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Передмова
Підготовлене видання має на меті ознайомити широкі
кола громадськості з розмаїттям інформації про символіку
Харківської області. Герб і прапор – символи, що
відображають історію та традиції області. З метою
популяризації Слобожанщини, розвитку патріотизму,
утвердження статусу Харківщини як провідної області
держави, у жовтні 2009 р. був затверджений гімн області.
Представлений масив бібліографічних відомостей про
минулий час і сьогодення Харківської області, що знайшли
відображення в символіці, виявлено і опрацьовано за
фондами та каталогами Харківської обласної універсальної
наукової бібліотеки, районних бібліотек області, а також
ресурсами мережі Інтернет.
Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію і
розташовані за тематичними розділами: Символіка області у
цілому (зокрема про Харків – обласний центр), Символіка
районів (зокрема про районні центри та міста, що також
мають свою символіку). Райони розташовані в алфавіті назв,
а в їхніх межах – за абеткою авторів та назв документів.
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні
стандартами. У разі потреби опис супроводжується
довідковими анотаціями. Документи, не опрацьовані de visu,
позначено астериском (*), у деяких випадках подається
неповний опис. Відбір матеріалу завершено у травні 2018 р.
Пошукові
можливості
посібника
розширюють
бібліографічні посилання, Іменний, Географічний допоміжні
покажчики та «Зміст».
Посібник стане у нагоді історикам, краєзнавцям,
працівникам бібліотек, широкому читацькому загалу.
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***
Серед пам’яток історії та культури стародавніх міст
своєрідну групу становлять їхні герби.
Герб – це відмітний знак держави, міста, роду, який
зображується на прапорах, монетах, печатках, документах
тощо. Герб міста – це офіційна емблема, в якій у символічних
образах відображені основні і найхарактерніші риси міста.
Вивченням гербів займається розділ історичної науки –
геральдика.
Геральдика, чи гербознавство – спеціальна історична
дисципліна, яка вивчає походження, розвиток, закони
складання й художнього оформлення, використання гербів.
Термін «геральдика» походить від німецького іменника
Heraldik (гербознавство), який, у свою чергу, прийшов із
старогерманської чи грецької мови через іменник Herоld
(кликун, посол). Державна геральдика України почала
розвиватися водночас із європейською у часи князівства.
До державних символів у різних країнах відносяться
герб, прапор, гімн.
Міську символіку традиційно складають:
 офіційні символи міста (герб, прапор і гімн)
 офіційні символи територіальних одиниць і
громад міста (гербові емблеми і прапори, які
затверджуються територіальною владою)
 архітектурно-меморіальні символи (зображення
архітектурних та історичних пам’яток міста).
***
Символіка області складається з герба і прапора
області, районів, міст, сіл, селищ і селищних рад. Герб – це
символ, офіційна емблема, в якій відображається історія та
традиції народу, найбільш характерні риси населеного
пункту.
У січні 1992 р., тобто через чотири місяці після
прийняття Акта про незалежність, Президія Верховної Ради
прийняла рішення про нові символи України – синьо-жовті
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кольори національного прапора і про тризуб, як основу
Великого і Малого гербів. Відповідно, зміна емблем на
державному рівні спричинила зміну старих емблем
радянського періоду на гербах українських міст.
Сучасна
символіка
почала
формуватися
у
відповідності
до
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування».
У 1998 р. сесія Харківської обласної ради ухвалила
рішення про проведення закритого конкурсу на створення
герба області. При цьому зазначалося, що в умовах активного
налагоджування економічних, наукових і культурних зв’язків
Харківської області з іншими регіонами України та
зарубіжними партнерами створення сучасного герба – вимога
часу і міжнародних традицій. На конкурс було представлено
понад двісті проектів герба Харківської області. Переможцем
конкурсу і автором герба став харківський художник
С.Шапошніков.
Одночасно було проведено аналогічні конкурси у
райцентрах та містах обласного підпорядкування.
Існуючі на сьогодні герби і прапори області, районів,
міст, селищ, селищних рад, сіл спираються на традиції, що
формувалися у ХVІІ–ХVІІІ ст., представлені прапорами
слобідських козацьких полків та сотень, гербами губернських
та повітових міст 1781–1917 рр.
Герб і прапор області затверджені рішенням сесії
Харківської облради 11 травня 1999 р.
У 1999–2010 рр. було затверджено герби, прапори
районів, міст та деяких сіл, селищних рад.
Еталонні зразки гербів та прапорів зберігаються в
кабінеті голови обласної, керівників районних, міських та
селищних рад.
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рідний край : навч. вид. / уклад. О.Кононенко. –
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області (2006–2015). – Харків, 2015. – С. 21 : іл.
40. Страницы истории : [герб Харькова 1781 г.] //
Харьков : крат. путеводитель. – Харьков, 2012. – С. 5.
41. Топоркова Н. Депутаты вернули Харькову герб,
осталось вернуть изобилие / Н.Топоркова // Время. – 1995. –
16 сент.
42. У Харьковской области появился свой гимн //
Время регионов Харьковщины. – 2010. – 17 сент. (№ 38). –
С. 4.
43. Флаг города Харьков [Электронный ресурс] : [дата
принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/4244
44. Флаг Харьковской области [Электронный ресурс]
// Харьковский областной совет : офиц. сайт. – Режим
доступа: http://www.oblrada.kharkov.ua/index.php/ru/kharkivregion/symbolics/flag-of-kharkiv-region
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45. Флаг Харьковской области [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
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46. Харків [Електронний ресурс] : [герби рос. та рад.
періодів, сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=967#verh
47. Харків : [герби ХVІІ–ХVІІІ ст., 1781 р.,
1883 р. їх опис та історія створення сучас. герба] //
Гречило А. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ
ст.) : наук.-попул. вид. / А.Гречило, Ю.Савчук,
І.Сварник. – Київ, 2001. – С. 352-355.
48. Харків : [опис та зображення герба,
прапора міста] // Батій Я.О. Славетні міста
України / Я.О.Батій. – Харків, 2011. – С. 224.
49. Харків. Історія. Архітектура. Культура
: [довід. вид.]. – Харків, 2011. – 512 с. – Із змісту:
Герб міста Харкова : [історія шести гербів]. –
С. 42-45; Положення про герб міста Харкова :
[затв. у 1995 р.]. – С. 46-47; Прапор міста
Харкова. Положення про прапор міста Харкова. – С. 47-49.
50. Харківська область. Прапор [Електронний ресурс]
: [дата затв., опис, зображення] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=104#verh
51. Харківська область. Сучасний герб [Електронний
ресурс] : [дата затв., опис, зображення] // Українська
геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=103#verh
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52. Харківська символіка. – Харків :
Золоті сторінки, 2011. – 96 с. : іл. – Із змісту:
Герб міста Харкова : [затв. рішенням ІХ сесії
Харків. міськради від 14.09.1995 р.; із історії
герба]. – С. 4-6; Положення про герб міста Харкова :
[затв. рішенням ІХ сесії Харків. міськради від 14.09.1995 р.]. – С. 67; Прапор міста Харкова : [затв. рішенням ІХ сесії Харків.
міськради від 14.09.1995]. – С. 8-9.
53. Харьковская область [Электронный ресурс] :
[герб, флаг области, информ. о символике р-нов] //
Геральдикум. – Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/
ukraine/kharkov.htm
54. Харьковская область – гербы и флаги
[Электронный ресурс] : [обл. символика, гербы, флаги всех рнов области и район. центров] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/region/173
55. Черкасов В. Герб Харькова / В.Черкасов //
Комсом. правда. – 1969. – 23 янв.
56. Чорний
Д.
Харківської
області
символіка : [опис герба та прапора області, затв.
рішенням сесії Харків. облради від. 11.05.1999 р.;
історія сучас. герба; про еталон. зразки гербів та
прапорів області та р-нів] / Д.Чорний // Харківщина
: енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова)
[та ін.]. – Харків, 2014. – С. 402.
57. Шестакова И. «Где же счастье края, который
имеет в своем гербе рог изобилия» : [история харьков. герба]
/ И.Шестакова // Харьков. пожар. вестн. – 2000. – 23 июня.
58. Що в гербі твоєму, Харкове мій? // Утренняя газ. –
2004. – 31 июля.
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Гімн Харківської області
Слова Л.Петрик
Музика В.Дашкевича

Слобожанський край заможний,
В мирі й злагоді живи
Дай нам гідну долю, Боже,
Й на добро благослови
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів:
Харківщино, земле слобожанська,
Вірні ми тобі на все життя
Матір Божа Озерянська
Освятила наше майбуття.
У єдиній у родині
З кожним роком розквітай,
Солов’їний і гостинний
Слобожанський вільний край
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів.
Синє небо й зріле жито
На державних прапорах
Хай зростають наші діти
І новий долають шлях
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів.
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Балаклійський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Балаклія
радян. періоду
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60. Балаклейский район [Электронный ресурс] :
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областная
государственная администрации : офиц. веб-сайт. – Режим
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63. Балаклея. Балаклейский район [Электронный
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Режим
доступа:
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64. Балаклійський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3940#verh
65. Балаклійському району – 85 років : [з
історії м. Балаклія; герб, прапор та гімн р-ну] /
Балаклійс. райдержадмін., Балаклійс. райрада. –
[Балаклія, 2008]. – 23 с. : іл.
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66. Балаклія [Електронний ресурс] : [герб радян.
періоду] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=2208#verh
67. Герб Балаклейского района (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/balaklea.htm
68. Герб Балаклейского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
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69. Герб Балаклійського району [Електронний ресурс]
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wiki/Герб_Балаклійського_району
70. Герб Балаклії [Електронний ресурс] // Вікіпедія. –
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Балаклії
71. Герб г. Балаклея (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/balaklea1.htm
72. [Герб, прапор, гімн Балаклійс. р-ну] //
Балаклійщина у плині часу : 340-річчю м. Балаклія
та
80-річчю
утворення
Балаклійс.
р-ну
присвячується / [уклад. В.Татарин ; Балаклійс.
райдержадмін.]. – Балаклія, 2003. – С. 4 : іл.
73. Гребенюк В. Балаклійського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
21.02.2003 р.] / В.Гребенюк // Харківщина : енциклопед. слов.
/ редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 28.
74. Мисюра В. Слобожанская геральдика: Балаклея /
В.Мисюра // Слобода. – 1993. – 7 янв. – С. 5.
75. Одерий Т. Гербы Слобожанщины: Балаклея и
Балаклейский район / Т.Одерий // Время. – 2013. – 11 апр.
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76. Прапор Балаклійського району [Електронний
ресурс]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор_Балаклійського_району
77. Символіка району [Електронний ресурс] //
Балаклійська районна державна адміністрація. – Режим
доступу: http://balakliya-rda.gov.ua/index.php/simvolika
78. Флаг Балаклейского района [Электронный ресурс]
: [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34001
***

