько В.Г. Вони плекають зелені діброви : 
[бесіда з головою Печеніз. лісництва В.Г.Чоломбитьком / 
записала Н.Коваленко] // Печеніз. край. – 2006. – 16 верес. – 
Фотогр. 



 79 

372. Чоломбитько В.Г. Господарі зелених угідь : [про 
колектив лісництва, сан. стан лісів, насадження ліс. культур : 
бесіда з лісничим В.Г.Чоломбитьком / записала Л.Новиченко] 
// Печеніз. край. – 2002. – 14 верес. – Фотогр. 

373. Чоломбитько В.Г. Охоронці зелених масивів : 
[весною 2003 р. посаджено 40 га ліс. культур : бесіда з 
лісничим В.Г.Чоломбитьком / записала Ю.Онищенко] // 
Печеніз. край. – 2003. – 20 верес. 

 

4.7.3 ВАТ “Печенізьке рибоводне  
господарство” 

374. Агромаков М.В. Смачна і корисна продукція плес 
Печенізьких : [бесіда з дир. ВАТ “Печенізьке рибоводне 
господарство” М.В.Агромаковим / записала 
Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 2010. – 10 лип. – 4 
фотогр. 

375. Адонін В. У рибоводів є майбутнє : [29 листоп. 
1999 р. п-во перетворилося на АТ “Печеніз. рибовод. госп-во”] 
/ В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 20 трав. – 2 фотогр. 

376. Богдан Т. Дбають про людей : [про соц. захист 
працівників рибовод. госп-ва] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 
2002. – 7 верес. 

377. Василенко П. Печенізькому рибгоспу – 30 років / 
П.Василенко, В.Адонін // Печеніз. край. – 1998. – 11 лип. – 
Фотогр. 

378. Василенко П. Рибалки щодня на вахті : [рибне п-
во в 1996 р. – верес. 1997 р.: площа зариблення – 9000 га] / 
П.Василенко; фотогр. А.Адоніна // Печеніз. край. – 1997. – 6 
верес. – 3 фотогр. 

379. Губар В. На печенізьких водних плесах : [в 2001 р. 
у ставки випущено 27 млн. 670 личинок; промисел на Печеніз. 
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вдсх; діяльність підрозділів госп-ва] / В.Губар // Печеніз. край. 
– 2001. – 7 лип. 

380. Криворучко Л. Хай щедро родить блакитна нива : 
[про роботу рибовод. госп-ва, ветерана п-ва В.О.Гузенка та 
робітників Р.О.Кобцева і А.В.Пасмора] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2005. – 9 лип. – Фотогр. 

381. Куценко А. Наші водойми – наше здоров’я : [про 
Печеніз. регіон. інспекцію рибохорони] / А.Куценко // Печеніз. 
край. – 1997. – 8 берез. 

382. Лемента В. Господарі блакитних нив : [щодо 
нересту та вилову риби] / В.Лемента // Печеніз. край. – 2000. – 
8 лип. 

383. Мотайло М.М. Методологічні підходи щодо 
аналізу заборгованості підприємства : [про результати аналізу 
дебітор. та кредитор. заборгованості ВАТ “Печеніз. рибовод. 
госп-во”] / М.М.Мотайло // Упр. розвитком. – 2010. – № 14. – 
С. 135-136. 

384. Прохорчук Д. Проблеми рибного господарства і 
шляхи їх розв’язання : [госп-во засновано в 1969 р. з ініціативи 
Укрголоврибгоспу] / Д.Прохорчук // Печеніз. край. – 1992. – 3 
листоп. 

385. Семененко И. Печенеги –“рыбная Мекка” 
Харьковщины / И.Семененко; фот. Н.Ковальчук // Событие. – 
1998. – 16-22 июля (№ 28). – С. 9 : 9 фот. 

386. Сиром’ятникова Т. Рибне господарство повинно 
приносити прибуток : [про роботу п-ва у 2001 – на початку 
2003 рр.] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2003. – 29 
берез. – 2 фотогр. 

387. Чигрин В. У заплавах Печенізького водосховища : 
[про діяльність ВАТ “Печеніз. рибовод. госп-во”] / В.Чигрин // 
Слобід. край. – 2003. – 12 лип. 
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5. Охорона здоров’я.  
Медичні заклади 

388. Баринов М.І. Охороні здоров’я – належну увагу : 
[про здобутки та пробл. мед. обслуговування : бесіда з голов. 
лікарем центр. район. лікарні М.І.Бариновим / записала 
Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 2005. – 18 черв. – 
Фотогр. 

389. Богдан Т. Берегиня нашого здоров’я : [про 
фельдшера швидкої допомоги Наталію Леонідівну Морозову] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2002. – 8 берез. – Фотогр. 

390. Богдан Т. Відкрито нову аптеку : [у приміщенні 
ЦРЛ] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2006. – 18 лют. – 3 фотогр. 

391. Богдан Т. Хранителі здоров’я : [аптека № 166, кер. 
В.К.Дурдін] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2001. – 15 верес. 

392. Буртелєй Л.О. Здорові батьки – здорова нація : 
[бесіда з лікарем-гінекологом центр. район. лікарні 
Л.О.Буртелєй / записала Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 
2004. – 22 трав. – Фотогр. 

393. Василенко П. Привіт кращому хірургу Печеніг : 
[С.Л.Бурак, лікар-хірург, ветеран ВВВ] / П.Василенко // 
Печеніз. край. – 1994. – 1 листоп. 

394. Вікторова Л. Тепло душі – людям : [про ветерана 
праці, медсестру дит. від-ня Печеніз. центр. лікарні Поліну 
Василівну Рєзникову] / Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2004. – 
19 черв. – Фотогр. 

395. Дурдін В.К. В аптеку – за здоров’ям. Віднині це 
буде не так просто : [про зміни в обслуговуванні покупців : 
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397. Квітка Н. “Згораючи сам – світи іншому” : [про 
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[Печеніз. район. орг. Червоного Хреста] / Н.Коваленко // 
Печеніз. край. – 2006. – 15 квіт. – 2 фотогр. 
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психіатра та нарколога] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 
2005. – 5 лют. – 2 фотогр. 
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працівників район. сан.-епідеміол. служби] / К.Смирнов // 
Печеніз. край. – 2006. – 7 жовт. – Фотогр. 
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(Дніпропетровськ) та “Донець” (Печеніги)] / В.Адонін // 
Печеніз. край. – 1997. – 31 трав. 

422. Адонін В. На п’єдесталі пошани – “Фінпрофіль” : 
[ФК – призер чемпіонатів Харкова і області. Футболістам 
вручили сріб. медалі і кубок за друге місце в першості 
Харкова] / В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 9 груд. 

423. Адонін В. [Футболісти команди “Фінпрофіль” 
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435. Волик Ю. Дбаючи про здоров’я дітей : [про орг. 
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447. Коваленко Н. Шах і мат : [в приміщенні центру 
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світу та триразовий чемпіон України з гирьового спорту посів 
друге місце на Чемпіонаті світу у ривку гирі вагою 32 кг з 
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Г.Парасочко // Печеніз. край. – 2002. – 24 серп. 
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кубка з міні-футболу [30.09.2004] [Електронний ресурс] // 
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470. Чичкань А. Ігри чемпіонів на Печеніжчині : [в 
ліцеї ім. Г.Семирадського відбувся ІІ етап Всеукр. ігор 
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6.1 Печенізька дитячо-юнацька спортивна школа. 
Печенізька дитячо-юнацька школа ФСТ “Колос” 

473. Білокінь Є. Перша перемога наших боксерів : 
[участь вихованців Печеніз. ДЮСШ “Колос” у Всеукр. турнірі 
з боксу “Олімпійські надії”] / Є.Білокінь // Печеніз. край. – 
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474. Киценко А. Досягнення юних футболістів : [за 
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Печеніз. край. – 2008. – 30 серп. 
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молоді Печеніз. ДЮСШ у турнірі з міні-футболу] / А.Киценко 
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481. Криворучко Л. До душевної гармонії та вершин 
здоров’я : [про роботу від-ня гирьового спорту, спорт.-
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7. Суспільно-політичне життя.  
Діяльність органів місцевої влади 
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484. Адонін В. Так тримати, капітане : [про 
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райдержадмін. з питань соц. супроводу сімей, які опинилися у 
склад. жит. обставинах] / І.Бабенко // Печеніз. край. – 2007. – 1 
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487. Бабіюк В. На принципах законності і гуманізму : 
[про працівників міліції Печеніз. РВ УМВС України в Харк. 
обл.] / В.Бабіюк // Печеніз. край. – 2000. – 16 груд. 

488. Бібік А. Для надання соціальної допомоги : [при 
Печеніз. район. центрі соціальних служб для молоді створена 
спеціалізована служба “Мобільний консультативний пункт”] / 
А.Бібік // Печеніз. край. – 2002. – 26 жовт. – Фотогр. 

489. Богдан Т. Для розвитку виробництва та 
збільшення робочих місць : [підписана угода між 
райдержадмін., органами місц. самоврядування, орг. 
роботодавців та профспілками р-ну на 2005–2006 рр.] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2005. – 21 трав. 
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490. Богдан Т. За управлінським досвідом до 
Печеніжчини : [делегація Адміністративної акад. м. Тяньцзінь 
(КНР) у супроводі голови райдержадмін. І.О.Єфремової 
відвідали ЗАТ “Фінпрофіль”, “Берест Плюс”, Краєзн. музей ім. 
Т.Суліми та ін.] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2007. – 17 листоп. 
– 4 фотогр. 

491. Богдан Т. Молодь вперед : [зав. сектором внутріш. 
політики райдержадмін., члена молодіж. орг. “Союз молоді 
регіонів України” В.Старикова нагороджено Почесною 
грамотою облдержадмін.] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2010. – 
3 лип. – Фотогр. 

492. Богдан Т. Працювали селищні депутати : [про 
роботу ХХХІV сес. Печеніз. селищ. ради V скликання] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2008. – 19 лип. 

493. Богдан Т. Приберися і врятуй планету : [від. 
молоді та спорту райдержадмін., район. центр соц. служб для 
дітей та молоді організували труд. “бузковий десант”] / 
Н.Богдан // Печеніз. край. – 2009. – 25 квіт. – 2 фотогр. 

494. Булгакова О.В. Працюємо для людей : [до 18-ї 
річниці з дня заснування Пенсійного фонду України: про 
роботу УПФУ в Печеніз. р-ні : бесіда з нач. упр. В.Булгаковою 
/ записала Т.Богдан] // Печеніз. край. – 2009. – 19 груд. – 
Фотогр. 

495. Буряковская Т. Работа временная, а польза – 
постоянная : [о работе службы занятости Печенеж. р-на] / 
Т.Буряковская // Время. – 2009. – 29 сент. 

496. Валер’єва Н. Печенізькі казначеї : [про роботу 
колективу упр. Держ. казначейства в Печеніз. р-ні, кер. – Віра 
Савеліївна Деріус] / Н.Валер’єва // Печеніз. край. – 2008. – 21 
черв. – Фотогр. 

497. Василенко П. Що хвилює ветеранів : [актуал. 
питання обговорювались на засід. керівного органу селищ. 
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ради ветеранів] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1995. – 28 
листоп. 

498. Висока нагорода парламенту : [голову Печеніз. 
райради Лапка Олексія Васильовича нагороджено Почесною 
грамотою Верховної Ради України] // Печеніз. край. – 2001. – 1 
верес. 

499. Вікторова Л. Багата казна – могуча держава : [про 
роботу колективу Печеніз. район. від-ня Держ. казначейства] / 
Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2005. – 23 квіт. – Фотогр. 

500. Вітаємо! : [голова Печеніз. райдержадмін. 
І.О.Єфремова отримала нагороду у номінації “Державні і 
громадські діячі” за вагомий внесок в екон., інтелект., наук. та 
творч. потенціал області у 2005 р.] // Печеніз. край. – 2006. – 24 
берез. – 2 фотогр. 

501. Вітаємо з високою нагородою : [почесною 
відзнакою голови облдержадмін. “Слобожанська слава” 
нагороджено голову Печеніз. райдержадмін. С.І.Мотузного і 
голову райради О.В.Лапка] // Печеніз. край. – 2002. – 12 січ. 

502. Вітаємо з нагородою! : [голову Печеніз. 
райдержадмін. І.О.Єфремову нагороджено орденом Святої 
великомучениці Катерини І ступеню] // Печеніз. край. – 2010. – 
2 січ. 

503. Вітаємо з перемогою : [голова райдержадмін. 
І.О.Єфремова стала лауреатом Всеукр. конкурсу “Ділова 
людина” в рамках нац.-імідж. прогр. “Лідери ХХІ століття”] // 
Печеніз. край. – 2007. – 19 трав. – Фотогр. 

504. Вітаємо з перемогою : [за підсумками ІІ туру 
Всеукр. конкурсу “Кращий держ. службовець” на Харківщині 
в номінації “Кращий керівник” третє місце посіла нач. від. 
освіти райдержадмін. Ольга Вікторівна Кизим] // Печеніз. 
край. – 2008. – 28 черв. – Фотогр. 
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505. [Голова Печенізького районного Товариства 
Червоного Хреста України Л.І.Соколова-Петрова передала 
завідуючій район. дит. будинком змішаного типу одяг та 
іграшки, подаровані школярами Ленін. р-ну Харкова] // 
Печеніз. край. – 2009. – 24 січ. 

506. Гусаров О.С. Разом, до реалізації наміченого : 
[доп. голови райдержадмін. на госп. і управлін. активі про 
здобутки краю, його проблеми та плани на майбутнє] / 
О.С.Гусаров // Печеніз. край. – 2010. – 31 лип. – 15 фотогр. 

507. Дударєва Л. Молодь – наше майбутнє : [про 
новостворену громад. молодіж. орг. “Молодь Печеніжчини”] / 
Л.Дударєва // Печеніз. край. – 2000. – 24 черв. 

508. Єфремова І.О. Лідер, керівник, щаслива жінка : 
[бесіда з головою райдержадмін. Іриною Олексіївною 
Єфремовою про її особисте життя, труд. діяльність / записала 
Т.Сиром’ятнікова] // Печеніз. край. – 2009. – 28 берез. – 21 
фотогр. 

509. Єфремова І.О. Особистий звіт голови Печенізької 
районної держаної адміністрації про роботу зі зверненнями 
громадян у 2008 році / І.О.Єфремова // Печеніз. край. – 2009. – 
24 січ. 

510. Єфремова І.О. Прагнемо йти назустріч : [бесіда з 
головою райдержадмін. І.О.Єфремовою про розвиток соц. 
сфери, малого та серед. бізнесу, залучення інвестицій та ін. / 
записала Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 2005. – 13 серп. 

511. Єфремова І.О. Самого себе не обдурити і собі не 
зашкодити : [бесіда з головою райдержадмін І.О.Єфремовою 
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віддати себе до останку : [про основ. завдання в пром., культ.-
освіт. сфері регіону] / І.Єфремова // Печеніз. край. – 2007. – 27 
січ. – Фотогр. 
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515. Збережемо конституційний лад, політичну 
стабільність, громадянську злагоду та спокій в Україні : 
[відбувся мітинг на захист Конституції України за участю 
район. організацій НДП, СДПУ(о), ВОДС “Злагода”, “Молодь 
України”, район. орг. партії “Реабілітація тяжкохворих 
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Організатори – міжрайон. центр позашк. освіти та Печеніз. 
район. від. освіти] / Т.Данильченко // Печеніз. край. – 1996. – 
21 трав. 

633. Донець П. Перша школа в Печенігах : [вважають, 
що перша шк. з’явилася в 1726 р. при Миколаївському храмі] / 
П.Донець // Печеніз. край. – 1994. – 4 жовт. 

634. Єпринцева І. Таланти нашого краю : [зустріч 
учнів 8 кл. ЗОШ з поетом П.П.Василенком і художником 
М.С.Сколотієм] / І.Єпринцева // Печеніз. край. – 1996. – 4 січ. 

635. Згадаймо Вчителя, Людину : [Олександр Павлович 
Чуб: вчитель фізики працював з 1970 р.] // Печеніз. край. – 
2005. – 17 груд. – Фотогр. – Підпис: З повагою випускники 
багатьох поколінь. 

636. Іспит на “відмінно” : [про труд. діяльність нач. від. 
освіти райдержадмін. Любов Миколаївну Чуб] : вітання 
ювіляру // Печеніз. край. – 2001. – 10 лют. – Фотогр. – Підпис: 
Райдержадмін., райрада, від. освіти. 

637. Калиниченко К. Переможних не було : [район. 
конкурс “Учитель року – 98”. Кращою визнана вчителька 
почат. класів Печеніз. ЗОШ Битюк Г.В.] / К.Калиниченко // 
Печеніз. край. – 1998. – 7 лют. – 5 фотогр. 

638. Коваленко Н. На засіданні клубу “Особлива 
дитина”, [який діє при районному центрі соціальних служб для 
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сім’ї та молоді, відбулися тренінгові заняття “Гармонізація 
особистості”] / Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2005. – 10 груд. 

639. Коваленко Н. Освіта в інноваційному поступі 
суспільства : [ХV пед. конф. відбулося в ліцеї ім. 
Г.Семирадського] / Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2006. – 2 
верес. – 4 фотогр. 

640. Корсун О. Мово наша! Мудра Берегине! : [вшосте 
проводиться район. конкурс оратор. мистецтва “Від Нестора 
Літописця до сучасності”, приуроч. до Дня укр. писемності і 
мови] / О.Корсун // Печеніз. край. – 2007. – 20 жовт. 

641. Криворучко Л. На зустріч новому навчальному : 
[ліцей ім. Г.Семирадського, ЗОШ І-ІІ ступенів, район. дит. 
будинок, дошк. закл. № 1, центр дит. та юнац. творчості] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2009. – 22 серп. – 4 фотогр. 

642. Криворучко Л. Скарби педагогічної майстерності 
: [вчителька почат. класів ліцею ім. Г.Семирадського 
Т.А.Зоріна – лауреат обл. етапу конкурсу “Вчитель року”] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2006. – 22 квіт. – 4 фотогр. 

643. Криворучко Л. Тільки родина, як зірка єдина, наш 
порятунок, надійний причал : [у ліцеї ім. Г.Семирадського 
відбувся район. конкурс “Мама, тато і я – українська сім’я”] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 3 груд. – 5 фотогр. 

644. Криворучко Л. Ювілей – це зрілість золота : 
[Юлія Юхимівна Овсяннікова: з 1952 р. – вчитель нім. мови] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2007. – 20 жовт. – Фотогр. 

645. Лановий П. Печенізькі діти, як у полі квіти : [ЗОШ 
І-ІІ ступенів (дир. В.Т.Бабак): про вчителів Г.С.Неймирок та 
Н.В.Балабай, про шк. хор] / П.Лановий // Печеніз. край. – 1996. 
– 28 трав. 

646. Лісняк С. Школа: день вчорашній і сьогоднішній : 
[ст. вчителя Печеніз. серед. шк.] / С.Лісняк // Печеніз. край. – 
1992. – 21 серп. 
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647. Макаренко С. Печенізькі юні пожежники – перші 
: [у Харкові на фест. юних пожежників та знавців пожеж. 
справи команда “Ситуація” посіла 3-4 місця в ІІІ турі 
зональних змагань] / С.Макаренко // Печеніз. край. – 2002. – 6 
квіт. 

648. Новиченко Л. Це не просто професія – це поклик 
душі: “Вчитель року – 2001” – [Корсун Ольга Петрівна, заст. 
дир. з навч.-вихов. роботи ЗОШ І-ІІІ ступенів, вчитель рос. 
мови та зарубіж. л-ри] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2001. – 
3 лют. 

649. Новиченко Л. Через практику – до вдосконалення 
: [семінар-практикум метод. об-ня вчителів почат. кл., присвяч. 
використанню інтерактивних технологій] / Л.Новиченко // 
Печеніз. край. – 2005. – 10 груд. 

650. Отченашко М. Щедрий врожай освітянської ниви 
: [підсумки район. конкурсу “Вчитель року – 2004”] / 
М.Отченашко // Печеніз. край. – 2004. – 6 берез. – 4 фотогр. 

651. Помиляйко О. Слово про вчителя : [ЗОШ І-ІІ 
ступенів: Тетяна Володимирівна Велигоря: вчитель географії, 
кер. гуртка “Туристичний”, педагог-організатор, переможець 
конкурсу “Вчитель року-99”] / О.Помиляйко // Печеніз. край. – 
2000. – 25 берез. 

652. Помиляйко О. Творчість і досягнення : [проведено 
традиц. район. конкурс образотв. та декорат.-ужитков. мистец. 
“Таланти твої, Печеніжчино”, на якому представлено 168 робіт 
учнів ЗОШ, ліцею ім. Г.Семирадського та вихованців центру 
дит. та юнац. творчості] / О.Помиляйко // Печеніз. край. – 
2007. – 28 квіт. – 2 фотогр. 

653. Сіяч освітянської ниви : [Валентина Трохимівна 
Бабак – вчитель, директор ЗОШ І-ІІ ступенів] // Печеніз. край. 
– 2005. – 1 жовт. – Фотогр. 

654. Сурков А. Перемогли у конкурсі. Поздоровляємо : 
[на обл. конкурсі дит. малюнку на спорт. тему два призових 
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місця посіли печеніз. учні М.Стариков і Е.Куценко] / А.Сурков 
// Печеніз. край. – 1993. – 11 трав. 

655. Хім’як Н. Гості з Австралії : [Печеніз. серед. шк. 
відвідали Д. та Р.Грей, подружжя з Австралії, які допомогли 
школярам листуватись з учнями однієї зі шкіл Мельбурна] / 
Н.Хім’як, Я.Завадовська, Д.Боженко // Печеніз. край. – 1994. – 
25 січ. 

656. Чичкань А. Молодь ХХІ століття : [у Харк. нац. 
ун-ті ім. В.Н.Каразіна відбувся Міжнар. форум “Молодь ХХІ 
століття” за участю юних печеніжців] / А.Чичкань // Печеніз. 
край. – 2008. – 30 трав. 

657. Чуб Л.М. У школі твориться людина : [про 
виховання школярів : бесіда з нач. від. освіти райдержадмін. 
Л.М.Чуб / записав В.Адонін] // Печеніз. край. – 2000. – 30 
верес. 

 

9.1 Дошкільні установи 

658. Антонюк Т. Їх називають другими мамами : [про 
орг. та проведення район. конкурсу “Вихователь року – 96”] / 
Т.Антонюк // Печеніз. край. – 1996. – 20 лют. 

659. Антонюк Т. Перше знайомство з Лесею : 
[дитсадок № 3: про методику проведення відкритого заняття 
про життєвий та творчій шлях Лесі Українки] / Т.Антонюк // 
Печеніз. край. – 1996. – 5 берез. 

660. Василенко П. Галина Сергіївна : [про дир. Печеніз. 
дит. садка № 2 Г.С.Калашник] / П.Василенко // Печеніз. край. – 
1994. – 12 квіт. 

661. Василенко П. 20 літ – приємний клопіт : [дитсадок 
№ 3] / П.Василенко // Печеніз. край. – 1995. – 24 січ. 

662. Василенко П. Обігріти увагою : [нещодавно 
відкрито інтернат для сиріт на базі дитсадка № 4. Ініціатор – 
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голова райдержадмін. С.Я.Ляшко] / П.Василенко // Печеніз. 
край. – 1997. – 22 листоп. 

663. Василенко П. Печенізькі малюки веселяться 
залюбки. Андріївські “вечорниці” в дитсадку [№ 2] / 
П.Василенко // Печеніз. край. – 1996. – 28 груд. 

664. Демченко Т. Вчаться вихователі : [в дошк. навч. 
закл. № 1 проведено семінар-практикум щодо впровадж. 
інновац. технологій у вихованні та навчанні дошкільників] / 
Т.Демченко // Печеніз. край. – 2009. – 21 берез. 

665. Демченко Т. Вчаться вихователі : [про нетрадиц. 
форми метод. навчання працівників дошк. закл.] / Т.Демченко 
// Печеніз. край. – 1996. – 2 листоп. 

666. Донець П. Виховання – робота творча : [в дитсадку 
№ 2 зібралися молоді вчителі і вихователі дошк. закл. На 
зборах підсумовувалася робота педагогів] / П.Донець // 
Печеніз. край. – 1996. – 6 лип. 

667. Калашник Г. Мій рідний край – моя земля : 
[завідуюча дитсадком № 2 розповіла про патріот. виховання 
дітей, участь вихованців в обл. огляді фольклор. колективів в 
1995, 1996 рр.] / Г.Калашник // Печеніз. край. – 1996. – 22 черв. 

668. Майбутнє будується з гри : [про виховання дітей в 
дитсадку № 2, колектив вихователів: Р.Ю.Мягку, 
Г.С.Калашник, Г.І.Шток, Т.В.Демченко та ін.] // Печеніз. край. 
– 1993. – 17 серп. – Фотогр. 

669. Сергієнко В. Садок зустрічає дітей : [дитсадок № 
1: споруди позашк. закл. у 1947, 1957, 1997 рр.; уроки 
духовного заповіту] / В.Сергієнко // Печеніз. край. – 1997. – 28 
черв. 

670. Сиром’ятникова Т. Дитсадочку – 45! : [історія; 
колектив дошк. закл.; урочистості з нагоди ювіл. дати ; 
спонсори – ТОВ “Шанс” (кер. Б.А.Каліновський), ПОСГП 
“Печенізький” (кер. Ф.В.Монастирьов), підприємці 
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А.О.Грошовий, В.В.Калашник] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 
край. –2005. – 31 груд. – Фотогр. 

671. Сиром’ятнікова Т. Дитячій царині – Печенізькому 
ясла-садку № 1 виповнилося 50 років / Т.Сиром’ятнікова // 
Печеніз. край. – 2011. – 6 січ. – 4 фотогр. 

672. Щербакова Л. Тут дарують тепло і ласку : [про 
роботу колективу вихователів дитсадку № 2] / Л.Щербакова // 
Печеніз. край. – 2002. – 5 жовт. – Фотогр. 

 

9.2 Ліцей Г.Семирадського 

673. Адонін В. Радилися вчителі : [на нараді вчителів р-
ну вручено відзнаку “Відмінник освіти України” вчителю 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Галині Володимирівні Битюк] / В.Адонін // 
Печеніз. край. – 1996. – 31 серп. 

674. Богдан Н. Спільними зусиллями вирішили 
проблему : [за підтримки місц. влади відкрито комп’ютер. 
клас] / Н.Богдан // Печеніз. край. – 2008. – 6 груд. – 2 фотогр. 