Герб смт Савинці

Прапор смт Савинці

79. Герб п. Савинцы (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/savincy.htm
80. Савинцы (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Савинцы_(Харьковская_область)
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Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Савинці_(смт)
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Гімн Балаклії
О.Тризна

Балаклія, моя Балаклія,
В серці радість обласкана б'є.
Рідне місто, натхнення і мрія,
Ти дитинство й кохання моє.
Слобожанського краю перлина,
Твоя юність — козацьке життя.
У сузір'ї земель України
Твоє щастя, твоє майбуття.
Є у тебе і люди, і пісня,
Свою славу в труді бережеш.
Не зігнулась в часи лиховісні,
А сьогодні ти вільно живеш.
Є у тебе гіганти заводи,
І поля, що цвітуть навкруги,
Балаклійки замріяні води,
І квітучі Дінця береги.
Є у тебе і серце гостинне,
Що людей в самоті зігріва,
І Оксани пісні солов'їні,
Рідна мова, сердечні слова.
Слобожанського краю перлина,
Твоя юність — козацьке життя.
У сузір'ї земель України
Твоє щастя, твоє майбуття.

18

Барвінківський район

Герб району

Прапор району
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м. Барвінкове
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82. Барвенково [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Герб району

Прапор району
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: [опис герба р-ну, затв. рішенням сесії райради 13.11.2001 р.
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101. Символіка району [Електронний ресурс] //
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Величальна Близнюківщини
Слова А.Шаповал
Музика О.Келеберди

На Україні, у Слобідському краї,
Є селище на ймення Близнюки.
Від берегів Самари до Брита
Живуть тут вірні друзі земляки.
Тут наші пращури свободу нам кували,
Вона прийшла із древніх нам віків.
Ми є краплина вільної держави,
Ми є нащадки славних козаків.
Близнюківщини гордість і слава,
Край дитинства, кохання і мрій.
Я люблю дзвін святих твоїх храмів,
Шепіт хвиль і красу хлібних нив.
Народе мій зазнав поневіряння,
Ти вистояв, бо вірив в майбуття.
Уклін тобі і щирі побажання,
Наснаги й сил на довгії літа.
І вірю я, що більше вже ніколи,
Не щезне наша мова, - бути їй.
Не щезнуть дзвони храмів і соборів,
Що є майбутнє в наших Близнюків.
Так єднаймося всі воєдино,
Будьмо гідні дідів і батьків.
За єдину мою Україну,
За славетне моїх Близнюків.
Близнюківщина гордість і слава,
Я щасливий, що виріс на ній,
І вклоняюсь тобі, рідний краю,
Будь квітучим навіки – віків!
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Богодухівський район

Герб району

Прапор району

Герб
м. Богодухів

Прапор
м. Богодухів

103. Богодухів [Електронний ресурс] : [герб рос.
періоду, проект Б.Кене, сучас. герб, прапор] // Українська
геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=973#verh
104. Богодухів : [герб 1781 р., історія створення
сучас. герба] // Гречило А. Герби міст України (ХІV – І
пол. ХХ ст.) : наук.-попул. вид. / А.Гречило, Ю.Савчук,
І.Сварник. – Київ, 2001. – С. 86.
105. Богодухівський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3943#verh
106. Богодухов [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/
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107. Богодуховский район [Электронный ресурс] :
справка-презентация
//
Харьковская
областная
государственная администрация : офиц. веб-сайт. – Режим
доступа: http://old.kharkivoda.gov.ua/ru/article/view/id/278
108. Волошко А. Герби Слобожанщини: Богодухів та
Богодухівський район / А.Волошко // Время. – 2013. – 18 верес.
109. Герб Богодухівського району [Електронний
ресурс] // Богодухівська районна державна адміністрація. –
Режим
доступу:
http://bogodukhivrda.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=15&Itemid=5
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110. [Герб
Богодухова]
//
Описи
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1991. – С. 51, 86, 126.
111. [Герб Богодухова] : [в числе гербов,
включ. в «Большую государственную книгу 1672 г.
«Титулярник»] // Драчук В.С. Рассказывает
геральдика / В.С.Драчук. – Москва, 1977. – С. 44,
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112. Герб Богодухова [Электронный ресурс] //
Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Герб_Богодухова
113. Герб
Богодуховского
района
(Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/bogoduh2.htm
114. Герб Богодуховского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33993
115. Герб г. Богодухов (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/bogoduh.htm
116. Герб города Богодухов (1781 г.) [Электронный
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доступа: https://geraldika.ru/symbols/11900
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Харків, 2000. – С. 153.
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119. Герби пізньогеральдичного періоду :
[герб Богодухова у проекті гербів міст Слобід.
України 1781 р. із змінами] // Румянцева В.В.
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Київ, 1987. – С. 19, 20.
120. Гімн Богодухівського району [Электронный
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122. Краткая историческая справка г. Богодухов
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Харківщини).

26

128. Про прапор Богодухова : [10 лип. 1996 р. затв.
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129. Саратов И.Е. История харьковских
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содерж.: Гл. 6. Гербы города Харькова времен
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–
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доступу:
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132. [Опис герба м. Богодухів, 1781 р.] // Історія
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136. Флаг Богодуховского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33994
27

137. Флаг города Богодухов [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/14050
***

Герб с. Зарябинка

Прапор с. Зарябинка

138. Герб Зарябинского сельсовета (с. Зарябинка,
Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] //
Геральдикум. – Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/
ukraine/towns/zarabin.htm
139. Герб с. Зарябинка [Електронний ресурс] // Зарябінська
сільська рада Богодухівського району Харківської області. – Режим
доступу: http://zaryabinka-rada.gov.ua/tsikava-informatsiia/gerb
140. Зарябинка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зарябинка_(Харьковская_область)
141. Прапор с. Зарябинка [Електронний ресурс] //
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Герб с. Полкова Микитівка

Прапор с. Полкова Микитівка

142. Геральдика села Полкова Микитівка [Електронний
ресурс] : [герб, гімн, прапор] // Офіційний сайт села Полкова Микитівка.
– Режим доступу: http://ssp-nikitovka.at.ua/index/geraldika_sela/0-19
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143. Герб с. Полковая Никитовка (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. –
Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/
towns/nikitovka.htm
144. Полкова Микитівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Полкова_Микитівка
***
Гімн Богодухівського району
Слова М.Й.Ємельяненка
Музика: М.Й.Ємельяненка,
В.М.Ємельяненка

Куди не глянеш оком –
Безкрайнії поля!
Хвилюється колоссям
Свята наша земля!
Богодухівщина мила,
Богодухівщина люба,
Свята наша і щедрая земля.
Квітуй, районне місто,
У променях барвистих,
У зелені – намисті
В Мерлянських берегах.
Богодухівщино мила,
Богодухівщино люба,
Міцній у праці
Вільній у віках!
Примножуймо багатство,
Шановне наше братство!
Піснями прославляймо
Здобутки трудові!
Богодухіщино мила,
Богодухівщино люба,
Для нас нема
Святішої землі.
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Гімн села Полкова Микитівка
Від скіфських часів і до нашої днини
На землях родючих село розквіта.
Від прадіда, діда, від батька й до сина
Слава козацька до нас доліта.
Приспів:
І де б не бував ти, в яких би країнах,
Завжди пам’ятаєш слова:
– Микитівко рідна, Микитівко мила,
славетна моя Полкова!
Тамуючи подих весняного ранку,
Втопає село у цвітінні садів.
Безмежні поля і ліси на світанку Це праця і подвиг батьків і дідів.
Приспів.
Зросло у селі не одне покоління,
Що справу батьків зберігає в серцях.
В нас вистачить волі і сил, і терпіння
Прославити рід хліборобів в віках.
Приспів.
***
Герби населених пунктів району

смт Гути

с. Сухини

с. Павлівка
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с-ще Степне

Борівський район

Герб району

Прапор району
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Герб с. Гороховатка
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Валківський район

Герб району

Прапор району

Сучасний герб м.
Валки

Прапор м. Валки

154. Бердута М. Валківського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
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С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 57.
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166. Герби міста Харкова часів Російської
імперії (1781–1917 рр.) : [Катерина ІІ затвердила
герб м. Валки у 1781 р.] // Саратов І.Ю. Історія
харківських гербів : навч. посіб. / І.Ю.Саратов. –
Харків, 2000. – С. 153.
167. [Історичний герб повітового м. Валки]
// Скотар І.Ф. Валківська старовина : іст.-краєзнав.
нарис / І.Ф.Скотар. – Харків, 1993. – С. 34-35.
168. Мисюра В. Валки : [о гербе] / В.Мисюра //
Слобода. – 1993. – 20 февр. – С. 5.
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169. О городах Харьковской губернии : [о
гербе г. Валки] // Квитка Г. Харьков и уездные
города / Г.Квитка. – Харьков, 2005. – С. 39.
170. [Опис герба м. Валки, 1781 р.] // Історія рідного
краю (Харківщинознавство) : навч. посіб. Ч. 2 / Б.П.Зайцев [та
ін.]. – Харків, 2002. – С. 45.
171. Поліщук Т. Символіка рідного краю : [про герб
Валок] / Т.Поліщук // Сіл. новини. – 2006. – 22 серп.
172. Прапор Валків [Електронний ресурс] // Вікіпедія.
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор_Валків
173. Про міський герб : [зображення, іст.
довідка] // Валки : зб. архів. док. і матеріалів /
упоряд.:
В.В.Резнікова,
В.Г.Панкратьєва,
В.В.Швець. – Харків, 1992. – С. 13-14. –
(Старовинні міста Харківщини).
174. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Гл. 6. Гербы города Харькова времен
Российской империи (1781–1917 гг.): [в т. ч. в 1781
г. Екатерина ІІ утвердила герб г. Валки]. – С. 127;
Валковский район : [описание герба р-на; рис. герба, утв.
7.05.2003]. – С. 177-178, 196; Прил. 1. Харьковскому
наместническому управлению предложение. Описание
гербов, городам Харьковского наместничества [Валки]. – С.
276; Прил. 3. Описание Гербам городам Харьковского
наместничества: Валковскому. – С. 293.
175. Символи району [Електронний ресурс] //
Валківська районна державна адміністрація Харківської
області. – Режим доступу: http://valky-rda.kh.gov.ua/proraion/554/16500
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176. Символіка міста [Валки] [Електронний ресурс] //
Валківська міська рада. – Режим доступу: http://valkyrada.at.ua/index/simvolika_mista/0-24
177. Символіка району [Електронний ресурс] //
Валківська районна рада : офіц. сайт. – Режим доступу:
http://valki.kharkov.ua/symbol.htm
178. Слобідська Україна : [зображення
герба м. Валки] // Історія рідного краю
(Харківщинознавство) : навч. посіб. Ч. 1 /
Б.П.Зайцев [та ін.]. – Харків, 2001. – С. 73.
179. Флаг Валковского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/35443
180. Флаг города Валки [Электронный ресурс] :
[описание, изобр., дата принятия] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/38962
***