675. Богдан Т. Друге місце у печенізької школярки : 
[учениця 8-го кл. ЗОШ І-ІІІ ступенів Ганна Квітка посіла 
почесне місце на заключ. загальнонац. етапі ІІ Міжнар. дит. 
конкурсу з укр. мови ім. Петра Яцика] / Т.Богдан // Печеніз. 
край. – 2002. – 2 лют. – Фотогр. 

676. Богдан Т. Її шлях обрала доля : [Людмила 
Анилівна Сиром’ятникова, заст. дир. з позакл. роботи, пед. 
стаж – 35 р.] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2001. – 6 жовт. – 
Фотогр. 

677. [Будівля ліцею ім. Г.Семирадського набуває 
нового сучасного вигляду] // Печеніз. край. – 2008. – 16 лют. – 
Фотогр. – На будівельних майданчиках. 
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678. [Будівництво школи: благоустрій подвір’я; 
спорудження котельної] / фотогр. А.Адоніна // Печеніз. край. – 
1997. – 22 листоп. – 3 фотогр. 

679. [В ліцеї ім. Г.Семирадського відбулася районна 
історико-краєзнавча конференція “Ми довго будемо пам’ятати 
і вам забути не дамо”] // Печеніз. край. – 2008. – 10 трав. – 
Фотогр. 

680. Василенко П. Тепла ніколи не буває багато : [в 
ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано вечір-зустріч молодих 
вчителів і педагогів старшого покоління] / П.Василенко // 
Печеніз. край. – 1997. – 11 жовт. 

681. Вікторова Л. Досвід у практику : [в ліцеї пройшов 
семінар район. метод. об-ня викладачів уроку “Захист 
Вітчизни”] / Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2007. – 27 жовт. – 2 
фотогр. 

682. Дар’їн Д. Вчителювали ліцеїсти : [у День вчителя 
був проведений день самоврядування] / Д.Дар’їн // Печеніз. 
край. – 2008. – 11 жовт. 

683. [ІІ сесія І скликання шкільного Парламенту ліцею: 
ініціатор створення цієї інституції – нач. центру дит. та юнац. 
творчості Т.А.Стебловська] // Печеніз. край. – 2007. – 13 берез. 

684. Записова Ю. Літературне кафе : [у ЗОШ І-ІІІ 
ступенів проведено підсумковий урок про творчість 
М.В.Гоголя] / Ю.Записова, К.Курочкіна // Печеніз. край. – 
1996. – 26 берез. 

685. Знай наших : [у Києві на Всеукр. дит. та молодіж. 
вокал.-хореогр. естрад. конкурсі “Перлини України” учениця 
ліцею ім. Г.Семирадського, вокалістка гурту “Шарм” 
Н.Головко одержала ІІІ премію] // Печеніз. край. – 2009. – 6 
черв. – Фотогр. 

686. Карпенко І. Козацькі розваги : [участь збір. 
команди ліцею ім. Г.Семирадського в обл. фест. “Козацькі 
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розваги”] / І.Карпенко // Печеніз. край. – 2009. – 6 черв. – 
Фотогр. 

687. Коваленко Н. Від мами світло і тепло душі : [свято 
мами в ліцеї ім. Г.Семирадського: конкурси, вечори 
(“Супермами”, “Сімейна хроніка”), концерт] / Н.Коваленко // 
Печеніз. край. – 2007. – 5 трав. – 5 фотогр. 

688. Коваленко Н. Захищати – чоловіче покликання : 
[про військову підготовку учнів ліцею та про викл. цієї 
дисципліни капітан-лейтенанта у відставці Ю.О.Шестопалова] 
/ Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2008. – 23 лют. 

689. Коваленко Н. Зуміла відшукати лірику у фізиці : 
[про вчителя ліцею Інну Анатоліївну Демцюру, переможницю 
конкурсу “Вчитель року – 2005”] / Н.Коваленко // Печеніз. 
край. – 2007. – 6 жовт. – Фотогр. 

690. Коваленко Н. Про якість навчання, імідж та 
інновації : [в ліцеї відбулася розширена наук.-практ. пед. конф. 
за участю голови райдержадмін. І.О.Єфремової] / Н.Коваленко 
// Печеніз. край. – 2008. – 6 верес. – 4 фотогр. 

691. Коваленко Н. Розвага на військову тему : [воєнно-
патріот. виховання учнів ліцею] / Н.Коваленко // Печеніз. край. 
– 2011. – 5 берез. – 5 фотогр. 

692. Корсун О. Зерна таланту є в кожній дитині : [про 
роботу педагогів з обдарованими дітьми] / О.Корсун // Печеніз. 
край. – 2000. – 1 верес. 

693. Криворучко Л. Компетентний підхід : [на ХІІІ 
Міжнар. виставці навч. закл. “Сучасна освіта в Україні – 2010” 
(Київ; 17-19 берез.) ліцей нагороджено Дипломом за вагомий 
внесок у модернізацію нац. системи освіти] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2010. – 27 берез. – Фотогр. 

694. Криворучко Л. Пам’ять воєнних доріг збережемо 
для нащадків : [в ліцеї відбулася іст.-краєзн. конф. “Військове 
минуле рідного краю” за участю ветеранів ВВВ В.М.Кощавця, 
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В.П.Старикова та дитини війни М.Ф.Нежельської] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 7 трав. – Фотогр. 

695. Куц В.М. Даруючи дітям знання і добро : [про 
вчительку англ. мови Т.Я.Боженко] / В.М.Куц // Харків’яни. – 
2003. – 2-8 жовт. (№ 40). – С. 5. 

696. Лісняк С. Осяйне свято в Печенігах : [26 січ. 
відбулося відкриття першої черги шк. новобудови] / С.Лісняк 
// Печеніз. край. – 1998. – 31 січ. – Фотогр. 

697. Логвиненко А. Мій наставник : [випускник 2001 р. 
розповідає про дир. ЗОШ І-ІІІ ступенів Віктора Борисовича 
Чудика] / А.Логвиненко // Печеніз. край. – 2008. – 30 трав. 

698. Новиченко Л. Покликання – діти : [Віктор 
Борисович Чудик – відмінник освіти, дир. ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
викладач фізкультури] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2001. 
– 6 жовт. – Фотогр. 

699. Новиченко Л. “Я працюю не даремно” : [про 
Тетяну Яківну Боженко, вчителя англ. мови]; “Назад ні кроку – 
так нам час звелів” : [цей девіз вчителя математики Сергія 
Івановича Куца] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2002. – 5 
жовт. 

700. Олійник Л.О. Що нам приніс рік 2004-й? : [дир. 
ліцею повідомляє про відкриття фест. польської культури та 
шк. євроклубу в ліцеї; про обладнання трьох нових клас. 
кабінетів і спорт. майданчика] / Л.О.Олійник // Печеніз. край. – 
2005. – 1 січ. – Фотогр. 

701. Онищенко Ю. Дорогу – молодим : [день 
самоврядування в ЗОШ І-ІІІ ступенів] / Ю.Онищенко // 
Печеніз. край. – 2003. – 11 жовт. – 2 фотогр. 

702. [15 серпня державна приймальна комісія схвалила 
перший пусковий комплекс школи на 1296 учнівських місць] // 
Печеніз. край. – 2001. – 18 серп. 
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703. Сиром’ятникова Т. Всіх покликав у дорогу 
перший дзвоник стоголосий : [освячення новозбудованої 
школи; голова облдержадмін. Є.П.Кушнарьов привіз 
подарунки: дит. б-ку та спорт. інвентар] / Т.Сиром’ятникова; 
фотогр. В.Іванова // Печеніз. край. – 2001. – 8 верес. – 3 
фотогр. 

704. Сиром’ятнікова Т. Вчимося бути лідерами : [заст. 
голови асоц. старшокласників “Лідери ХХІ ст.” М.Нежельська, 
учениця ліцею – учасниця Всеукр. збору лідерів учнів. 
самоврядування “Ефективне учнівське врядування – крок до 
громадського суспільства”] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. 
край. – 2009. – 28 лют. 

705. Сиром’ятнікова Т. Життя для юних розстеляє : 
[“Випускний бал” у ліцеї] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. 
– 2006. – 1 лип. 

706. Сиром’ятникова Т. Збудуймо пам’яті негаснучий 
собор... : [година вшанування пам’яті жертв голодомору в 
ліцеї] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2006. – 25 листоп. 

707. Сиром’ятникова Т. Нагорода – поїздка до Києва : 
[за підтримки благодійн. фонду “Турбота” 18 учнів (переможці 
конкурсу “Історія моєї родини”) відвідали пам’ят. місця 
столиці] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2002. – 6 квіт. – 
2 фотогр. 

708. Сиром’ятникова Т. Новорічний подарунок 
ліцеїстам : [заст. голови облдержадмін. Я.Ющенко подарував 
учням ліцею новий автобус] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 
край. – 2006. – 7 січ. – 3 фотогр. 

709. Тридцятиліття 1964–1994 рр. : [Печеніз. ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – культур., духов. центр селища. Дир.: В.А.Згонник, 
Д.А.Векслер, І.Г.Штих, М.І.Матяш, І.Д.Бондаренко; вчителі: 
Н.І.Бабенко, О.Н.Нестеренко, К.І.Подорожня, І.П.Чорний, 
І.А.Доценко, З.С.Шевченко та ін.] // Василенко П. Печеніги / 
П.Василенко. – [Х., 1995]. – С. 190-192. 
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710. Фоміна І. Літературне кафе [організували в ЗОШ 
І-ІІІ ступенів під керівництвом Л.Г.Гуляєвої] / І.Фоміна // 
Печеніз. край. – 1997. – 11 січ. 

711. Чичкань А. У ліцеї є Президент : [лідером обрано 
Д.Кизим. В перспективі діятиме шк. телебачення, радіовузол, 
шк. газета] / А.Чичкань // Печеніз. край. – 2007. – 24 листоп. – 
Фотогр. 

712. Шкода К. Приємна зустріч : [вечір шанувальників 
поезії у ЗОШ І-ІІІ ступенів: показ казки у віршах Леоніда 
Філатова “Про Федота-стрельца, удалого молодца” та ін.] / 
К.Шкода // Печеніз. край. – 1997. – 6 груд. 

713. Школа будується : [продовжуються будів. роботи] 
/ фотогр. А.Адоніна // Печеніз. край. – 1997. – 16 серп. – 3 
фотогр. 

714. Щербакова Л. Щоб мова була чіткою і виразною : 
[з 1991 р. на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів працює логопед. каб., 
яким завідує А.В.Кизим] / Л.Щербакова // Печеніз. край. – 
2001. – 13 жовт. – Фотогр. 

 

9.3 Печенізька дитяча музична школа 

715. Криворучко Л. Лилася музика чарівна : [в актов. 
залі ліцею ім. Г.Семирадського відбулася концерт. прогр., яку 
підготували вихованці дит. муз. шк.] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2006. – 27 трав. – 4 фотогр. 

716. Криворучко Л. Невмируща, хвилююча, ніжна... : 
[на звіт. концерті учнів муз. шк. звучали твори Л.Бетховена, 
П.Чайковського, В.Моцарта, І.Баха та ін.] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2008. – 30 трав. – 5 фотогр. 

717. Криворучко Л. У світі казкових мелодій : 
[відбувся звіт. концерт вихованців муз. шк. – мюзикл-казка 
“Царівна Несміяна”] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2009. – 
30 трав. – 4 фотогр. 
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718. [Музична школа: заснована у 1961 р. Вихованці і 
викл.: І.П.Сулим, В.В.Адонін, Н.Ф.Панова, О.В.Завітова, 
М.А.Полонська, О.О.Макаренко, Л.І.Кривцун, О.І.Лісовий та 
ін.] // Василенко П. Печеніги / П.Василенко. – [Х., 1995]. – С. 
218-219. 

719. Сиром’ятникова Т. І лине музика... : [про звіт. 
концерт учнів муз. шк. та педагогів: С.А.Стеценко, 
І.М.Мірошник, В.В.Адоніна] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 
край. – 2002. – 1 черв. – 3 фотогр. 

720. Стадник В. Співають діти – співає країна : [про 
традиц. звіт. концерт юних музикантів, хорової групи та ВІА 
дит. муз. шк.] / В.Стадник // Печеніз. край. – 1997. – 7 черв. 

721. Стадник В. Сходинка до прекрасного : [у район. 
Будинку культури відбувся звіт. концерт учнів, ВІА муз. шк. 
(кер. О.Завітов)] / В.Стадник // Печеніз. край. – 1996. – 11 черв. 

722. Стадник В. У світі музики : [звіт. концерти у муз. 
шк. Під “її дахом” працюють гуртки худож. самодіяльності 
район. Будинку культури, вокальний гурт “Натхнення”, драм. 
студія “Етюд”, фольклор. гурт “Криниця”] / В.Стадник // 
Печеніз. край. – 2003. – 6 черв. 

723. Чепурна Н. Відбувся звітний концерт [учнів 
Печенізької музичної школи] / Н.Чепурна // Печеніз. край. – 
1994. – 7 черв. 

 

 
9.4 Печенізький центр позашкільної освіти. 

Печенізький центр дитячої та юнацької творчості 

724. Бубненко Н. Вікно в світ прекрасного : [гурток 
образотв. мистецтва (кер. Ю.А.Сурков); М.Ярішов отримав 
диплом першого ступеня в обл. конкурсі за кращий учнів. твір 
“Європа в школі”] / Н.Бубненко // Печеніз. край. – 2005. – 26 
листоп. – Фотогр. 
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725. Бубненко Н. Заклад, в якому розквітають таланти : 
[орг. навчання, дозвілля та виховання в гуртках, клубах, 
секціях техн. творчості] / Н.Бубненко // Печеніз. край. – 2009. – 
12 верес. – Фотогр. 

726. Бубненко Н. Змагалися юні господині : [про 
конкурс “Гарні господині в нашій Україні” за участю дівчаток 
гуртка “Народознавство”] / Н.Бубненко // Печеніз. край. – 
2009. – 31 жовт. – 2 фотогр. 

727. Бубненко Н. Історію селища пам’ятаємо : [район. 
центр. позашк. освіти організував вечір для печеніз. 
старшокласників “Мій край – моя історія жива”] / Н.Бубненко 
// Печеніз. край. – 1997. – 15 берез. 

728. Бубненко Н. Малюють юні художники : [виставка 
конкурс. учнів. робіт “Мій рідний край, моя земля”] / 
Н.Бубненко // Печеніз. край. – 2003. – 1 листоп. 

729. Василенко П. Центр духовного поповнення : [про 
роботу центру позашк. освіти при печеніз. ЗОШ І-ІІІ ступенів] 
/ П.Василенко // Печеніз. край. – 1998. – 26 груд. 

730. Вікторова Л. “Відгриміли постріли давно, а в серці 
пам’ять завжди буде жити” : [наук.-краєзн. конф. вихованців 
іст.-краєзн. гуртка центру дит. та юнац. творчості відбулася у 
музеї ім. Т.А.Сулими] / Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2005. – 
14 трав. – Фотогр. 

731. Вікторова Л. Летять і не спиняються хвилини : 
[про Надію Михайлівну Бубненко, кер. гуртків з 
народознавства, бісероплетіння, природи і фантазії] / 
Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2009. – 21 листоп. – 2 фотогр. 

732. Данильченко Т. Перші кроки : [у центрі позашк. 
освіти навчатимуть дітей в гуртку “Штучні квітки”] / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 1993. – 13 лип. 

733. Долгополова І. Відкриття : [діяльність центру 
позашк. освіти на чолі з дир. Є.П.Кравцовою; існує 7 гуртків: 
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худож. в’язання, образотв. мистец., моделювання та 
конструювання одягу, тенісний, “господарка-рукодільниця”] / 
І.Долгополова // Печеніз. край. – 1993. – 30 берез. – Фотогр. 

734. Дроздова В. Визнані кращими : [на обл. конкурсі 
гуртківці “Умілі руки” район. центру позашк. освіти посіли 
третє призове місце і одержали грамоту Харк. обл. центру 
наук.-техн. творчості школярів] / В.Дроздова // Печеніз. край. – 
1997. – 3 трав. 

735. Ісламова М. Жовта зірка Печеніжчини : [при 
район. центрі дит. та юнац. творчості працює гурток 
“Учнівське самоврядування”] / М.Ісламова // Печеніз. край. – 
2008. – 19 січ. – 2 фотогр. 

736. Кирячок О. “Козацькі розваги” при свічках : [в 
центрі позашк. освіти організовано вечір для старшокласників] 
/ О.Кирячок // Печеніз. край. – 1997. – 11 жовт. 

737. Новиченко Л. Змагались юні пожежники : 
[відбувся конкурс “Знавці пожежної справи – 2000”] / 
Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2000. – 18 берез. 

738. [Обласний конкурс юних техніків “Наш пошук і 
творчість тобі, Україно”: вихованців техн. гуртків центру дит. 
та юнац. творчості визнано переможцями] // Печеніз. край. – 
2004. – 31 січ. 

739. Помиляйко О. Здобутки екологів : [вихованці 
екол.-натураліст. гуртків ЦДЮТ (кер. В.Б.Гузій) – активні 
учасники акції “Ліси для нащадків”] / О.Помиляйко // Печеніз. 
край. – 2007. – 26 трав. – Фотогр. 

740. Походенко А. “Чарівний світ” : [участь вихованців 
вокал.-інструмент. гуртка центру позашк. освіти в обл. фест. 
юних талантів] / А.Походенко // Печеніз. край. – 2000. – 22 
квіт. 

741. Прохорчук О. В таємничий світ минулого : [юні 
археологи район. центру позашк. освіти обстежували Салову 
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гору на околиці Печеніг] / О.Прохорчук // Печеніз. край. – 
2000. – 29 серп. 

742. Свояволя І. Це наші діти, і нам про них дбати : 
[міжрайон. центр позашк. освіти потребує уваги з боку 
керівництва району] / І.Свояволя // Печеніз. край. – 1994. – 5 
лип. 

743. Стебловська Т. Для гармонічного розвитку дітей : 
[про здобутки вихованців ракетомодельного та авіамодельного 
гуртків центру позашк. освіти] / Т.Стебловська // Печеніз. 
край. – 1997. – 22 берез. 

744. Стебловська Т. Живуть у злагоді з природою : 
[про екол.-натураліст. напрямок роботи гуртків центру позашк. 
освіти] / Т.Стебловська // Печеніз. край. – 2002.– 22 черв. 

745. Стебловська Т. Так тримати, Сергію! : 
[вихованець гуртка “Художня обробка деревини” С.Дудка 
нагороджений дипломом третього ступеня на заключ. етапі 
Всеукр. фест. дит. та юнац. творчості “Чисті роси”] / 
Т.Стебловська // Печеніз. край. – 2005. – 28 трав. – Фотогр. 

746. Стебловська Т. Щоб відчути радість творчості : [у 
район. центрі позашк. освіти працюють 5 турист.-краєзн. 
гуртків, 6 спортивних, 6 технічної та 45 – худож. творчості] / 
Т.Стебловська // Печеніз. край. – 1996. – 13 листоп. 

747. Шестопалов Ю. І спортивний гарт, і військова 
підготовка : [проведено військово-спорт. гру за участю 
вихованців гуртка “Юний стрілець”] / Ю.Шестопалов // 
Печеніз. край. – 2011. – 9 квіт. – 2 фотогр. 
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10. Культурне і мистецьке життя 
 

10.1 Організація культурно-освітньої роботи. 
Клубна робота. Художня самодіяльність 

748. Андрєєва Д. Розмаїття талантів дітей та юнацтва : 
[відбувся відбірний тур обл. фест. “Весняні дзвіночки”] / 
Д.Андрєєва // Печеніз. край. – 2010. – 30 квіт. – 9 фотогр. 

749. Андрєєва Д. “Цвіт папороті” вітає переможців : 
[вокалісти від. культури і туризму райдержадмін. В.Лапко та 
Н.Ковтун одержали перемогу в регіон. фест.-конкурсі 
молодіж. естрад. пісні в номінації “Оригінальність і 
неповторність”] / Д.Андрєєва // Печеніз. край. – 2010. – 3 лип. 
– 4 фотогр. 

750. Богдан Т. Майстерність танцю і чарівність гри, і 
пісні чисте джерело... : [концерт з нагоди відкриття нового 
район. Будинку культури за участю танцюв. колективу 
“Грація” і вокал. гурту “Шарм”; участь гурту “Грація” в обл. 
фест. сценіч. спорт. танцю “Харківська весна – 2007”] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2007. – 24 берез. – 9 фотогр. 

751. Богдан Т. Фестиваль юних талантів : [від. у 
справах молоді та спорту райдержадмін. виступив 
організатором фест. дит. творчості “Весняні дзвіночки”, який 
відбувся у ліцеї ім. Г.Семирадського] / Т.Богдан // Печеніз. 
край. – 2006. – 22 квіт. – 5 фотогр. 

752. Бубненко Н. Чисті роси Печеніжчини : [ІІІ етап 
обл. фест.-конкурсу дит. та юнац. творчості “Дивограй” в 
рамках Всеукр. конкурсу “Чисті роси” за участю вокал. гуртка 
район. центру позашк. освіти, клубу “Грація”, читців 
О.Гуляєва та Н.Снідалової] / Н.Бубненко // Печеніз. край. – 
2003. – 1 берез. 

753. Вікторова Л. Дітям про право : [проведено 
ситуаційн. тренінг, приурочен. до Дня спільних дій в інтересах 
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дитини. Організатори – від. освіти, район. дит. б-ка, ред. газ. 
“Печеніз. край”] / Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2007. – 24 
листоп. 

754. Вікторова Л. “На крилах пісні мене мати 
колисала” : [до 70-річчя Раїси Павлівни Королько, культ.-
просвіт. працівника, організатора мас. заходів район. Будинку 
культури, зав. чит. залом район. б-ки] / Л.Вікторова // Печеніз. 
край. – 2005. – 19 берез. – Фотогр. 

755. Готуються до звіту : [нар. хор “Світанок” 
готується до запису на обл. радіо] // Печеніз. край. – 1994. – 8 
лют. 

756. Григор’єва Ю. Фестиваль талантів : [традиц. 
район. огляд худож. самодіяльності пед. працівників] / 
Ю.Григор’єва // Печеніз. край. – 2001. – 31 берез. – 3 фотогр. 

757. Донець П. “Коли серце співає” : [автор. концерт 
засл. працівника культури, самодіяльн. комп. Юрія Бесєди] / 
П.Донець // Печеніз. край. – 1995. – 8 серп. 

758. Донець П. Печенізький соловейко : [інспектор від. 
культури райради Г.А.Бібік – дипломант Всеукр. конкурсу 
“Червона рута” 1995 р.] / П.Донець // Печеніз. край. – 1995. – 1 
серп. 

759. Жила В. Жити з піснею... : [Ніна Федорівна 
Панова працює у сфері культури: кер. хору “Світанок” та хору 
“Самоцвіт”, фольклор. гурту “Криниця”, вокал. гуртка район. 
Будинку культури; викладач муз. шк.] / В.Жила // Печеніз. 
край. – 2003. – 6 верес. – Фотогр. 

760. Жила В. З культури народу починається держава : 
[про дир. район. Будинку культури О.Макаренка, худож. 
І.М.Кривцуна, працівників бібліотек: Л.Чумак, Л.Криворучко, 
В.Гіду, В.Уткіну, Т.Данильченко; дир. муз. шк. Л.Титарєву та 
ін.] / В.Жила // Печеніз. край. – 2003. – 22 берез. 
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761. Жила В. Пишається народними талантами земля 
Печенізька : [відбувся звіт. концерт-огляд Печеніз. р-ну в 
рамках Всеукр. огляду нар. творчості] / В.Жила // Печеніз. 
край. – 2001. – 28 квіт. – 3 фотогр. 

762. Запорізька Н. Наша справа – того варта : [орг. 
культурно-масових заходів] / Н.Запорізька // Печеніз. край. – 
2007. – 24 берез. – Авт. ст. – худож. кер. район. Будинку 
культури. 

763. Каплієнко І. Таланти твої, Печеніжчино : [І фест. 
молоді під однойменною назвою відбувся на базі Мартів. 
спорт. комплексу ім. І.Добрянського] / І.Каплієнко // Печеніз. 
край. – 1998. – 12 груд. – Фотогр. 

764. Коваленко Н. “Веселі дзвіночки” : [у Харкові 
відбувся конкурс дит. творчості за участю юних печенізців: 
Іллі та Максима Ярішових, Даринки Пилипенко, Ю.Гремяк] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2007. – 17 листоп. – 2 фотогр. 

765. Коваленко Н. На святі молодості і завзяття : [за 
підтримки місц. влади проведено конкурс “Молодь – 2008”] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2008. – 5 лип. – 15 фотогр. 

766. Коваленко Н. Подорожуючи Країною Квітів : 
[дит. свято: проведено численні конкурси, у т.ч. “Акторська 
майстерність”, “Караоке”, “Армреслінг”] / Н.Коваленко // 
Печеніз. край. – 2008. – 10 черв. – 20 фотогр. 

767. Криворучко Л. Дитячий фестиваль : [в актов. залі 
ліцею ім. Г.Семирадського пройшов район. конкурс “Весняні 
дзвіночки”] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2009. – 30 трав. 
– 7 фотогр. 

768. Криворучко Л. Наснага у “Натхненні” : [про 
Наталію Адоніну, кер. вокал. гуртка район. Будинку культури] 
/ Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 19 берез. – Фотогр. 

769. Криворучко Л. Наша Ніна [Панова 45 років 
працює в культур. сфері, колишній кер. нар. хору “Світанок” 
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та “Самоцвіт”, худож. кер. район. Будинку культури, викладач 
муз. шк., а нині кер. гурту “Криниця”] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2008. – 6 верес. – 3 фотогр. 

770. Криворучко Л. Перемогла “Справедливість” : 
[проведено брейн-ринг в рамках Всеукр. тижня права людини] 
/ Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2009. – 12 груд. 

771. Криворучко Л. Співати з “Шармом” : [в ліцеї ім. 
Г.Семирадського дебютував ансамбль “Шарм”, кер. 
В.В.Маляров] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 12 
лют. – 3 фотогр. 

772. Криворучко Л. У краю дитинства... : [в рамках Х 
Міжнар. дит. фест. мистецтв “Таланти третього тисячоліття” 
відбувся гала-концерт “Таланти твої, Печеніжчино”. 
Організатор – центр дит. та юнац. творчості] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2007. – 14 квіт. – 5 фотогр. 

773. Курочкіна Ю. Танцює “Барвінок” : [при район. 
Будинку культури вже шість років існує танцюв. колектив під 
керівництвом Р.В.Акіншиної] / Ю.Курочкіна // Печеніз. край. – 
1994. – 15 листоп. 