Герб с. Високопілля

181. Герб Высокопольской территориальной общины
Валковского района : [описание герба; рис. герба
Высокополья, утв. 20.07.2007] // Саратов И.Е. История
харьковских гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня.
– Харьков, 2008. – С. 178-179, 196.
182. Герб с. Высокополье (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/
vysokopolh.htm
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***

Герб с. Огульці

Прапор с. Огульці

183. Герб с. Огульцы (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/ogulci.htm
184. [Затверджено місцеву символіку територіальної
громади с. Огульці] [Електронний ресурс] // Валківська районна рада :
офіц. сайт. – Режим доступу: http://valki.kharkov.ua/newsitem.php?id=4336
185. Огульці [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Огульці
186. Огульцы (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Огульцы
***

Герб смт Старий Мерчик

Прапор смт Старий Мерчик

187. Герб пгт Старый Мерчик (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/star_mer.htm
188. Герб поселка городского типа Старый Мерчик
Валковского района [Электронный ресурс] : [дата принятия,
изобр.] // Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/28161
189. Герб Старого Мерчика : [описание герба; рис.
герба и флага, утв. 19.10.2004] // Саратов И.Е. История
Харьковских гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформление
В.Носаня. – Харьков, 2008. – С. 179, 197.
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190. Герб Старого Мерчика [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Герб_Старого_Мерчика
191. Прапор Старого Мерчика [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Прапор_Старого_Мерчика
192. Старый Мерчик [Электронный ресурс] : [герб,
флаг] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Старый_Мерчик
193. Старий
Мерчик.
Валківський
район
[Електронний ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська
геральдика.
–
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=4659#verh
194. Флаг поселка городского типа Старый Мерчик
Валковского района [Электронный ресурс] : [дата принятия,
изобр.]
//
Геральдика.
–
Режим
доступа:
https://geraldika.ru/symbols/28162
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Великобурлуцький район

Герб району

Прапор району

Герб
смт Великий Бурлук

195. Великий Бурлук (поселок) [Электронный ресурс]
: [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великий_Бурлук_(посѐлок)
196. Великий Бурлук (смт) [Електронний ресурс] :
[герб] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki//Великий_Бурлук_(смт)
197. Великий Бурлук [Електронний ресурс] : [сучас. герб] //
Українська геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=2663#verh
198. Великобурлукский район (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] : [герб р-на и города] //
Геральдикум. – Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/
ukraine/towns/velikbur.htm
199. Великобурлукский район [Электронный ресурс]
:
справка-презентация
//
Харьковская
областная
государственная администрация : офиц. веб-сайт – Режим
доступа: http://old.kharkivoda.gov.ua/ru/article/view/id/296
200. Великобурлуцкий район : [герб р-на,
описание] // Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков, 2008. – С. 162-163, 185.
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201. Великобурлуцький район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3946#verh
202. Герб Великобурлукского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33970
203. Герб Великого Бурлука [Електронний ресурс] // Вікіпедія.
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Великого_Бурлука
204. Добрунова Л. Великобурлуцького району
символіка : [опис герба р-ну, затв. рішенням сесії райради
07.04.2000 р. та прапора р-на, затв. рішенням сесії райради
21.01.2004 р.] / Л.Добрунова // Харківщина : енциклопед.
слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. –
С. 63-64.
205. Історія. Символіка. Пам’ятні дати [Електронний
ресурс] // Великобурлуцька районна державна адміністрація
Харківської області. – Режим доступу: http://velykoburlukrda.kh.gov.ua/pro-raion/pro-raion_istor_simvol
206. Редько Г. Є прапор Великобурлуччини / Г.Редько
// Рад. патріот. – 2004. – 31 січ.
207. Символи Великобурлуцького району :
[зображення герба і положення про герб р-ну,
зображення прапору і положення про прапор р-ну,
гімн] // Оковита К.О. Слава і гордість краю
бурлуцького / К.О.Оковита. – Харків, 2017. – С.
45-48.
208. Символи
Великобурлуцької
територіальної громади // Оковита К.О. Великий
Бурлук на хвилях віків / К.О.Оковита. – Балаклія,
2008. – С. 5.
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209. Флаг Великобурлукского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33971
***

Герб с-ща Приколотне

210. Герб поселка Приколотное Великобурлукского
района [Электронный ресурс] : [изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/29350
211. Приколотне.
Великобурлуцький
район
[Електронний ресурс] : [сучас. герб] // Українська геральдика.
– Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=4757#verh
212. Приколотное [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Приколотное
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Гімн – урочиста пісня «Мой Бурлук»
Слова В.Ступака
Музика М.Улибкіна

Задумчивая тешится гармонь,
И листья в парке тихо опадают.
Иду после работы я домой,
И полной грудью свежесть я вдыхаю.
Припев:
Ветер с полей – нежен и тих,
Словно касанье любимых рук.
Справа и слева в огнях золотых
Светится мой Бурлук.
Быть может, он не так уж и красив,
Но только знаю твердо это, братцы,
Всю землю до конца исколесив,
Сюда мы будем снова возвращаться.
Припев.
А возвратясь в родительский свой дом,
Отмыв всю пыль дорог и перекрестков,
Мы по привычке старой пропоем
Улыбчиво, задумчиво и просто.
Припев.
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Вовчанський район

Герб району

Прапор району

Герб
м. Вовчанськ

Прапор
м. Вовчанськ

213. Васильєв А. В рік свого 325-річчя Вовчанськ
отримав історичну символіку : [24 груд. 1998 р. затв. герб і
прапор р-ну] / А.Васильєв // Хлібороб. – 1999. – 9 січ.
214. Вовчанськ [Електронний ресурс] : [герб рос.
періоду, проект Б.Кене, сучас. герб, прапор] // Українська
геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=979#verh
215. Вовчанськ : [герб 1781 р. історія
створення сучас. герба] // Гречило А. Герби міст
України (ХІV – І пол. ХХ ст.) : наук.-попул. вид. /
А.Гречило, Ю.Савчук, І.Сварник. – Київ, 2001. –
С. 109.
216. Вовчанський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3947#verh
217. Волчанск (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Волчанск_(Харьковская_область)
218. Волчанск, Волчанский район (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] : [герб города и рна]
//
Геральдикум.
–
Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/volcansk.htm
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219. Герб Волчанска [Электронный ресурс] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Герб_Волчанска
220. [Герб Волчанска] : [герб 1781 г.,
история, изобр., описание] // Служение долгу и
делу: Волчанщина : страницы истории и день
сегодняшний / сост. И.Захаров. – Харьков, 2015. –
С. 110.
221. [Герб
Волчанска]
//
Описи
Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. – Київ,
1991. – С. 49, 82, 125.
222. Герб Волчанского района [Электронный ресурс] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Герб_Волчанского_района
223. Герб Волчанского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34002
224. [Герб г. Волчанск] : [в числе гербов, в
которых название созвучно с рис. на нем] //
Драчук
В.С.
Рассказывает
геральдика
/
В.С.Драчук. – Москва, 1977. – С. 68, 218.
225. Герб города Волчанск (1781 г.) [Электронный
ресурс] : [описание, изобр. история] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/11904
226. Герб города Волчанск [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр. соврем. герба] // Геральдика.
– Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/14056
227. Герб древнього міста : [зображення,
іст. довідка] // Вовчанськ : зб. архів. док. і
матеріалів / упоряд.: Л.М.Момот [та ін.]. – Харків,
1994. – С. 10-11. – (Старовинні міста Харківщини).
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228. Герби міста Харкова часів Російської
імперії (1781–1917 рр.): [у 1781 р. Катерина ІІ
затвердила герб м. Вовчанськ] // Саратов І.Ю.
Історія харківських гербів : навч. посіб. /
І.Ю.Саратов. – Харків, 2000. – С. 153.
229. Герби пізньогеральдичного періоду :
[опис герба Вовчанська у проекті гербів міст
Слобід. України 1781 р.] // Румянцева В.В. Історія,
карбована в гербах / В.В.Румянцева. – Київ, 1987. –
С. 20.
230. Гербы Слобожанщины: Волчанск и Волчанский
район // Время. – 2013. – 18 июня.
231. Мисюра В. Волчанск : [о гербе города] /
В.Мисюра // Слобода. – 1993. – Май (№ 34). – С. 5.
232. О городах Харьковской губернии : [о
гербе г. Волчанск] // Квитка Г. Харьков и уездные
города / Г.Квитка. – Харьков, 2005. – С. 43.
233. [Опис герба м. Вовчанськ, 1781 р.] //
Історія рідного краю (Харківщинознавство) : навч.
посіб. Ч. 2 / Б.П.Зайцев [та ін.]. – Харків, 2002. –
С. 45.
234. Павлова Т. Вовчанського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
28.03.2003 р.; зміни до Положення про прапор від
25.03.2010 р.; опис герба м. Вовчанськ (основа – геральд.
символ затв. Указом Катерини ІІ від 21.09.1781 р.) та прапора
міста, затв. рішенням сесії міськради 16.02.2007 р.] /
Т.Павлова // Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.:
С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 75.
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Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Прапор_Вовчанська
236. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Гл. 6. Гербы города Харькова времен
Российской империи (1781–1917 гг.): [в т. ч. в 1781
г. Екатерина ІІ утвердила герб г. Волчанска]. – С. 127;
Волчанский район : [описание герба р-на; рис. герба, утв.
28.03.2003]. – С. 163, С. 185; Город Волчанск : [описание
герба города; рис. герба и флага, утв. (24.03.1999)]. – С. 164,
186; Прил. 1. Харьковскому наместническому управлению
предложение. Описание гербов, городам Харьковского
наместничества [Волчанск]. – С. 275; Прил. 3. Описание
Гербам городам Харьковского наместничества: Волчанскому
– С. 293; [рис. герба]. – С. 138.
237. Символіка району [Електронний ресурс] //
Вовчанська районна державна адміністрація Харківської
області. – Режим доступу: http://vovchrda.gov.ua/index.php?
option=com_content&view=article&id=81&Itemid=93
238. Флаг Волчанского района [Электронный ресурс]
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_Волчанского_района
239. Флаг Волчанского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34003
240. Флаг города Волчанск [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/14057
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***