774. Мирер П. В Печенегах до конца текущего года “у 
клубі будуть танці” [Электронный ресурс] : [в Печенегах 
возобновилось стр-во Дома культуры и отдыха, 07.09.10] / 
П.Мирер // Mediaport. – Режим доступа:  
http://www.mediaport.ua/news/city/73201/ 

775. Нагороди – працівникам культури : [Почесною 
грамотою облдержадмін. та облради нагороджені: кер. 
самодіял. об-ня “Грація” Л.Ю.Данильченко, кер. вокал. гуртка 
РЦПО М.П.Мазур, дир. район. Будинку культури 
О.О.Макаренко] // Печеніз. край. – 2002. – 29 берез. 

776. Новиченко Л. Їх об’єднали пісня і танець : [свято 
“Осінній бал” за участю клубу за інтересами “Грація” та вокал. 
колективу “Натхнення”] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 
2000. – 18 листоп. 

http://www.mediaport.ua/news/city/73201/
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777. Онищенко Ю. Невмируще джерело печенізьких 
талантів : [про роботу закл. культури та аматорів нар. 
мистецтва, у т.ч. дит. муз. шк., творчого об-ня “Країна 
Лебідь”] / Ю.Онищенко // Печеніз. край. – 2004. – 20 берез. – 2 
фотогр. 

778. Парасочка З. Славна печенізька “Марена” : [в 
1950-ті рр. діяв відтворений старинний Купальський хоровод 
“Марена”] / З.Парасочка // Печеніз. край. – 2008. – 5 лип. – 2 
фотогр. 

779. Походенко А. Невтомний творчий педагог : [кер. 
вок.-інструмент. гуртка Печеніз. район. центру позашк. освіти 
М.П.Мазур] / А.Походенко // Печеніз. край. – 1999. – 28 серп. 

780. Прохорчук О. Творець прекрасного : [про драм. 
колектив “Етюд” район. Будинку культури, кер. – Валентина 
Борисівна Стадник] / О.Прохочук // Печеніз. край. – 2000. – 22 
лип. 

781. Сиром'ятнікова Т. Молодь – 2010 : [про 
однойменний конкурс, організований і проведений від. 
культури і туризму райдержадмін. напередодні свята Дня 
матері] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2010. – 3 лип. – 9 
фотогр. 

782. Стадник В. Знайшли спільну мову : [участь 
драмгуртка “Етюд” в проведенні заходів з центром соц. служб 
для молоді] / В.Стадник // Печеніз. край. – 2001. – 20 жовт. 

783. Стадник В. Печенізькі “Сусідки” – на святі гумору 
: [на Слобожан. фест. гумору “Шельменко вітає” учасники 
студії “Етюд” В.Цопа та А.Балабай посіли ІІ місце] / 
В.Стадник // Печеніз. край. – 2003. – 22 листоп. – Фотогр. 

784. Стадник В. “Пісня – душа народу” : [звіт. концерт 
учасників худож. самодіяльності район. Будинку культури: 
ансамбль “Натхнення”, студія худож. слова “Етюд”, клуб 
“Грація”] / В.Стадник // Печеніз. край. – 2002. – 9 лют. 
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785. Стадник В. Свято гумору і сміху : [чл. студії 
“Етюд” В.Цопа і А.Балабай нагороджені грамотами “За 
неабияку сміхотворну вдачу” на фест. гумору “Шельменко 
вітає” (Укр. культ. центр “Юність”)] / В.Стадник // Печеніз. 
край. – 2002. – 16 листоп. 

786. Стадник В. Щоб не погас “Світанок” : [про 
підтримку хору “Світанок” Печеніз. район. Будинку культури з 
боку місц. влади, КСП “Печенізький”] / В.Стадник // Печеніз. 
край. – 1996. – 17 квіт. 

787. [Участь вокальних гуртків РБК в регіональному 
фестивалі виконавців дитячої пісні “Дюймовочка”] // Печеніз. 
край. – 2004. – 1 трав. 

788. Творчий запал на все життя : [Юлія Василівна 
Криничанська: працівник культ.-освіт. сфери, актив. учасниця 
худож. самодіяльності. Деякий час працювала в дит. б-ці] // 
Печеніз. край. – 2000. – 20 трав. – Фотогр. – Підпис: Колектив 
Печеніз. ЦБС. 

789. Чичкань А. Жінка року : [на обл. фест. “Молода 
жінка року” кращим працівником культури визнано Наталію 
Адоніну, викл. вокалу, кер. колективу “Натхнення”] / 
А.Чичкань // Печеніз. край. – 2009. – 14 берез. – Фотогр. 

790. Чичкань А. Магія таланту, весни : [фест. дит. та 
юнац. творчості “Веселі дзвіночки” організовано за підтримки 
райдержадмін.] / А.Чичкань // Печеніз. край. – 2008. – 6 трав. – 
5 фотогр. 

 

10.11 Клуб любителів прекрасного* 

791. Богдан Т. Подорож у світ фантастики : [відбулася 
зустріч з письм. В.Є.Громовим та О.С.Ладиженським 
(Генріхом та Ларі Олді) у клубі любителів прекрасного] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2005. – 25 черв. – Фотогр. 

 
* див. також розд. 11. Літературне життя 
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792. Гуляєва Л. Любителі прекрасного в гостях у 
харків’ян : [клуб любителів прекрасного брав участь у 
проведенні вечора, організов. ред. усної літ.-худож. газ. 
“Серебряное слово” (Харків, Укр. культ. центр “Юність”)] / 
Л.Гуляєва // Печеніз. край. – 2002. – 2 листоп. 

793. Ківшар С. Люди ждуть прекрасного : [річниця 
заснування район. клубу любителів прекрасного] / С.Ківшар // 
Печеніз. край. – 1998. – 1 трав. 

794. [Клуб любителів прекрасного при ЗОШ І-ІІІ 
ступенів: чергова зустріч з місц. худож. М.С.Сколотієм, 
А.В.Сурковим, поетесою О.Хитушко, керівниками та 
вихованцями гуртка образотв. мистец.] // Печеніз. край. – 2004. 
– 22 трав. 

795. Коваленко Н. Невичерпна криниця народної 
творчості : [засід. клубу любителів прекрасного: поет. 
вернісаж “Поезії живлюща сила”] / Н.Коваленко // Печеніз. 
край. – 2005. – 12 листоп. 

796. Криворучко Л. Їх музи – то чари земної краси : 
[урочистості з нагоди 10-річного ювілею клубу любителів 
прекрасного (кер. Л.Гуляєва)] / Л.Криворучко // Печеніз. край. 
– 2007. – 24 лют. – 3 фотогр. 

797. Новиченко Л. Поезія – її доля : [Гуляєва Людмила 
Гаврилівна – вчитель за фахом, поетеса, кер. клубу любителів 
прекрасного] / Л.Новиченко // Печеніз. край. – 2000. – 21 жовт. 
– Фотогр. 

798. Прохорчук О. “Барви осені” : [в ЗОШ І-ІІІ 
ступенів пройшов літ. вечір клубу любителів прекрасного за 
участю поетів-аматорів: М.Ф.Нежельської, В.В.Крамар, 
Т.Д.Сокола, С.І.Габ, Л.Г.Гуляєвої] / О.Прохорчук // Печеніз. 
край. – 2001. – 3 листоп. 
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10.12 Клуб за інтересами “Грація” 

799. Богдан Т. І знову добро перемагає зло : [вихованці 
клубу “Грація” показали класич. сюжет боротьби добра зі злом 
у постановці Л.Данильченко] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 
2005. – 1 січ. 

800. Богдан Т. Крокуючи до зірок : [участь клубу 
“Грація” у Третьому Всеукр. благодійн. фест. “Берег Надії – 
Крок до зірок”] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2003. – 27 груд. – 
4 фотогр. 

801. Богдан Т. Переміг гумор : [про гру КВК, 
учасниками якої були члени клубу за інтересами “Грація” (кер. 
Л.Данильченко)] / Т.Богдан // Печеніз. край. – 2004. – 12 черв. 
– 2 фотогр. 

802. Богдан Т. Щедрі перлини літнього відпочинку 
[вихованців клубу за інтересами “Грація”] / Т.Богдан // 
Печеніз. край. – 2006. – 9 верес. – 8 фотогр. 

803. Сиром’ятнікова Т. Переможні кольори “Квітки 
Надії” : [на V Міжнар. фест. мистецтв для дітей і молоді (м. 
Левоча, Словакія) танцюв. гурт “Грація” – переможець у своїй 
номінації] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2007. – 3 
листоп. – 11 фотогр. 

804. Сиром’ятникова Т. Печенізькі діти – на 
“Чорноморських іграх” : [у м. Скадовськ відбувся Всеукр. 
благодійн. фест. за участю вихованців клубу за інтересами 
“Грація”] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2005. – 13 
серп. – Фотогр. 

805. Сиром’ятнікова Т. Північна столиця Росії 
аплодувала печенізьким талантам : [юні артисти танцюв. 
колективу “Грація” стали лауреатами фест. хореогр. творчості 
“Адмиралтейская капель”, що відбувся у Санкт-Петербурзі] / 
Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2006. – 15 квіт. – 8 фотогр. 
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806. Сиром'ятникова Т. Пляжні гастролі узбережжям 
Азовського моря : [вихованці клубу “Грація” в оздоровч. 
таборі “Янтар”] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2005. –  
13 серп. – Фотогр. 

807. Сиром'ятнікова Т. Польська публіка віддала своє 
серце юним печенізьцям : [танцюв. колектив “Грація” 
запрошено до участі у фест. “Зірки польської осені – 2006”, м. 
Нова Руда] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2006. – 11 
листоп. – 8 фотогр. 

808. Сиром’ятникова Т. У Вихорі танцю: клубу за 
інтересами “Грація” – 5 років : [хроніка роботи клубу] / 
Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2002. – 21 груд. – 7 
фотогр. 

 

10.13 Фольклорний гурт “Криниця” 

809. Адонін В. “Криниця” у фольклорній світлиці : 
[обл. фольклор. фест.: участь гурту в колядуванні] / В.Адонін 
// Печеніз. край. – 1996. – 16 січ. 

810. Василенко П. На крилах пісні мати колихала : [про 
Зінаїду Іванівну Парасочку – учасницю хороводу “Марена”, 
фольклор. ансамблю “Криниця”] / П.Василенко // Печеніз. 
край. – 1997. – 18 жовт. – 3 фотогр. 
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883. Двері книжкового царства відчинені для всіх : [у 
район. б-ці для дорослих немає свого приміщення. Нині б-ка 
розташована в будинку колишн. Печеніз. ЗОШ І-ІІІ ступенів] // 
Печеніз. край. – 2001. – 29 верес. 

884. Жила В. Гостинно зустрінемо у новій оселі : [нове 
приміщення Печеніз. дит. б-ки має два чит. зали, довід.-
бібліогр. фонд, краєзн. куточок] / В.Жила // Печеніз. край. – 
2001. – 10 берез. 

885. Жила В. Для юних читачів : [в чит. залі дит. б-ки 
поряд з кн. виставками представлено експозицію малюнків 
учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів під назвою “Улюблені прочитані 
казки в малюнках читачів”] / В.Жила // Печеніз. край. – 1996. – 
20 лип. 

886. Жила В. Завітайте до нас : [огляд бібл. фонду; про 
обслуговування в район. дит. б-ці] / В.Жила // Печеніз. край. – 
1996. – 30 січ. 

887. Жила В. На хвилинку зупинись, на новинку 
подивись : [кн. виставки у дит. район. б-ці] / В.Жила // Печеніз. 
край. – 2000. – 9 верес. 

888. Жила В. Працюємо по-новому, мріємо по-новому : 
[про стан бібл. фондів, бібл. послуги у 2001–2003 рр.] / В.Жила 
// Печеніз. край. – 2003. – 27 верес. 

889. [Засідання методоб’єднання шкільних бібліотек 
“Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів 
бібліотек” проведено на базі ліцею ім. Г.Семирадського] // 
Печеніз. край. – 2008. – 8 берез. – Фотогр. 

890. Каплієнко І. Свято бібліотечних працівників : 
[Печеніз. ЦРБ] / І.Каплієнко // Печеніз. край. – 1998. – 10 жовт. 

891. Коваленко Н. Мамина пісня : [літ.-муз. світлиця 
“Всьому початок – рідний дім” в центр. район. б-ці] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2010. – 23 трав. – 3 фотогр. 
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892. Коваленко Н. Подорож в країну правознавства : [в 
район. дит. б-ці організовано правовий лікнеп для школярів] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2008. – 10 черв. – Фотогр. 

893. Криворучко Л. До глибини людської душі : 
[фонди район. центр. б-ки : огляд творів укр. письм. 
Ю.М.Мушкетика] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2004. – 20 
берез. 

894. Криворучко Л. Достеменний “Ведатель” : 
[працівники б-к для дорослих і дітей провели комплекс 
заходів, присвяч. 200-річчю з дня народж. М.В.Гоголя] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2009. – 18 квіт. – Фотогр. 

895. Криворучко Л. З книгою по життю : [про Ірину 
Володимирівну Чоломбитько, в минулому бухгалтера, зав. 
магазином “Книга”, нині бібліотекаря дит. район. б-ки з 30-
річним бібл. стажем] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2008. – 
27 верес. – Фотогр. 

896. Криворучко Л. Книга – мудрість життя : [у фонді 
район. б-ки зберігаються книж. вид. 1930–1940-х рр.] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2004. – 24 квіт. 

897. Криворучко Л. Літопис краю у віршах і піснях : [в 
ліцеї ім. Г.Семирадського відбулася чит. конф., присвяч. кн. 
П.Василенка “Сказання про землю Слобідську – Печенізьке 
поле”] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2007. – 13 берез. – 2 
фотогр. 

898. Криворучко Л. Ми народ, що вийшов із неволі : [в 
Печеніз. ЦБС проведено літ.-іст. екскурс “Є така держава – 
Україна”] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 1996. – 7 верес. 

899. Криворучко Л. На хвилях дня закоханих : [у чит. 
залі район. б-ки для дорослих відбулося молодіж. ігрове шоу 
“Перехрестя кохання”] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2007. 
– 17 лют. – 2 фотогр. 
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900. Криворучко Л. Надзвичайна родзинка улюбленої 
справи : [про зав. район. дит. б-кою В.М.Уткіну] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2006. – 30 верес. – Фотогр. 

901. Криворучко Л. Не вмирає душа наша, не вмирає 
воля : [в центр. район. б-ці відбувся літ. вечір-портрет “Сім’я 
велика, вольна, нова шанує Кобзаря”]; Я слуга, я – володар 
слова : [в ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено зустріч з поетом, 
прозаїком, публіцистом П.Василенком] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2000. – 18 берез. 

902. Криворучко Л. Поділись книжковим скарбом : 
[про поповнення бібл. фондів за рахунок подарунків] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 21 трав. 

903. Криворучко Л. Покликання на все життя : 
[Людмила Петрівна Чумак, зав. від. з обслуговування читачів 
центр. район. б-ки] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2005. – 1 
жовт. – Фотогр. 

904. Криворучко Л. Тиждень дитячого читання : [День 
казки “Чарівний дивосвіт” пройшов в район. дит. б-ці] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2011. – 9 квіт. 

905. Криворучко Л. Тиждень Лесі Українки : [про літ. 
заходи в Печеніз. ЦБС] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 
1996. – 12 берез. 

906. Криворучко Л. У поетичній вітальні районної 
бібліотеки : [на вечорі лунали улюблені сонети, вірші, поет. 
композиції, присвячені жінці] / Л.Криворучко // Печеніз. край. 
– 2005. – 12 берез. – Фотогр. 

907. Криворучко Л. У тиші храму, де живуть слова : 
[на проф. свято в чит. залі Печеніз. ЦБС зібралися бібл. 
працівники р-ну, представники місц. влади. Голова 
райдержадмін. І.О.Єфремова запропонувала започаткувати 
акцію “Допоможи бібліотеці”; вона передала дир. ЦБС 
Т.І.Макаренко 2000 грн., книги Н.Супруненко з дарчим 
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написом] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2008. – 11 жовт. – 
4 фотогр. 

908. Лановий П. Бібліотека – дітям : [працівники дит. 
б-ки (В.І.Жила, Ю.В.Криничанська і О.В.Скорик) організували 
літ. вікторину-гру “По сторінках улюблених книг” для 
вихованців літ. табору відпочинку учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів] / 
П.Лановий // Печеніз. край. – 1996. – 18 черв. 

909. Макаренко Т. Ти всіх святіша, рідна ненько! : [у 
центр. район. б-ці організовано “родинну світлицю” з нагоди 
дня Матері і Міжнар. дня сім’ї] / Т.Макаренко // Печеніз. край. 
– 2005. – 28 трав. – 9 фотогр. 

910. Нагороджено [грамотами райдержадміністрації] 
бібліотекарів : [дир. ЦБС Т.І.Макаренко і зав. район. дит. б-
кою В.І.Жилу] // Печеніз. край. – 2001. – 13 жовт. 

911. [Урок пам’яті “І гіркота пече полиння”: захід 
провела район. б-ка в ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Г.Семирадського] 
// Печеніз. край. – 2004. – 1 трав. 

912. Уткіна В. [Вечір спогадів “Земний уклін вам, 
солдати Перемоги!”: організували працівники район. б-к для 
дорослих та дітей за участю поетес М.Ф.Нежельської і 
В.В.Крамар та гурту “Криниця”] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 
2007. – 12 трав. 

913. Уткіна В. “Вклонімося великим тим рокам” : [б-ки 
Печеніг організували свят. “вогник” за участю ветеранів ВВВ 
Г.В.Шкарупета, А.П.Волика, М.М.Коваля та дітей війни] / 
В.Уткіна // Печеніз. край. – 2005. – 7 трав. – Фотогр. 

914. Уткіна В. Гостинно відчинені двері дитячої 
бібліотеки : [бібл. фонд – 22 тис. кн., 5 тис. брошур; щорічно 
обслуговують 1200 читачів] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 2003. 
– 1 трав. 

915. Уткіна В. Дитяча книга – джерело знань : [про 
результати район. фінал. етапу Всеукр. конкурсу “Найкращий 
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читач-2005”] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 2005. – 30 квіт. – 
Фотогр. 

916. Уткіна В. Книга вчить, як на світі жить : [про 
результати район. етапу Всеукр. конкурсу “Найкращий читач-
2007”] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 2007. – 28 квіт. 

917. Уткіна В. Книги – дітям : [літ. турнір “Світ казок 
від А до Я” у район. б-ці для дітей] / В.Уткіна // Печеніз. край. 
– 2008. – 29 берез. – Фотогр. 

918. Уткіна В. Країна сонячного добра : [з нагоди 75-
річчя від дня народж. письм. Всеволода Нестайка у дит. район. 
б-ці відбувся літ. марафон] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 2005. 
– 29 січ. – Фотогр. 

919. Уткіна В. На уроці народознавства у дитячій 
бібліотеці : [про захід “На святий Великдень”] / В.Уткіна // 
Печеніз. край. – 2004. – 17 квіт. 

920. Уткіна В. У “Гостинній етикету” [дитячої 
районної бібліотеки: учасники заходу – вихованці гурту 
“Грація”] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 2003. – 15 берез. – 2 
фотогр. 

921. Уткіна В. У храмі знань і думок : [Печеніз. ЦБС 
нараховує 131085 прим., директор – Т.І.Макаренко (з 1992 р.)] 
/ В.Уткіна // Печеніз. край. – 2001. – 29 верес. 

922. Уткіна В. Читай! Фантазуй! Мандруй! : [район. 
дит. б-ка втретє визначає кращих читачів краю Всеукр. 
конкурсу “Найкращий читач України – 2008”] / В.Уткіна // 
Печеніз. край. – 2008. – 1 берез. 

923. Уткіна В. Щасливий дар – творити для дітей : 
[тиждень дит. та юнац. кн., присвяч. Гансу Крістіану 
Андерсену в дит. район. б-ці] / В.Уткіна // Печеніз. край. – 
2005. – 2 квіт. 

924. [Центральна районна бібліотека організувала 
зустріч старшокласників ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
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Г.Семирадського з воїнами-інтернаціоналістами] // Печеніз. 
край. – 2004. – 21 лют. 

925. Чумак Л. Бібліотечні проблеми : [ст. бібліотекаря 
Печеніз. центр. б-ки] / Л.Чумак // Печеніз. край. – 1999. – 27 
лют. 

926. Чумак Л. До кожного – окремий підхід : [про 
роботу з читачами у район. б-ці] / Л.Чумак // Печеніз. край. – 
2003. – 15 берез. 

927. Чумак Л. Храм книги : [Печеніз. центр. район. б-
ка] / Л.Чумак // Печеніз. край. – 1995. – 5 груд. 

 

 
10.3 Музейна справа. 

Краєзнавчий музей Печенізького району 
 ім. Т.А.Сулими 

928. Адонін В. Збережемо для нащадків : [історія 
Печеніг; під керівництвом голови райдержадмін. 
С.І.Мотузного створено комітет з орг. краєзн. музею] / 
В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 12 серп. 

929. Богдан Т. Галерея славетних імен Печеніжчини : 
[однойменна експозиція в краєзн. музеї ім. Т.Сулими] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2010. – 27 лют. – Фотогр. 

930. В Скарбницю музейного фонду : [ветеран ВВВ 
І.П.Візьма передав в фонд музею ікону “Святої 
Великомучениці Варвари”, якій понад 150 років] // Печеніз. 
край. – 2006. – 27 трав. – Фотогр. 

931. Вікторова Л. Музейної справи режисер : [про дир. 
музею Інну Анатоліївну Парасочку] / Л.Вікторова // Печеніз. 
край. – 2004. – 26 черв. – Фотогр. 
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932. Гуляєва Л. Вдихнули нове життя : [оновлена 
кам’яна фігурка жінки з соняшником знову прикрашає сквер 
музею] / Л.Гуляєва // Печеніз. край. – 2006. – 5 серп. – Фотогр. 

933. Данильченко Т. Від минулого – до сучасності : 
[історія музейн. справи: 21 груд. 1960 р. – 26 берез. 2002 р.] / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2005. – 17 груд. 

934. Данильченко Т. Краєзнавець Печеніжчини : 
[Трохим Ананійович Сулима (1911–1996): учасник ВВВ, жив і 
працював у Печенігах з 1 груд. 1945 р.; матеріали його 
досліджень зберігаються в музеї] / Т.Данильченко // Печеніз. 
край. – 2011. – 2 квіт. – Фотогр. 

935. Данильченко Т. Краєзнавець Печенізького краю : 
[Т.А.Сулима – організатор музейної справи] / Т.Данильченко // 
Печеніз. край. – 2006. – 15 квіт. – С. 6 : фотогр. 

936. Данильченко Т. Острівець історичної спадщини / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2006. – 13 трав. – Фотогр. 

937. Данильченко Т. Першостворювачі музейної 
печенізької скарбниці / Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2010. 
– 15 трав. 

938. Данильченко Т. Присвячено творцям 
Печенізького водосховища : [діє експозиція “Печенізькому 
рукотворному морю – 40 літ”, яка в основному створена на 
матеріалах газ. “Жовтень” 1958–1962 рр.] / Т.Данильченко // 
Печеніз. край. – 2004. – 21 лют. – Фотогр. 

939. Данильченко Т. Щедрий внесок в історичну 
спадщину : [Михайло Іванович Митяш: вчитель історії, кер. 
краєзн. гуртка та пошук. роботи щодо подій ВВВ; заснував 
пришк. музей, один із організаторів іст. музею ім. 
Г.Петровського (1961 р.). Помер 28 квіт.1991 р.] / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2006. – 29 квіт. – Фотогр. 

940. Допомога музею [з боку місцевої громади] // 
Печеніз. край. – 2002. – 23 берез. 
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941. Жила В. Скарбниця історії краю : [про створення, 
оформлення музею] / В.Жила // Печеніз. край. – 2002. – 18 
трав. – Фотогр. 

942. Коваленко Н. Вишивала мати рушники : [в краєзн. 
музеї ім. Т.А.Сулими пройшла презентація виставки 
“Вишиванка – національна традиція українського народу”] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2006. – 27 трав. – Фотогр. 

943. Коваленко Н. Поринутися у світ краси : [у музеї 
відбулася презентація виставки “Вишивка – як часточка їх 
душі”] / Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2009. – 14 лют. – 2 
фотогр. 

944. Кравченко Р. Збережемо історичну спадщину : 
[про фонди іст.-краєзн. музею та його засновника Т.А.Сулиму] 
/ Р.Кравченко // Печеніз. край. – 2001. – 20 січ. 

945. Краеведческий музей Печенежского района им. 
Т.А.Сулимы // Харьков и Харьковская область : путеводитель / 
ред.-сост. А.А.Сайпанова. – Х., 2007. – С. 106-107. 

946. Криворучко Л. Маленькі скарбниці багатющої 
спадщини : [за 5 років існування музею ім. Т.Сулими його 
експозиц. зали відвідали десятки тисяч людей з району, 
області, близького та далекого зарубіжжя] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2007. – 19 трав. – 3 фотогр. 

947. Криворучко Л. Пам’ять майбутнього : 
[урочистості з нагоди 5-ї річниці створення музею. 
Засновниками музею були: І.П. та М.О. Цудило, Т.А.Сулима, 
М.І.Матяш, І.С.Свояволя, М.Н.Лизогуб, К.Б.Моргун, 
Л.О.Добробаба, О.Г.Редько та ін.] / Л.Криворучко // Печеніз. 
край. – 2007. – 26 трав. – 2 фотогр. 

948. Лановий П. Його пряма життєва борозна : [про 
ветерана ВВВ, краєзнавця сіл. музею Т.А.Сулиму] / П.Лановий 
// Печеніз. край. – 1994.– 28 черв. 
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949. Оглоблін В. Наодинці з прекрасним : [презентація 
худож. фотографії у музеї : бесіда з харк. фотохудож. 
В.Оглобліним, авт. робіт “Наодинці”, “Париж” / записала 
В.В.Сокіл] // Печеніз. край. – 2002. – 15 черв. – 2 фотогр. 

950. Парасочка І. Ми таїну віків – нащадкам бережем / 
І.Парасочка // Печеніз. край. – 2005. – 2 квіт. 

951. Парасочка І.А. Минувшина і сьогодення живуть у 
залах разом : [про працівників музею: І.А.Данильченко, 
Я.М.Чумак та ін. : бесіда з дир. краєзн. музею І.А.Парасочкою 
/ записала Т.Сиром’ятникова] // Печеніз. край. – 2005. – 14 
трав. – Фотогр. 