Герб с. Вільча

Прапор с. Вільча

241. Вильча (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki//Вильча_(Харьковская_область)
242. Вільча (Вовчанський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вільча_(Вовчанський_район)
243. Вільча. Вовчанський район [Електронний ресурс]
: [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=12214#verh
244. Геральдика селища Вільча [Електронний ресурс]
// Вільчанська селищна рада Вовчанського району
Харківської
області.
–
Режим
доступу:
http://vilcharada.at.ua/index/geraldika_selishha_vilcha/0-4
245. Герб Вільчи [Електронний ресурс] // Вікіпедія. –
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki//Герб_Вільчи
246. Герб пгт. Вильча (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/vilcha.htm
247. Герб
села
Вильча
Волчанского
района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/39662
248. Флаг села Вильча Волчанского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/
39663
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***

Герб смт Ст. Салтів

Прапор смт Ст. Салтів

249. Герб Старого Салтова [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Герб_Старого_Салтова
250. Старий Салтів [Електронний ресурс] : [герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старий_Салтів
251. Старий Салтів [Електронний ресурс] : [сучас.
герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=12455#verh
252. Старый Салтов [Электронный ресурс] : [герб,
флаг] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Старый_Салтов
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Гімн Вовчанського району
Слова М.Возіянова
Музика Ю.Бесєди

Район Вовчанський гордість України,
Перлина Слобожанської землі.
Район, як син єдиної родини,
Багатий хлібом-сіллю на столі.
Приспів:
Моя квітуча рідна Батьківщина
Тобі пошана наша і поклон.
Нас об’єднала гордість соколина
За трудовий Вовчанський наш район.
Район любимий, сповнений поваги,
До працьовитих дочок і синів,
До лицарів козацької звитяги,
До ветеранів праці і війни.
Приспів.
Пишаюся тобою, Харківщино,
Земля моя, де я тепер живу,
Моя тут хата і моя родина,
Район, який я батьківським зову.
Приспів.
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Дворічанський район

Герб району

Прапор району

Герб смт Дворічна

253. Герб Дворечанского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/34126
254. Герб Дворічної [Електронний ресурс] // Вікіпедія.
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Дворічної
255. Герб Двуречанского района (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. –
Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/
2recka.htm
256. Герб пгт. Двуречная (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/dvorichna.htm
257. Гімн, герб, прапор [Електронний ресурс] //
Громада
Дворічанщини.
–
Режим
доступу:
http://www.dvorich.info/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=2&Itemid=33
258. Дворічанський район [Електронний ресурс] :
[герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дворічанський_район
259. Дворічанський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3948#verh
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260. Дворічанщина [Електронний ресурс] : [про
символіку р-ну] // Дворічанська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://dvurrada.kh.ua/index.php/dvorichanshchyna
261. Дворічна [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дворічна
262. Дворічна [Електронний ресурс] : [сучас. герб] //
Українська
геральдика.
–
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=982#verh
263. Двуречанский район : [герб р-на,
описание] // Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков, 2008. – С. 164, 187.
264. Двуречная [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Двуречная
265. Добрунова Л. Дворічанського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
24.12.2010 р.] / Л.Добрунова // Харківщина : енциклопед.
слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. –
С. 102.
266. Символіка району [Электронный ресурс] //
Дворічанська районна державна адміністрація. – Режим
доступу: http://dvorichna-rda.gov.ua/info/page/835
267. Флаг Дворечанского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/38948
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***

Герб с. Тавільжанка

267а. Герб с. Таволжанка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/tavolgan.htm
***
Герби населених пунктів району

Рідкодубівської
сільради

Миколаївської
сільради

Пісківської
сільради
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Петро-Іванівської

сільради

Величальна Дворічанщині
Слова і музика М.Федяя
обробка С.Щоличева

Колись кружляв над степом чорний ворон,
Щоб зупинити лет тих злих віків.
Поставили під Лисою горою
Форпост з відважних з Дону козаків.
Тоді побрались дві грайливі річки,
Щоб разом землю напувать свою.
І заснували селище Дворічна,
В казковім і незайманім краю.
Приспів:
Живи Дворічна, живи щасливо,
Твоя земля – це в домі коровай.
Твоя любов – душі моєї крила.
Рости Дворічна в щасті й розквітай.
Зростала і міцніла, рідна наша,
Ростила люд і боронилась тут.
Заквітла, забрунявилася з часом,
Тепер тебе красунею зовуть.
Гірський ландшафт, сріблясті, чисті води,
Ліси зелені в неосяжну даль.
Тут проживають люди від народів,
Яких приносить матінка земля.
Приспів.
В рядах її звитяжці і герої,
У праці й переможної борні.
Люблю тебе, всім серцем і душею
Куточок краю рідної Землі.
Дворічна – Слобожанщини перлина,
Куточок раю, гордість дворічан.
Живи повіки, завжди будь щаслива,
Без тебе не можливо жити нам.
Приспів.
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Дергачівський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Дергачі

268. Герб Дергачевского района [Электронный ресурс]
: [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34309
269. Герб Дергачевского района (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/dergaci.htm
270. Герб Дергачів [Електронний ресурс] // Вікіпедія. –
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Дергачів
271. Герб Дергачівського району [Електронний
ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Герб_Дергачівського_району
272. Гімн Дергачівського району : [музика
А.Чамова, слова О.Кашуріна; зображення герба та
прапору р-ну] // Дергачівському району 85 років.
Сторінки історії, здобутки сьогодення / редкол.:
О.В.Алєксєєнко
(голова),
Л.О.Калашник,
Р.Ю.Мельник. – Харків, 2008. – С. 3.
273. Дергачи (город) [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Дергачи_(город)
274. Дергачі [Електронний ресурс] : [сучас. герб] //
Українська геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=1918#verh
275. Дергачі [Електронний ресурс] : [герб] // Вікіпедія.
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дергачі
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276. Дергачівський район [Електронний ресурс] :
[герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Дергачівський_район
277. Дергачівський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3949#verh
278. Зайцев Б. Герб нашого району / Б.Зайцев // Вісті
Дергачівщини. – 2004. – 21 серп. ; 2013. – 21 серп.
279. Знаковский В. Гефест выковал эгиду Зевса,
Сапалев – герб Дергачевщины : [о выставке кованых работ
худож. мастерской «Гефест»] / В.Знаковский // Слобода. –
2000. – 13 июня.
280. Кучеренко Н. Рождение дергачевской символики
: [герб и гимн] / Н.Кучеренко // Вісті Дергачівщини. – 2013. –
7 верес. – С. 11.
281. Майстренко В. Дергачівського району символіка
: [опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
29.12.2000 р.; гімн р-ну (музика А.Чамова, слова
О.Кашуріна)] / В.Майстренко // Харківщина : енциклопед.
слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. –
С. 107.
282. Мій Дергачівський
редкол.:
О.В.Алєксєєнко,
Н.І.Мірошніченко [ті ін.]. –
сторінки, 2016. – 200 с. –
Дергачівського району. – С. 16 ;
[герб та гімн]. – С. 23-24.

край чудовий /
О.М.Білоус,
Харків : Золоті
Із змісту: Гімн
Символіка міста :

283. Прапор Дергачівського району [Електронний
ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Прапор_Дергачівського_району
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284. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Дергачевский район : [описание герба рна; рис. герба, утв. 2.11.2001]. – С. 165, 187; Герб
города Дергачи [описание; рис. герба, утв. 9.07.1999]. – С.
165, 188.
285. Символіка міста [Електронний ресурс] //
Дергачівська міська рада : офіц. веб-сайт. – Режим доступу:
http://dergachi-mr.gov.ua/pro-misto/symvolika-mista
286. Символіка району [Електронний ресурс] //
Дергачівська районна державна адміністрація Харківської
області. – Режим доступу: http://dergachirda.gov.ua/page_172441
287. Флаг Дергачевского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34310
***
288. Гімн с. Дворічний Кут Полівської сільради : [авт.
О.Білоус] // Народна поезія : альманах. – Харків, 2017. – С. 16.
***

Герб смт Козача Лопань

289. Козача Лопань [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Козача_Лопань
290. Казачья Лопань [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Казачья_Лопань
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290а. Символика
поселка
Казачья
Лопань
[Електронний ресурс] : [герб, гимн] // Sites.google. – Режим
доступа:
https://sites.google.com/site/kazachalopan/simvolikaposelka
***

Герб с. Малая Даниловка

291. Герб с. Малая Даниловка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/malodanil.htm
292. Гімн Малої Данилівки : [авт.
В.Сухарльов] // Рыбальченко Р. Край любимый
Малая Даниловка / Р.Рыбальченко. – Харьков,
2006. – С. 2.
293. Мала Данилівка [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Мала_Данилівка
294. Малая Даниловка [Электронный ресурс] : [герб]
// Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Малая_Даниловка
***

Герб с. Руська Лозова

Прапор с. Руська Лозова

295. Герб села Русская Лозовая Дергачевского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика.
– Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/31026
58