952. Парасочка І. Прадавня печенізька земля – 
невичерпна історія нашого краю : [поповнення музейн. 
скарбниці: мешканці краю подарували копії картин худож. 
В.П.Васильєва] / І.Парасочка // Печеніз. край. – 2004. – 27 
листоп. 

953. Свояволя І. Відродити музей [краєзнавчий] / 
І.Свояволя // Печеніз. край. – 1994. – 14 черв. 

954. Свояволя І. Могутнє джерело знань історії : [в 
музеї зберігаються портрети патріотів краю: поета 
П.П.Василенка, нар. умільця Б.А.Лубенця, ветерана ВВВ 
О.М.Тарасова, Почесного громадянина смт Печеніги 
М.І.Кулика та ін.] / І.Свояволя // Печеніз. край. – 2004. – 15 
трав. 

955. Сиром’ятнікова Т. До дня народження музею : 
[представлено експозиції, присвяч. сьогоденню: про творчий 
шлях танцюв. колективу “Грація”, про мальовничу природу 
Печеніжчини] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. край. – 2011. – 2 
квіт. 

956. [У музеї відкрито нові експозиції: фоторепродукція 
про краєвиди Слобожанщини (фотохудож. В.Оглоблін) та 
живопис з колекції Харк. худож. музею “Зустрічі у мистец. 
просторі”] // Печеніз. край. – 2003. – 19 черв. 
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957. Ярмоленко Я. Музей вместо тюрьмы : [о создании 
краеведч. музея Трофимом Сулимой, о коллекции, ценных 
экспонатах] / Я.Ярмоленко // Веч. Харьков. – 2006. – 10 авг. – 3 
фот. 

 

10.4 Засоби масової інформації 

958. Волик З.Є. Двічі народжена : [про створення 
район. газ. “Печеніз. край” : бесіда з чл. Нац. спілки 
журналістів України З.Є.Волик / записала М.Отченашко] / 
З.Є.Волик // Печеніз. край. – 2002. – 10 серп. – Фотогр. 

959. Волик З. “Жовтневі” зорі над “Печенізьким краєм” 
: [колектив газ. “Жовтень”: Л.С.Педан, І.І.Бражник, З.Волик, 
Г.Колій; голов. ред. газ. “Печеніз. край” – В.В.Адонін, відп. 
секр. М.Отченашко] / З.Волик // Печеніз. край. – 2001. – 1 
черв. – Фотогр. 

960. Волик З. Слово про колегу : [про ж-ста Олену 
Іванівну Кокіну, відп. секр. ред. печеніз. газ. “Жовтень”] / 
З.Волик // Печеніз. край. – 2002. – 1 черв. 

961. Волик З. Я пам'ятаю вас, учитель : [про Дмитра 
Івановича Галича, ред. район. газ. “Жовтень”, влас. кор. по 
Печеніз. р-ну газ. “Красная звезда”] / З.Волик // Печеніз. край. 
– 2007. – 4 серп. – 3 фотогр. 

962. З газетою по життю : [Тихін Данилович Сокіл – 
позаштат. кор. “Красной звезды”, “Печеніз. краю” та обл. 
ветеран. газ. Понад 300 своїх публ. ветеран ВВВ передав у 
краєзн. музей; Ганна Леонтіївна Колісник – постійний сількор 
місц. часопису з 1960-х рр.; Віра Олексіївна Щербина (псевд. 
В.Сергієнко) – позашт. кор. газ. “Печеніз. край” з 1995 р., 
понад 30 років працювала в лікарні вет. медицини] // Печеніз. 
край. – 2002. – 10 серп. – 3 фотогр. 

963. Його багатство : [про ветерана війни, сількора з 60-
річним стажем Т.Д.Сокола] // Печеніз. край. – 1994. – 14 черв. 
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964. Криворучко Л. Книгу – читачеві : [упр. у справах 
преси та інформації облдержадмін. організувало пересувну кн. 
виставку-ярмарок у приміщенні ліцею ім. Г.Семирадського] / 
Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2008. – 13 груд. – 3 фотогр. 

965. Криворучко Л. Спілкувались, радились, отримали 
нагороди : [на березі Печеніз. вдсх відбувся прийом 
губернатора А.Авакова з нагоди Дня журналіста. Голов. ред. 
радіо-прес-центру “Печеніз. край” Т.Сиром’ятнікова 
нагороджена Почесною грамотою облдержадмін. Голова 
райдержадмін. І.Єфремова презентувала нове приміщення для 
радіо-прес-центру] / Л.Криворучко // Печеніз. край. – 2008. – 
10 черв. – 7 фотогр. 

966. На хвилях – “Світанок” : [погляди мешканців 
регіону щодо Печеніз. радіомовлення] / підгот. Л.Криворучко 
// Печеніз. край. – 2009. – 14 листоп. 

967. Парасочка З. Спогади друкаря : [про місц. газ.: 
“Сталінський заклик” (ред. В.О.Снісарь) та “Жовтень” (1950-ті 
– 1962 рр., ред. Л.С.Педан)] / З.Парасочка // Печеніз. край. – 
2007. – 4 верес. 

968. Свояволя І. Спочатку було слово : [спогади 
газетяра про роботу редкол. часопису “Жовтень” у 1950-ті рр.] 
/ І.Свояволя // Печеніз. край. – 1996. – 12 берез. 

969. Сергієнко В. Читайте газету “Печенізький край”: 
думка читача : [про значимість вміщеної інформ. на сторінках 
часопису] / В.Сергієнко // Печеніз. край. – 1996. – 26 жовт. 

970. Сиром’ятнікова Т. [З історії місцевого часопису; 
Колектив редакції “Печенізький край”] / Т.Сиром’ятнікова // 
Печеніз. край. – 2007. – 4 серп. 

971. Сиром’ятникова Т. Пишемо історію краю : [10 
років газ. “Печенізький край”: про чл. редкол.: Лілію 
Вікторівну Новиченко, Марину Анатоліївну Отченашко, 
Тетяну Володимирівну Вознюк] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 



 157 

край. – 2002. – 10 серп. – 4 фотогр. – Авт. ст. – ред. газ. 
“Печеніз. край”. 

972. Сиром’ятнікова Т. Справа на все життя : [про 
радіо-прес-центр “Печенізький край” (район. газету, 
радіомовлення “Світанок”)] / Т.Сиром’ятнікова // Печеніз. 
край. – 2004. – 5 черв. 

973. Увага! Говорять Печеніги! : [радіомовлення 
“Світанок” : бесіда з проф. та громад. дикторами: 
Т.І.Данильченко, Т.І.Тарасенко, А.А.Захарчук, Л.В.Новиченко, 
чиї голоси в різні часи лунали з радіоприймачів / підгот. 
А.Чичкань] // Печеніз. край. – 2008. – 15 листоп. – 4 фотогр. 

974. Щиро вітаємо! : [Зінаїда Єгорівна Волик: 
працівник часопису “Жовтень” (1950-ті рр.), відп. ред. газ. 
“Червона зірка” (м. Чугуїв); у 1992 р. брала участь у 
відновленні район. газети Печеніжчини] // Печеніз. край. – 
2008. – 26 січ. – Фотогр. – Підпис: Колектив радіо-прес-центру 
“Печеніз. край”. 

 

10.5 Художнє життя. Прикладне мистецтво 

975. Адонін В. Мистецьке свято в Печенігах : [Дні 
образотв. мистец., 23-26 жовт. 2000 р.: в ЗОШ І-ІІІ ступенів 
була відкрита виставка картини Г.Семирадського “Ісаврійські 
пірати, які продають свою здобич”] / В.Адонін // Печеніз. край. 
– 2000. – 28 жовт. 

976. Вікторова Л. Юний майстер пензля : [учень ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Сергій Манчук – учасник обл. та район. худож. 
конкурсів] / Л.Вікторова // Печеніз. край. – 2007. – 13 жовт. – 2 
фотогр. 

977. Данильченко Т. З музейної колекції : [про 
Б.А.Лубенця (1927–1999), майстра традиційного нар. 
мистецтва, колекція виробів якого експонується у краєзн. музеї 
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ім. Т.Сулими] / Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2010. – 11 
груд. 

978. Данильченко Т. Людина приходить в світ, щоб 
залишити про себе слід : [експозиція виробів з дерева майстрів 
Б.А.Лубенця та М.М.Гончарова] / Т.Данильченко // Печеніз. 
край. – 2003. – 20 груд. – Фотогр. 

979. Данильченко Т. Написана власноруч картина – 
мрія його життя : [про худож.-живописця Анатолія Івановича 
Завадовського. Його картини, у т.ч. копії робіт 
Г.Семирадського, представлені у краєзн. музеї] / 
Т.Данильченко // Печеніз. край. – 2005. – 30 лип. – Фотогр. 

980. Коваленко Н. Від захоплення  – до професії : [про 
Марину Скачко, юну худож., ученицю 9-Б кл. ліцею ім. 
Г.Семирадського] / Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2007. – 27 
жовт. – 2 фотогр. 

981. [Тетяна Михайлівна Костова: чл. Харк. об-ня 
вільних художників “Веселка”. ЇЇ вишиті і в’язані роботи були 
представлені на обл. і міськ. вітчизн. виставках нар. творчості; 
автор есе “Політ синього птаха” про фест. “Печенізьке. поле”] 
// Печеніз. край. – 2005. – 26 лют. – Фотогр. – (Відродження). 

982. Криворучко Л. В полоні прекрасного : [худож. 
Євген Семенов, колиш. учень ліцею ім. Г.Семирадського, 
вихованець гуртка образотв. мистец. центру дит. та юнац. 
творчості. Деякі роботи (пейзажі, фантаст. малюнки) він 
подарував музею та район. дит. б-ці] / Л.Криворучко // 
Печеніз. край. – 2007. – 10 лют. – 2 фотогр. 

983. [Організовано виставку робіт різьбарів 
Печеніжчини М.М.Гончарова та Б.А.Лубенця; представлені 
картини ветерана Т.Д.Сокола та фотоетюди Н.В.Корнейка] // 
Печеніз. край. – 2003. – 11 жовт. 

984. Парасочка І. Презентація “Гармонії”: в краєзн. 
музеї ім. Т.Сулими відбулася презентація виставки робіт 
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худож., майстра графіки О.В.Парасочки / І.Парасочка // 
Печеніз. край. – 2006. – 28 листоп. – 2 фотогр. 

985. Сиром’ятникова Т. ...І оживають квіти : 
[Володимир Петрович Васильєв: сучас. живописець, копіїст 
творів В.Сєрова, І.Рєпіна, Г.Семирадського та ін. Відкрив 
студію образотв. мистец. при район. Будинку культури] / 
Т.Сиром’ятникова // Печеніз. край. – 2003. – 11 січ. – Фотогр. 

986. Сиром’ятникова Т. Художник, музикант, поет : 
[Анатолій Васильович Сурков: вчитель, художник, поет. 
Картини печеніжця прикрашають Чугуїв. музей, приватні 
колекції в Україні, за кордоном] / Т.Сиром’ятникова // Печеніз. 
край. – 2001. – 1 верес. – Фотогр. 

987. Чепурна Л. Сільський художник : [Дмитро 
Петрович Васильєв: уродженець Печеніг, випускник Харк. ун-
ту (1940 р.), акад. ім. Жуковського (Москва), курсант військ.-
худож. студії ім. Грекова, військ. кореспондент. Його картини 
– про найкрасивіші місця рід. краю] / Л.Чепурна // Печеніз. 
край. – 2011. – 15 верес. 

 

Генріх Семирадський 

988. Богдан Т. Митець фарби і пензля : [постійно 
функціонує виставка картин Г.Семирадського у музеї ім. 
Т.Сулими; встановлено перший у світі пам’ятник художнику 
на терит. ліцею (авт. – чл. Нац. спілки художників України 
Сейфаддин Гурбанов); проводяться міжнар. конф., семінари] / 
Т.Богдан // Печеніз. край. – 2008. – 25 жовт. 

989. Денисенко О. Художник родом з Печеніг / 
О.Денисенко // Слобід. край. – 2003. – 22 жовт. 

990. Доспєхова О. Пам’ятник художнику у Печенігах / 
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 3 жовт. 

991. Его картины украшали лучшие музеи мира: 
сегодня, 24 окт., в Печенегах отмечают 160-летие 
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выдающегося земляка-худож. Г.Семирадского // Комсом. 
правда. – 2003. – 24 окт. – С. 18. 

992. Известный художник возвратился на родину через 
100 лет : [об открытии памятника Г.Семирадскому] // Голос 
України. – 2002. – 15 жовт. – С. 3. 

993. Коваленко Н. Надихала на творчість земля 
слобожанська : [Г.Семирадський і край. В музеї ім. 
Т.А.Сулими зберігається репрод. картини “Сільська ідилія”] / 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2005. – 22 жовт. 

994. Козачук В. Два художники – два погляди на 
мистецтво : [І.Ю.Рєпін і Г.І.Семирадський; І.Рєпін про картини 
Г.Семирадського] / В.Козачук // Печеніз. край. – 2004. – 31 
лип. 

995. Мацкевич И. Хенрик Семирадский. Из тени – на 
свет / И.Мацкевич // Моя Родина. – 2002. – 29 нояб. – С. 5. 

996. Меліхов В. Гектор із Печеніг : [до 165-річчя від 
дня народж. Г.Семирадського] / В.Меліхов // Слобід. край. – 
2008. – 13 листоп. – С. 12. 