296. Герб с. Русская Лозовая (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/rus_lozova.htm
297. Русская Лозовая [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Лозовая
298. Руська Лозова [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Руська_Лозова
299. Руська
Лозова.
Дергачівський
район
[Електронний ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська
геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=4864#verh
300. Флаг села Русская Лозовая Дергачевского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика.
– Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/31027
***

Герб с. Солоницівка

301. Герб с. Солоницевка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/solonicev.htm
302. Солоницевка [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Солоницевка
303. Солоницівка [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Солоницівка
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Гімн Дергачівського району
Слова О.Кашуріна
Музика О.Чамова

Колись тут у степу дзвеніли шаблі,
Сіклися козаки в лихім бою
І віддавали кров свою до краплі
За Україну-неньку рідную свою.
Приспів:
Ми дергачівці, і мрія в нас єдина
- Побачить квітучою рідну Україну,
І, наче клятва, в серцях у нас звучить:
Україна, Харків, Дергачі!
Ми пам’ятаємо тяжкий воєнний серпень
І переможне полум’я вночі.
Та перш, ніж зустрічав солдата Харків,
Його в обійми приймали Дергачі.
Приспів.
На трударів земля наша багата,
І не існує цим скарбам ціни,
і від робітника до депутата
Ми гордо скажемо, що дергачівці ми.
Приспів.
Ми любим нашу першую столицю,
І батько-Київ дорогий всім нам.
Та до землі готові ми вклониться,
Як матері-землі, коханим Дергачам
Приспів.
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Гімн м. Дергачі
Слова Л.Шульгіної
Музика О.Шульгіна

Дергачі – це моя Батьківщина.
В Дергачах – вся моя родина.
Тут кохана моя і мати.
Вірні друзі і рідна хата.
Так не квітнуть ніде жоржини.
Так весело пісня не лине.
І так вірно ніде не кохають.
Як в моєму рідному краї.
Дергачі, ви мої Дергачі!
Буду жити я тут і творити.
До воріт ви Вкраїни ключі.
Я бажаю вам в злагоді жити.
Дергачі – це велика сім’я:
Матюшенко, Хоткевич і я.
Всі сусіди, дід і бабуся.
Батько мій і моя матуся...
Дергачівці – мої ви брати.
І в які б не пішов я світи.
Повернуся до рідної хати.
Де завжди мене будуть чекати.
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Гімн Козачої Лопані
Слова Н.Скребець
Музика О.Кірсанової

Козацький дух, козацька сила
Усіх на цій землі зростила.
І гордість, і любов, і спокій,
Дитинства берег, річка Лопань.
Приспів: Гей, гей синя хвиля грає
Про село козацьке пісня хай лунає
Гей, гей верби над водою.
Козаків нащадки друже ми з тобою.
Стоять кургани мов сторожа
Минуле в пам’яті тривожать
Могили братські край доріг...
Кривавий 43-ій рік...
Наш край поля, лани і ниви.
Тут кожен працею щасливий
Козача Лопань – рідна сторона
Де б не були вона у нас одна.

***
Герби населених пунктів району

Полівська
сільрада

смт Слатине
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смт
Пересічне

смт Козача
Лопань

Зачепилівський район

Герб району

Прапор району
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Зміївський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Зміїв
1803 р.

Герб м. Зміїв
(проект Б.Кене)
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[Электронный ресурс] : [герб города и р-на] // Геральдикум. –
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Золочівський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Золочів

Герб м. Золочів
(проект Б.Кене)
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України 1781 р. із змінами] // Румянцева В.В.
Історія, карбована в гербах / В.В.Румянцева. –
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довідка] // Золочів : зб. архів. док. і матеріалів /
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Кегичівський район

Герб району

Прапор району

Герб смт Кегичівка
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Коломацький район

Герб району

Прапор району

Герб
смт Коломак

Прапор
смт Коломак
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Красноградський район

Великий герб району

Герб м. Красноград

Малий герб району

Прапор м. Красноград

Прапор району

Штандарти голови райради,
голови райдержадмін.
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[зображення]. – С. 1; Гімн Красноградщини [слова
Т.Дмитренко, музика В.Волощук]. – С. 2; Герб м.
Красноград [зображення]. – С. 8; Володимирівська
сільська рада : [зображення герба]. – С. 10; Зорянська сільська рада :
[зображення герба]. – С. 11; Іванівська сільська рада : [зображення
герба]. – С. 11; Кирилівська сільська рада : [зображення герба]. – С. 12;
Кобзівська сільська рада : [зображення герба]. – С. 12; Мартинівська
сільська рада : [зображення герба]. – С. 13; Миколо-Комишуватська
сільська рада : [зображення герба]. – С. 13; Наталинська сільська рада :
[зображення герба]. – С. 14; Петрівська сільська рада : [зображення
герба]. – С. 14; Піщанська сільська рада : [зображення герба]. – С. 15;
Попівська сільська рада : [зображення герба]. – С. 15; Соснівська
сільська рада : [зображення герба]. – С. 16; Хрестищенська сільська
рада : [зображення герба]. – С. 16.
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450. Павлова Т. Красноградського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
26.10.2007 р.; опис герба м. Красноград, затв. рішенням
виконкому міськради 14.08.1981 р.; опис прапора міста, затв.
рішенням міськради 12.09.2006 р.] / Т.Павлова // Харківщина
: енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. –
Харків, 2014. – С. 190.
451. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Красноградський район : [опис та рис.
великого і малого гербів р-ну; затв. 21.09.2007]. –
С. 169-172, 192-192; Описание герба г. Краснограда : [рис.
герба, утв. 14.08.1981]. – С. 173, 193.
452. Символіка
Красноградського
району
[Електронний ресурс] : [герб, прапор, штандарт голови
райдержадмін., штандарт голови райради] // Красноградська
районна державна адміністрація. – Режим доступу:
http://krasnogradrda.gov.ua/pro-rajon/simvolika-rajonu/
453. Символіка
територіальних
громад
Красноградської міської ради [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. – Режим
доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/krasnohradska-miska-rada
454. Флаг г. Красноград (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Вексиллография. – Режим
доступа: http://www.vexillographia.ru/ukraine/towns/krasgrad1.htm
455. Флаг города Красноград [Электронный ресурс] :
[описание, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/39035
456. Флаг Красноградского района (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] // Вексиллография.
– Режим доступа:
http://www.vexillographia.ru/ukraine/
towns/krasgrad.htm
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457. Флаг Красноградского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34314
***

Герб
с. Володимирівка

Прапор
с. Володимирівка

Штандарт
с. Володимирівка

458. Герб с. Владимировка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/vladimir.htm
459. Символіка
територіальних
громад
Володимирівської сільської ради [Електронний ресурс] :
[герб, прапор, штандарт] // Красноградська районна рада :
офіц. сайт. – Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevirady/volodymyrivska-silska-rada
***

Герб с. Зоряне

Прапор с. Зоряне

Штандарт с. Зоряне

460. Герб с. Зоряное (бывш. Ленинка) (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/zorane1.htm
461. Символіка територіальних громад Зорянської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/zorianskasilska-rada
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***

Герб с. Іванівка

Прапор с. Іванівка

Штандарт с. Іванівка

462. Герб с. Ивановское (бывш. Октябрьское)
(Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] //
Геральдикум. – Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/
ukraine/towns/oktyabr.htm
463. Символіка територіальних громад Іванівської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/oktiabrskasilska-rada
***

Герб с. Кирилівка

Прапор с. Кирилівка

Штандарт с. Кирилівка

464. Герб Кирилівської сільської ради : [опис герба;
зображення, затв. 24.04.2007] // Саратов И.Е. История
харьковских гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня.
– Харьков, 2008. – С. 176-177, 195.
465. Герб с. Кирилловка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kirillovka.htm
466. Символіка територіальних громад Кирилівської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/kyrylivskasilska-rada
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***

Герб с. Кобзівка

Прапор с. Кобзівка

467. Символіка села Кобзівка Наталинської сільської
ради (ОТГ) [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Красноградська районна рада : офіц. сайт. – Режим доступу:
http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/kobzivska-silska-rada
468. Герб с. Кобзевка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kobzovka.htm
***

Герб с. Мартинівка

Прапор с. Мартинівка

Штандарт с. Мартинівка

469. Герб с. Мартыновка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/
martynovka.htm
470. Символіка територіальних громад Мартинівської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/martynivskasilska-rada
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***

Герб
с. Миколо-Камишувата

Прапор
с. Миколо-Камишувата

Штандарт
с. Миколо-Камишувата

471. Герб с. Николо-Камышеватая (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/nikolo_k.htm
472. Символіка територіальних громад МиколоКомишуватської сільської ради [Електронний ресурс] : [герб,
прапор, штандарт] // Красноградська районна рада : офіц.
сайт.
–
Режим
доступу:
http://krrada.kh.ua/mistsevirady/mkomyshuvatska-silska-rada
***

Герб с. Наталине

Прапор с. Наталине

Штандарт с. Наталине

473. Герб с. Наталино (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/natalino.htm
474. Зображення, опис, символіка та положення про
герб села Наталине Красноградського району [14.06.2007] //
Саратов И.Е. История харьковских гербов / И.Е.Саратов ;
худож. оформ. В.Носаня. – Харьков, 2008. – С. 173-175, 194.
475. Символіка об’єднаної територіальної громади
Наталинської сільської ради (ОТГ) [Електронний ресурс] :
[герб, прапор, штандарт] // Красноградська районна рада :
офіц. сайт. – Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevirady/natalynska-silska-rada
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***

Герб с. Петрівка

Прапор с. Петрівка

Штандарт с. Петрівка

476. Герб с. Петровка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/petrovka5.htm
477. Про герб села Петрівка Красноградського р-ну :
[опис герба] // Саратов И.Е. История харьковских гербов /
И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. – Харьков, 2008. –
С. 175-176, 194.
478. Символіка територіальних громад Петрівської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/petrivskasilska-rada
***

Герб с. Піщанка

Прапор с. Піщанка

Штандарт с. Піщанка

479. Герб с. Песчанка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/pischan.htm
480. Символіка територіальних громад Піщанської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/pishchanskasilska-rada
***
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Герб с. Попівка

Прапор с. Попівка

481. Герб с. Поповка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/popovka1.htm
482. Символіка села Попівка Наталинської сільської
ради (ОТГ) [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Красноградська районна рада : офіц. сайт. – Режим доступу:
http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/popivska-silska-rada

***

Герб с. Соснівка

Прапор с. Соснівка

Штандарт
с. Соснівка

483. Герб с. Сосновка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/sosnovka1.htm
484. Символіка територіальних громад Соснівської
сільської ради [Електронний ресурс] : [герб, прапор,
штандарт] // Красноградська районна рада : офіц. сайт. –
Режим доступу: http://krrada.kh.ua/mistsevi-rady/sosnivskasilska-rada
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***

Герб с. Хрестище

Прапор с. Хрестище

Штандарт с. Хрестище

485. Герб с. Крестище (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/krestise.htm
486. Символіка
територіальних
громад
Хрестищенської сільської ради [Електронний ресурс] : [герб,
прапор, штандарт] // Красноградська районна рада : офіц.
сайт.
–
Режим
доступу:
http://krrada.kh.ua/mistsevirady/khrestyshchenska-silska-rada
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Краснокутський район

Герб району

Герб
смт Краснокутськ
(рос. пер.)

Прапор району

Герб
смт Краснокутськ
(проект Б.Кене)

487. Білоус В.О. Красен край наш Краснокутщина :
іст.-краєзнав. нарис / В.О.Білоус. – Краснокутськ : Краснокут.
район. друкарня, 1995. – С. 9.
488. Геральдика // Юхно І. Край мій
Краснокутський : іст. нарис (з найдавніших часів
до 1995 р.) / І.Юхно. – [Б.м.], 2004. – С. 82-83.
489. [Герб Краснокутска, описание] // Описи
Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. – Київ,
1991. – С. 51, 85, 126.
490. Герб Краснокутского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34266
491. Герб Краснокутська [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Герб_Краснокутська
492. Герб Краснокутського району [Електронний
ресурс]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Краснокутського_району
493. Герби міста Харкова часів Російської
імперії (1781–1917 рр.) : [Катерина ІІ затвердила
герб м. Краснокутськ у 1781 р.] // Саратов І.Ю.
Історія харківських гербів : навч. посіб. /
І.Ю.Саратов. – Харків, 2000. – С. 153.
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494. Герби пізньогеральдичного періоду :
[герб Краснокутська у проекті гербів міст Слобід.
України 1781 р. із змінами] // Румянцева В.В.
Історія, карбована в гербах / В.В.Румянцева. –
Київ, 1987. – С. 18, 20.
495. З історії назви міста та його герба :
[зображення, іст. довідка] // Краснокутськ : зб.
архів. док. і матеріалів / упоряд.: Л.О.Михасенко,
В.Г.Панкратьєва, В.В.Швець. – Харків, 1994. – С.
9-10. – (Старовинні міста Харківщини).
496. Краснокутск [Электронный ресурс] : [герб] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Краснокутск
497. Краснокутский район (Харьковская область)
[Электронный ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснокутский_район_
(Харьковская_область)
498. Краснокутский район [Электронный ресурс] :
справка-презентация
//
Харьковская
областная
государственная администрация : офиц. веб-сайт. – Режим
доступа: http://old.kharkivoda.gov.ua/ru/article/view/id/396/
499. Краснокутськ [Електронний ресурс] : [герб рос.
періоду, проект Б.Кене] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=996#verh
500. Краснокутськ [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Краснокутськ
501. Краснокутськ : [герб 1781 р., історія
створення сучас. герба] // Гречило А. Герби міст
України (ХІV – І пол. ХХ ст.) : наук.-попул. вид. /
А.Гречило, Ю.Савчук, І.Сварник. – Київ, 2001. – С.
198-199.
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502. Краснокутський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3957#verh
503. Кукса М. Краснокутщина малинова : посіб. для
туристів і допитливих / М.Кукса. – Харків, 2013. – С. 9, 33.
504. Моцык И. Гербы Слобожанщины: Краснокутск и
Краснокутский район / И.Моцык // Время. – 2013. – 16 окт. – С. 1, 7.
505. О городах Харьковской губернии : [о
гербе г. Краснокутск] // Квитка Г. Харьков и
уездные города / Г.Квитка. – Харьков, 2005. – С. 38.
506. [Опис герба м. Краснокутськ, 1781 р.] //
Історія рідного краю (Харківщинознавство) : навч.
посіб. Ч. 2 / Б.П.Зайцев [та ін.]. – Харків, 2002. –
С. 45.
507. Павлова О. Краснокутського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради 14.06.2006
р.] / О.Павлова // Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.:
С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 191-192.
508. пгт
Краснокутск,
Краснокутский
район
(Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] : [герб
города и р-на] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kraskut.htm
509. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Гл. 6. Гербы города Харькова времен
Российской империи (1781–1917 гг.) : [Екатерина
ІІ утвердила герб г. Краснокутск в 1781 г.]. – С. 127;
Краснокутский район : [описание герба р-на; рис. герба, утв,
14.06.2006]. – С. 167-168, 191.; Прил. 1. Харьковскому
наместническому управлению предложение. Описание
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гербов, городам Харьковского наместничества [Краснокутск].
– С. 276; Прил. 3. Описание Гербам городам Харьковского
наместничества: Краснокутскому. – С. 293; [рис. герба]. – С. 138.
510. Символіка
[Електронний
ресурс]
//
Краснокутська районна державна адміністрація Харківської
області. – Режим доступу: http://krasnyikut-rda.kh.gov.ua/proraion/24770
511. Флаг Краснокутского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34267
512. Юхно І. Край мій Краснокутський : іст. нарис (з
найдавніших часів до 1995 року) / І. Юхно. – [Б.м. : Б.в.],
2004. – С. 82-83.
513. Юхно І. Край наш Краснокутський :
іст. нарис із найдавніших часів до сьогодення /
І.Юхно, М.Кукса. – Полтава : Дивосвіт, 2008. –
388 с. – Із змісту: Гімн Краснокутська [слова
О.Кабашної, музика В.Столбченка]. – С. 56-57 ;
Геральдика. – С. 127-128.
514. Юхно І. Яким бути гербу Красного Кута? : [про
старовин. герби Харків. губернії] / І.Юхно // Промінь. – 1992.
– 16 черв.
***

Герб с. Городнє

515. Герб с. Городнее (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/gorodne.htm
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516. Городнее (Краснокутский район) [Электронный
ресурс] : [герб] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Городнее_(Краснокутский_район)
517. Городнє (Краснокутський район) [Електронний
ресурс] : [герб] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Городнє_(Краснокутський_район)
***

Герб с. Козіївка

518. Герб с. Козиевка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kozievka.htm
519. Козиевка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki//Козиевка_(Харьковская_область)
520. Козіївка (Краснокутський район) [Електронний
ресурс] : [герб] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Козіївка_(Краснокутський_район)
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Гімн Краснокутська
Слова О. Кабашної
Музика В. Столбченка

Краснокутська земля. І ліси, і поля,
Харківщини чудовий куточок.
Тут колиска моя, берегиня твоя
Всіх синів твоїх славних і дочок.
Приспів:
Краснокутськ! Краснокутськ!
Ми сьогодні тебе прославляєм.
Розцвітай і живи, дорогий Краснокутськ,
Нехай слава про тебе лунає.
Сюди Штепа прийшов, гарне місце знайшов
І заклав Краснокутська основу.
Який біди здолав, через бурі пройшов
Розцвітає він знову і знову.
Приспів.
Хоть зазнав лихоліть ти у плині століть
Твої села красиві і милі.
Тихо Мерла тече, твої води несе
У Дніпрові розбурхані хвилі.
Приспів.
Тут Каразіна парк всім наснагу дає
Храм оновлений радо зустріне
Краснокутська земля, хлібосольна моя
Хай про тебе ця пісня скрізь лине.
Приспів.
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Куп’янський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Куп’янськ

Прапор м. Куп’янськ

521. Бабак на гербі міста : [1781 р.; іст.
довідка] // Куп’янськ : зб. архів. док. і матеріалів /
упоряд.: Л.М.Момот [та ін.]. – Харків, 1994. – С. 910. – (Старовинні міста Харківщини).
522. [Герб, прапор р-ну, іст. довідка та герби насел.
пунктів] [Електронний ресурс] // Куп’янська
районна
державна
адміністрація.
–
Режим
доступу:
http://kuprda.gov.ua/info/page/645
523. Герб города Купянск (1781 г.) [Электронный
ресурс] : [описание, изобр. ист. герба города] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/12829
524. Герб города Купянск (1970 г.) [Электронный
ресурс] : [изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/12831
525. Герб
города
Купянск
(проект
Б.Кене)
[Электронный ресурс] : [изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/12830
526. Герб города Купянск [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр. соврем. герба города] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/12828
527. Герб Купянского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34268
528. Герб Куп’янська [Електронний ресурс] // Вікіпедія.
– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Куп'янська
101