997. Мирер П. Харьковщина отпразднует 160-летие 
Генриха Семирадского [22.10.03] [Электронный ресурс] / 
П.Мирер // Mediaport. – Режим доступа: 
http://www.mediaport.ua/news/culture/8411 

998. Можейко И. Харьковский вклад: три юбилея : [165 
лет со дня рождения Г.Семирадского] / И.Можейко // Харьк. 
известия. – 2008. – 23 окт. – С. 13. 

999. На науковій конференції : [Друга міжнар. наук.-
практ. конф. “Творча постать Г.Семирадського у контексті 
вітчиз. та світ. культури” проходила в Харкові та Печенігах. З 
доп. виступила дир. музею ім. Т.Сулими І.Парасочка] / підгот. 
Н.Коваленко // Печеніз. край. – 2008. – 29 листоп. – 2 фотогр. 

1000. Новиченко Л. Увічнюючи пам’ять художника : 
до 100-річчя від дня народж. Г.І.Семирадського [(1834–1902): 
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за рішенням Печеніз. селищ. ради присвоєно ім’я 
Г.Семирадського ЗОШ І-ІІІ ступенів] / Л.Новиченко // Печеніз. 
край. – 2002. – 28 верес. – Фотогр. 

1001. Онищенко Ю. Його батьківщина – Печеніги: 24 
жовт. виповнюється 160 років від дня народж. 
Г.І.Семирадського : [у 2002 р. встановлено тісні зв’язки краю з 
польським містечком, де знаходиться маєток художника. Учні 
шк. вивчають пол. мову] / Ю.Онищенко // Печеніз. край. – 
2003. – 18 жовт. 

1002. Парасочко І. Художник великого таланту : [у 
Харк. худож. музеї експонуються картинки художника: 
“Корсари”, “Талісман”, “За прикладом богів”, “Сільська 
ідилія”] / І.Парасочко // Печеніз. край. – 2002. – 21 верес. 

1003. Генрих Ипполитович Семирадский [Электронный 
ресурс] // Mutab0r. – Режим доступа: 
www.http:mutab0r.net/blog/2011/03/genrix-ippolitovich-
semiradskij 

1004. Генріх Семирадський [Електронний ресурс] // 
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Додаток 1  
 

Василенко П. 
 

Від Печеніг розгін у світ доріг, 
А в селищі коріння твого роду, 
Могили предків, батьківський 
поріг, 
Надійні друзі, люті лиховоди. 
Багато рік, а по душі – Донець, 
Чимало селищ, а своє – 
найкраще. 
Тут свій і чебрецевий вітерець, 
І запах трав із лісової хащі. 
 

Орав і сіяв твій селянський рід, 
Діди любити нас навік привчили 
Блакитний обрій, синій небозвід, 
Пшениці золотаві крутосхили. 
Великий світ, а Батьківщина – 
тут, 
Де хліб і сіль дала у руки мати, 
Де народивсь і правнуки ростуть, 
Щоб, як і ти, край батьківський 
                                         квітчати. 

 
 
 

Василенко П. 

 
На колишніх полях половецьких, 
На колишніх полях сіверян 
Котять хвилі вітри молодецькі 
У безмежний пашниць океан, 
Над яким голубі небосхили, 
Світить сонце надії щодня... 
В цім краю, де дідівські могили, 
Проживає велика рідня: 
Мартівці, борщівці, бурлучани, 
Печенізьці, артемівці... їм 
Гомонять сиві скіфські кургани, 

Як у небі гулкім озивається грім. 
Голос предків вчувається часто 
В ніжнім шумі пшеничних 
колось, 
Зичуть нам вони теплого щастя, 
Щоб нам радісно в світі жилось. 
Щоб молилися житу й тополі, 
Ниві й хаті, Дінці й ручаю, 
Неньці й татові, Богу і долі, 
Що живемо у райськім краю. 
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Василенко П. 
Ода Печенізькому полю 

 
На далеких, сонячних Гаваях 
Не бував ніколи і вві сні 
І напевне, що не побуваю 
У жаркій тропічній стороні. 
 
Та на долю плакатись не стану! 
Там нема шовкових яворів 
І ні разу росяний світанок 
Чебрецем не пах, не жайворів. 
 
Оболоні там не тополині 
І не вербні кручі – береги, 
В травні вечори не солов’їні 
І нема вишневої юги. 
 

Ні волошки там, ні материнки, 
Не озветься з пралісу “ку-ку”, 
У жита не поведуть стежинки, 
Жолуді не дзенькнуть об ріку. 
 
Там не скачуть коники опівдні, 
Не сюрчать ночами цвіркуни, 
Не лежать, як злитки злота, дині, 
Не рябіють смачно кавуни. 
 
Там немає ні зими, ні літа, 
Ні весни, ні осені нема... 
Як там острова ті не хваліте –  
Вірне серце заздрість не пройма. 

Не бував ніколи на Гаваях, 
Та ніколи цим не зажурюсь: 
Я красою батьківського краю, 
Як життя, ніколи не втолюсь! 

 
 
 
 

Василенко П. 
Синьоокий Донець. 
Шовкотканна колиско, 
Сивих пращурів роду 
мого і моя, 
Як далеко б не був, 
Завжди билася близько 
Біля серця мого тепла 
                           хвиля твоя. 
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Задніпряна М. 
Мой поселок 

 

Люблю посёлок Печенеги, 
Я в нём пол-жизни прожила. 
Работала, любила и училась, 
И счастье в жизни здесь нашла. 
Мне всё в нём мило, всё родное – 
           Природа, люди и поля, 
Там солнце нежными лучами 
          Ласкает землю и меня. 
          Я верю в будущее наше, 
          В тебя посёлок дорогой, 
          Ты будешь лучше и богаче 
          Своей природой, красотой. 

 
 

Корсун О. 
 
П’ятнадцять років –  
               не багато і не мало, 
Коли побачила районка світ, 
Щоб Печеніжчини життя яскраво 
На своїх шпальтах відтворить. 
Гортаю я сторінку за сторінкою, 
Шукаючи свої улюблені статті, 
Щоб знову з авторською думкою 
Погодитись чи ні на самоті. 
Читають видання це в кожній хаті 
У ввечорі і вдень в гурті; 
І, охопивши сотні сфер в житті, 
Воно мандрує знов до читачів. 
Шлях невеликий пройдено завзято, 
Та все ж таки, п’ятнадцять – 
                                               ювілей! 
То ж гідно ти крокуй по світу, 
Наш любий “Печенізький край”. 
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Костова Т. 
 

На стародавніх 
                       Печенігах свято: 
Етнічний фестиваль 
                       у котре йде, 
Людей на водосховищі багато, 
Прудкі біліють яхти 
                       на регаті, 
Місцина 
                вишиванками цвіте. 
Там полтавчанка 
                              через дике поле 
Босоніж скіфською 
                                  царівною іде, 
Ось селянин, 
                      що вийшов зі стодоли, 
За обрієм князь Ігор 
                                  проти долі 
Полки в віках 
                        на половців веде. 

 
  
 

Крамар В. 
До Дня визволення Печеніг 

 
Моя ти батьківська земля 
Свята земля, полита кров’ю. 
Фашизмом стоптана уся 
І скривджена в боях до болю. 
Тобі прийшлось, моя земля, 
І чути, й бачити страхіття. 
Як Печеніжчина уся 
Боролась в битвах в лихоліття. 
Як падали бійці від куль, 
Ні в чим невинні мирні люди. 
Ти чула крики звідусіль, 
Дітей і матерів повсюди. 

Гули у небі літаки, 
Тебе бомбили, рвали в шмаття, 
Ті нелюди, фашисти-чужаки. 
Горіло все страшним багаттям. 
Тобі уклін, моя земля, 
Загиблим, що лягли за тебе, 
В обійми ти їх прийняла, 
Як рідна мати, всіх до себе. 
Живим, хто вистояв цей бій, 
І гнав потвору до Берліна, 
Низький уклін усім людський 
Чоло схиляє Україна. 



Крамар В. 
Печеніги 

 
Печеніги мої, Печеніги, 
Рідне селище в квітах, садках, 
Розпростерло ти крила навкруги, 
України крилатої птах. 
 
Рівні вулиці, людні алеї 
У зеленому тонуть вбранні, 
А Донець юні води леліє 
На утіху своїй сивині. 
 

Чорний ліс, що проходить 
бровою, 
Вздовж гори, до підніжжя Донця, 
Розмовляє він із собою 
Про минуле й майбутнє життя. 
 
Земляки мої завжди готові 
Прикрашати своє майбуття. 
Що не рік, то все нові будови, 
Що не рік, то все нове життя. 
 

Печеніги мої, Печеніги, 
Ваша назва минулих століть, 
Що пішла від племен печенігів 
І понині незмінно звучить. 

 
 

Нежельська М. 
Печенізьке море 

 
Уже 40 років живе наше море 
Ми зовсім ще юними з вами були, 
Його будували і вперше кохали 
І з морем своїм ми мужніли й росли. 
 
 
“Мої Печеніги”, – ми з гордістю 
кажем, 
Бо тут усе наше: дороги й поля, 
Тут виросли діти, онуків діждались, 
Для нас стала рідна свята ця земля. 

Злітаються гуси до нашого моря, 
Шумлять, зеленіють довкола ліси, 
До нього приходять від праці 
спочити. 
Ніде не знайдеш ти такої краси. 
 
Ми вірим, що селище наше 
розквітне, 
І діти щасливі в нім будуть рости, 
І пісня не змовкне, і клуб відбудуєм, 
І сивий Дінець буде води нести. 
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Пєшкова С. 
Печеніги 

 
                   1. 
Печеніги – це поля неозорі 
Це налиті сонцем колоски, 
Це земля, де обрії прозорі. 
Печеніги – золоті піски. 
Тут хліба і праця до утоми, 
І любов до рідної землі. 
Не почути докору нікому. 
Дзвінко линуть в далечінь пісні. 
Рік за роком тут лелеки білі 
Повертають до свого гнізда, 
Не порожні гнізда: з них зраділо 
Лелеча маленьке вигляда... 
Печеніги – пташка у садочку, 
Це струмок , це квітка по весні. 
Вишиванка на старій сорочці 
Нагадує давнину мені. 
                    2. 
Батьківщино моя, мої ріки, 
І тополі старі, і дуби! 
Сиві пращури тут вже навіки 
Оселилися в рідній землі. 
Тут колись із серпами дівчата 
Починали нелегко свій день, 
У вінки зі стрічками на свята 
Надівали й співали пісень. 
Розквітай, батьківщино, ряснішай, 
Садом будь і зернистим стеблом, 
Ти мені над усе наймиліша, 
Наповняйся піснями й добром. 
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Родіонов В. 

Донець 
 

Крута стежинка по нагір’ю 
Збігає в береги Дінця. 
А він в обіймах зір вечірніх 
Тече без краю і кінця. 
А на світанку, ще в дрімоті, 
В серпанку, ніби у вінку, 
Він, в світанковій позолоті 

Згада, що бачив на віку. 
І, стрепенувшись, понесеться 
У далину і майбуття. 
І, може буть, 
                   не раз діткнеться 
Мого бентежного життя. 
 

 
Супруненко Н. 

Печенежское поле 
 

Уходит поколение, уходит! 
О Господи, как задержать уход?! 
…Они на свете и не жили вроде – 
Неужто наступил и наш черед?.. 
Здесь были печенеги… Ну и что же –  
Казалось бы, уже прошли века! 
С тобой на них мы все-таки похожи, 
Пусть не на много – только 
                                            так, слегка… 
Но что-то проступает несомненно, 
Что печенегам только лишь дано, 
Что с нами вместе нощно, 
                                          да и денно, 
Как ветер, что летит в 
                                         судьбы окно… 
Понять так сложно волю! 
И неволю… 
Как этот мир понять 
нам – не дано. 
И поле печенежское – не поле… 
И где оно – твоей судьбы окно?.. 
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Суркова Л. 
Рідні Печеніги 

 
Рідні Печеніги, мила сторона, 
Нас навік з’єднала доленька одна. 
І немає кращих на землі доріг, 
Що ведуть до милих серцю Печеніг. 
 
Стелиться барвінком росяна трава, 
Сріблокосі хвилі море розлива. 
Вийдеш на світанку у весняний гай, 
І душа радіє за коханий край. 
 
У садибі кожній, в кожному дворі 
Скарб твій найцінніший – люди-трударі. 
В них серця надійні, руки золоті, 
І вони не знають втоми у житті. 
 
Хай же колосяться золоті лани, 
Хай багаті будуть на врожай вони. 
Хай покриє слава від усіх сторон 
Рідний Печенізький трудовий район. 



Додаток 2 
 

 
Свято-Преображенський храм (смт 
Печеніги) 
 
 
  
 

 
Печеніжський краєзнавчий музей ім. 
Т.Сулими 
 
 
 
 

 
Пам’ятна Стела “Трагедія, подвиг, 
застереження” (до трагедії  
Чорнобильської АЕС  1986 р.) 
 
 
 
 
 

 

Етнофестиваль “Печеніжське 
поле” 
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Фролов В.А.  466   
Фуніков О.  (203,  204)     
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Чуб О.П.  (635)    
Чугай К.  (1018)   
Чудик В.Б.  (531,  579,  697,  

698)    
Чумак Л.П.  (760,  875,  903),  

925-927   
Чумак М.М.  (128)   
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Шестопалов Ю.О.  (688,  747)    
Шкарупета Г.В.  (159,  913)   
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