529. [Герби Куп’янська 1781, 1797, 1970
рр.] // Кукса М. Куп’янщина в потоці історії /
М.Кукса. – Харків, 2000. – С. 140-142.
530. Герби пізньогеральдичного періоду :
[герб Куп’янська у проекті гербів міст Слобід.
України 1781 р. із змінами] // Румянцева В.В.
Історія, карбована в гербах / В.В.Румянцева. –
Київ, 1987. – С. 20.
531. Гімн Куп’янщини [Електронний ресурс] //
Куп’янська районна державна адміністрація. – Режим
доступу: http://kuprda.gov.ua/info/page/647
532. Город Купянск. Купянский район :
[описание герба города; изобр. герба города и рна, утв. 29.12.2000] // Саратов И.Е. История
харьковских гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ.
В.Носаня. – Харьков, 2008. – С. 168, 191.
533. Громада, її орієнтири і поводирі : [про місцеве
самоврядування на Куп’янщині, символіка] / уклад. М.Кукса.
– Балаклія : Балдрук, 2004. – 144 с. : іл.
534. Історична довідка [Електронний ресурс] : [від
першого до сучас. герба Куп’янська] // Куп’янська районна
державна
адміністрація.
–
Режим
доступу:
http://kuprda.gov.ua/info/page/646
535. Історія герба та прапору [Електронний ресурс] //
Куп’янськ : офіц. сайт Куп’ян. міськ. ради і виконав.
комітету. – Режим доступу: http://kupyansk-rada.gov.ua/
info/page/511
536. Кукса М. На землі Приоскільській : [про
Куп’янщину: історія та сьогодення] / М.Кукса. – Куп’янськ :
Куп’ян. друкарня, 2003. – 32 c.
537. Купянск [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
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538. Купянский район [Электронный ресурс] : [герб,
флаг]
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki//Купянский_район
539. Купянский район [Электронный ресурс] :
справка-презентация
//
Харьковская
областная
государственная администрация : офиц. веб-сайт. – Режим
доступа: http://old.kharkivoda.gov.ua/ru/article/view/id/405/
540. Куп’янськ : [герб 1780 р., історія
створення сучас. герба] // Гречило А. Герби міст
України (ХІV – І пол. ХХ ст.) : наук.-попул. вид. /
А.Гречило, Ю.Савчук, І.Сварник. – Київ, 2001. –
С. 206.
541. Куп’янськ – третя столиця України [Електронний
ресурс] : [герб, прапор, гімн] // LibraLand. – Режим доступу:
https://lib11.jimdo.com/краеведение/история-купянска/
542. Куп’янськ [Електронний ресурс] : [герби рос.
періоду, проект Б.Кене, герб радян. періоду, сучас. герб,
прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=999#verh
543. Куп’янська районна рада / уклад. М.Кукса. –
Куп’янськ : Куп’ян. друкарня, [б. г.]. – 32 с.
544. Куп’янський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3958#verh
545. Куп’янщина – перлина Слобожанщини : [до 95річчя з дня утворення р-ну] / Куп’ян. райдержадмін. – Харків
: Україна. Третє Тисячоліття, 2018. – 34 с.
546. Курилов В. Гімн Куп’янщини / В.Курилов,
М.Кукса // Вісн. Куп’янщини. – 2001. – 23 серп.
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547. Курилов В. Гімн Куп’янщини / В.Курилов,
М.Кукса // Куп’янський район – перлина Слобожанщини : [до
85-річчя з часу утворення р-ну]. – Балаклія, 2008. – С. 16.
548. Лантух В. Куп’янського району символіка : [в
основі герба та прапора р-ну лежать відповідні зображення
іст. герба та прапора м. Куп’янськ, які були затв. 21.09.1781 р.
та 1797 р.; сучас. варіант затв. райрадою 29.12.2002 р.;
осучаснений герб та прапор Куп’янська затв. сесією
міськради 29.12.2000 р.] / В.Лантух // Харківщина :
енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. –
Харків, 2014. – С. 199-200.
549. Левцова Н. «Золота» історія «Блакитного» міста:
із історії герба Куп’янська / Н.Левцова // Вісн. Куп’янщини. –
2001. – 23 серп.
550. Левцова Н. Історія села – в його гербі /
Н.Левцова // Вісн. Куп’янщини. – 2003. – 10 квіт.
551. Мисюра В. Купянск : [о гербе города] /
В.Мисюра // Слобода. – 1993. – № 42. – С. 5.
552. Оманливе світло зірок : [герби м. Куп’янськ
1781,1797, 1970 рр.] // Кукса М. Куп’янщина в потоці історії :
іст.-краєзнав. нарис / М.Кукса. – Харків, 2000. – С. 140-142.
553. Символіка Куп’янщини / редрада:
В.І.Стецюк [та ін.]. – Балаклія, [201-]. – 28 с. – Із
змісту: Гімн Куп’янщини. – С. 2 ; Герб, прапор
Куп’янщини. – С. 4 ; Вишнівка : [історія села, фото
герба та прапора, зміст символіки]. – С. 9 ; Глушківка :
[історія села, фото герба та прапора, зміст символіки]. – С. 10 ;
Грушівка : [історія села, фото герба та прапора, зміст символіки]. –
С. 11 ; Гусинка : [історія села, фото герба та прапора, зміст
символіки]. – С. 12 ; Кислівка : [історія села, фото герба та прапора,
зміст символіки]. – С. 13 ; Кіндрашівка : [історія села, фото герба та
прапора, зміст символіки]. – С. 14 ; Нечволодівка : [історія села,
фото герба та прапора, зміст символіки]. – С. 15 ; Петрівка : [історія
села, фото герба та прапора, зміст символіки]. – С. 16 ;
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Петропавлівка : [історія села, фото герба та прапора, зміст
символіки]. – С. 17 ; Піщана : [історія села, фото герба та прапора,
зміст символіки]. – С. 18 ; Пристін : [історія села, фото герба та
прапора, зміст символіки]. – С. 19 ; Просянка : [історія села, фото
герба та прапора, зміст символіки]. – С. 20 ; Сенькове : [історія
села, фото герба та прапора, зміст символіки]. – С. 21 ;
Смородьківка : [історія села, фото герба та прапора, зміст
символіки]. – С. 22 ; Ягідне : [історія села, фото герба та прапора,
зміст символіки]. – С. 23.
554. Символіка Куп’янщини : [герб, прапор, кордони
сільрад, місцеві особливості і традиції] / авт.-уклад. М.Кукса.
– Балаклія : Балаклійщина, 2003. – 16 с.
555. Символіка Куп’янщини [Електронний ресурс] :
[герб, прапор та гімн р-ну] // Куп’янська районна рада. –
Режим доступу: http://kuprayrada.gov.ua/info/page/2700
556. Символіка Куп’янщини [Електронний ресурс] :
[по селах] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=symbolica
557. Флаг Купянского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34269
***

Герб с. Вишнівка

Прапор с. Вишнівка

558. Вишнівка (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вишнівка_(Куп'янський_район)
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559. Вишнівка [Електронний ресурс] : [герб, прапор]
// Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=vishnivka
560. Вишнівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2400#verh
561. Герб с. Вишневка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/visnevka.htm
562. Герб села Вишневка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/14054
563. Флаг села Вишневка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика.
–
Режим
доступа:
https://geraldika.ru/
symbols/14055
***

Герб с. Глушківка

Прапор с. Глушківка

564. Герб с. Глушковка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/glushko.htm
565. Глушківка [Електронний ресурс] : [герб, прапор]
// Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Глушківка
566. Глушківка [Електронний ресурс] : [герб, прапор]
// Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=glushkovka
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567. Глушківка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2403#verh
568. Глушківська сільська рада [Електронний ресурс]
[герб, прапор] // Куп’янська районна рада. – Режим доступу:
http://kuprayrada.gov.ua/info/page/2911
569. Глушковка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глушковка_(Харьковская_область)
570. Символіка [Електронний ресурс] : [герб, прапор]
// Глушківська сільська рада. – Режим доступу:
http://glushkivka.kupyansk.info/info/page/7495
***

Герб с. Грушівка

Прапор с. Грушівка

571. Герб с. Грушевка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/grushevka.htm
572. Грушевка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грушевка_(Харьковская_область)
573. Грушівка (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Грушівка_(Куп'янський_район)
574. Грушівка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=grushovka
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575. Грушівка. Куп’янський район [Електронний ресурс]
: [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=2406#verh
***

Герб с. Гусинка

Прапор с. Гусинка

576. Герб с. Гусинка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/gusinka.htm
577. Гусинка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Гусинка
578. Гусинка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=gusinka
579. Гусинка. Куп’янський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=2409#verh
***

Герб с. Кислівка

Прапор с. Кислівка

580. Герб с. Кисловка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kislovka.htm
581. Кислівка (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кислівка_(Куп'янський_район)
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582. Кислівка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=kislovka
583. Кислівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?
lang=U&context=info&id=2412#verh
584. Кисловка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki//Кисловка_(Харьковская_область)
***

Герб с. Кіндрашівка

Прапор с. Кіндрашівка

585. Герб с. Кондрашовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kondrash.htm
586. Кіндрашівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Кіндрашівка
587. Кіндрашівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=kondroshovka
588. Кіндрашівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2415#verh
589. Кондрашовка
(Харьковская
область)
[Электронный ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондрашовка_(Харьковская_область)
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590. Хутір біля криниць : [с. Кіндрашівка в іст. фактах
і подіях]. – Куп’янськ : «МедАль» ФОП Медяник О., 2006. – 24 с.
***

Герб с. Кругляківка

Прапор с. Кругляківка

591. Герб с. Кругляковка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kruglakov.htm
592. Герб села Кругляковка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика.
– Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/17407
593. Кругляківка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Кругляківка
594. Кругляківка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=kruglyakovka
595. Кругляківка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?
lang=U&context=info&id=2418#verh
596. Кругляковка [Электронный ресурс] : [герб, флаг]
// Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Кругляковка
597. Флаг села Кругляковка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика.
– Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/17408
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***

Герб с. Курилівка

Прапор с. Курилівка

598. Герб с. Куриловка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/kurilov.htm
599. Курилівка (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Курилівка_(Куп'янський_район)
600. Курилівка [Електронний ресурс] : [герб, прапор]
// Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=kurilovka
601. Курилівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2421#verh
602. Куриловка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Куриловка_(Харьковская_область)
***

Герб с. Лісна Стінка

Прапор с. Лісна Стінка

603. Герб п. Лесная Стенка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/lesstenka.htm
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604. Герб села Лесная Стенка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/15781
605. Лесная Стенка [Электронный ресурс] : [герб,
флаг]
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лесная_Стенка
606. Лісна Стінка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лісна_Стінка
607. Лісна Стінка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=lesnayastenka
608. Лісна Стінка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2424#verh
609. Флаг села Лесная Стенка Купянского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/
15782
***

Герб с. Моначилівка

Прапор с. Моначилівка

610. Герб с. Моначиновка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/monachin.htm
611. Моначинівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Моначинівка
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612. Моначинівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=monachinovka
613. Моначинівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2427#verh
614. Моначиновка [Электронный ресурс] : [герб,
флаг] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Моначиновка
***

Герб с. Нечволдівка

Прапор с. Нечволдівка

615. Герб с. Нечволодовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа : http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/necvolod.htm
616. Козир І. Де вітає дух розуму і краси : [нариси з
історії с. Нечволодівка] / І.Козир, М.Дяченко. – Балаклія :
Балдрук, 2006. – 140 с.
617. Нечволодівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Укр. геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2430#verh
618. Нечволодівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // сайт Куп’ян. р-ну. – Режим доступу : http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=nechvolodovka
619. Нечволодівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/
wiki/Нечволодівка
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Герб с. Петрівка

Прапор с. Петрівка

620. Герб с. Петровка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/petrovka3.htm
621. Петрівка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=petrovka
622. Петрівка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2436#verh
623. Петровка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петровка_(Харьковский_район)
***

Герб с. Петропавлівка

Прапор с. Петропавлівка

624. Герб с. Петропавловка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/petrpavl1.htm
625. Петропавлівка
(Куп’янський
район)
[Електронний ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Петропавлівка_
(Куп’янський_район)
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626. Петропавлівка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=petropavlovka
627. Петропавлівка.
Куп’янський
район
[Електронний ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська
геральдика. – Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/
index.php3?lang=U&context=info&id=2433#verh
628. Петропавловка
(Купянский
район)
[Электронный ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петропавловка_
(Купянский_район)
***

Герб с. Піщане

Прапор с. Піщане

629. Герб с. Песчаное (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/pescanoe.htm
630. Піщане (Куп’янський район, село) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Піщане_(Куп'янський_район,_село)
631. Піщане [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=peschanoe
632. Піщане. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2439#verh
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***

Герб с. Пристін

Прапор с. Пристін

633. Герб с. Пристен (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/pristin.htm
634. Пристен [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Пристен
635. Пристін [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Пристін
636. Пристін [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=pristin
637. Пристін. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2442#verh
***

Герб с. Просянка

Прапор с. Просянка

638. Герб с. Просянка (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/prosanka.htm
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639. Просянка (село) [Електронний ресурс] : [герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Просянка_(село)
640. Просянка (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Просянка_(Харьковская_область)
641. Просянка [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=prosyanka
642. Просянка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2445#verh
***

Герб с. Сенькове

Прапор с. Сенькове

643. Герб с. Сеньково (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/senkovo.htm
644. Сенькове (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сенькове_(Куп'янський_район)
645. Сенькове [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=senkovo
646. Сенькове. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2448#verh
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647. Сеньково (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сеньково_(Харьковская_область)
***

Герб с. Смородьківка

Прапор с. Смородьківка

648. Герб с. Смородьковка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/smorodkov.htm
649. Смородьківка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Смородьківка
650. Смородьківка [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Куп’янський район. – Режим доступу:
http://kupyansk-rayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=smorodinovka
651. Смородьківка. Куп’янський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2451#verh
652. Смородьковка [Электронный ресурс] : [герб,
флаг] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Смородьковка
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***

Герб с. Ягідне

Прапор с. Ягідне

653. Герб с. Ягодное (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/jagodne.htm
654. Ягідне (Куп’янський район) [Електронний
ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ягідне_(Куп'янський_район)
655. Ягідне [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Куп’янський район. – Режим доступу: http://kupyanskrayon.osp-ua.info/index.php?ch=7&fl=yagodnoe
656. Ягідне. Куп’янський район [Електронний ресурс]
: [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2454#verh
657. Ягодное (Харьковская область) [Электронный
ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/i/Ягодное_(Харьковская_область)
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Гімн Куп’янщини
Слова: В.Курилова, М.Кукси
Музика: В.Серпокрила,
В.Лисенко-Шапки

Несе потiк Оскiл вiками чинно,
Шумлять гаї, квiтують воронцi...
Слобiдський край – тут наша Куп’янщина,
Земля козацька прадiдiв-творцiв.
Приспiв:
Шануємо герб iсторичний,
Святу свою землю i стяг.
Наш Куп’янськ любимий, величний
Хай славиться й квітне в вiках!
Бiда не раз гнiтила мiсто рiдне,
Дай, Боже, щоб назавжди зникло зло,
Бо за життя щасливе, вiльне, гiдне
Людей немало в землю полягло.
Приспiв.
Дiди й батьки зробили так багато,
Їх естафету нам тепер нести.
Усiх нас кличе Україна – мати
Ростить нащадкiв i вперед вести.
Приспiв.
Тебе, як неньку, Куп'янщино, любим,
Буяй же так, немов весняний цвiт!
Ми, куп'янчани, працьовитi люди,
Нам все пiд силу: ми – козацький рiд!
Приспiв.
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Лозівський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Лозова

Прапор м. Лозова

658. Герб г. Лозовая (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/lozova1.htm
659. Герб города Лозовая [Электронный ресурс] : [дата
принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/35683
660. Герб Лозівського району [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_
Лозівського_району
661. Герб Лозової [Електронний ресурс] // Вікіпедія. –
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Лозової
662. Герб Лозовского района (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/lozova.htm
663. Герб Лозовского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/1670
664. Депутати прийняли символіку міста // Голос
Лозівщини. – 2009. – 7 лип. – С. 2.
665. Лозівський район : [опис, зображення, історія
герба, прапор р-ну] // Наша спадщина: сторінками історії
Лозівщини. – Лозова, 2008. – С. 4.
666. Лозівський район [Електронний ресурс] : [сучас.
герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
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http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=3959#verh
667. Лозова [Електронний ресурс] : [герб радян.
періоду, сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2211#verh
668. Лозовая [Электронный ресурс] : [герб, флаг] //
Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Лозовая
669. Лозовской район [Электронный ресурс] : [герб,
флаг]
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лозовский_район
670. Лозовской район : [описание герба рна; рис. герба, утв. 28.09.1999] // Саратов И.Е.
История харьковских гербов / И.Е.Саратов ;
худож. оформ. В.Носаня. – Харьков, 2008. – С.
177, 195.
671. Мисюра В. Лозовая : [о гербе] / В.Мисюра //
Слобода. – 1993. – 4 февр. – С. 5.
672. Першокласнику про Лозівщину : навч. кн. для
дітей молод. шк. віку / уклад.: В.М.Урванцева [та ін.]. –
Харків, 2016. – 24 с. – Із змісту: Герб [м. Лозова]. – С. 6 ;
Прапор [Лозової]. – С. 16.
673. Прапор Лозівського району [Електронний ресурс]
// Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Прапор_Лозівського_району
674. Символіка [Електронний ресурс] // Лозівська
районна державна адміністрація Харківської області. – Режим
доступу: http://lozova-rda.kh.gov.ua/pro-raion/16303
675. Символіка [Електронний ресурс] : [про
символіку р-ну] // Лозівська районна рада Харківської
області. – Режим доступу: http://lozrada.kharkov.ua/пролозівщину/символіка/
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676. Символіка міста Лозова [Електронний ресурс] //
Лозівська міська рада : офіц. портал. – Режим доступу:
https://lozovarada.gov.ua/informatsiya-pro-misto/simvolikamista-lozova.html
677. Солошенко О. Лозівського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням райради
28.10.1999 р.; опис герба та прапора м. Лозова, затв.
рішенням міськради 30.06.2009 р.] / О.Солошенко //
Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов
(голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 212.
678. Суарес О. Міфи на гербі / О.Суарес // Голос
Лозівщини. – 2007. – 9 лют.
679. У Лозовой появились флаг и герб [Электронный
ресурс] // InfoPort. – Режим доступа: http://iploz.com/gorod/
novostigorod/545-u-lozovoy-poyavilisj-flag-i-gerb.html
680. Флаг города Лозовая [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/24216
681. Флаг Лозовского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34318
***

Герб смт Краснопавлівка

682. Герб пгт Краснопавловка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/krasnopav.htm
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683. Краснопавлівка [Електронний ресурс] : [герб] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Краснопавлівка
684. Краснопавловка
(Харьковская
область)
[Электронный ресурс] : [герб] // Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Краснопавловка_(Харьковская_об
ласть)

124

Нововодолазький район

Герб району

Прапор району

Герб
смт Нова Водолага

Прапор
смт Нова Водолага

685. Герб города Новая Водолага [Электронный
ресурс] : [изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/12741
686. Герб Нової Водолаги [Електронний ресурс] //
Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_
Нової_Водолаги
687. Нова Водолага [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Нова_Водолага
688. Нова Водолага [Електронний ресурс] : [сучас.
герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=2654#verh
689. Новая Водолага [Электронный ресурс] : [герб,
флаг] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Новая_Водолага
690. Нововодолажский район [Электронный ресурс] :
[герб,
флаг]
//
Википедия.
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нововодолажский_район
691. Нововодолазький район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3960#verh
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692. п. Новая Водолага, Нововодолажский район
(Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] : [герб
города и р-на] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/novovodo.htm
693. Пікалов В. Нововодолазького району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням райради
29.05.2003 р.; опис герба та прапора райцентру] / В.Пікалов,
Т.Пікалова // Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.:
С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 252.
694. [Символіка району] [Електронний ресурс] //
Нововодолазька районна державна адміністрація Харківської
області. – Режим доступу: http://novovodolaga-rda.kh.gov.ua/
695. Флаг города Новая Водолага [Электронный
ресурс] : [изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/12742
696. Флаг Нововодолагского (Нововодолажского)
района [Электронный ресурс] : [дата принятия, описание,
изобр.] // Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/
symbols/35444
***

Герб с. Старовірівка

697. Герб с. Староверовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/starover.htm
698. Старовірівка
(Нововодолазький
район)
[Електронний ресурс] : [герб] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Старовірівка_(Нововодолазький_
район)
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699. Герб г. Первомайский (Харьковская область)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/1may3.htm
700. Герб Первомайского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33968
701. Герб Первомайского района (Харьковская
область, Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. –
Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/1may1.htm
702. Герб Первомайського (Харківська область)
[Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герб_Первомайського_(Харківськ
а_область)
703. Первомайский
(Харьковская
область)
[Электронный ресурс] : [герб, флаг города] // Википедия. –
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Первомайский_
(Харьковская_область)
704. Первомайский район (Харьковская область)
[Электронный ресурс] : [герб, флаг] // Википедия. – Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Первомайский_район_
(Харьковская_область)
705. Первомайський [Електронний ресурс] : [сучас.
герб, прапор міста] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=10130#verh
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706. Первомайський (місто) [Електронний ресурс] :
[герб,
прапор]
//
Вікіпедія.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Первомайський_(місто)
707. Первомайський район [Електронний ресурс] : [сучас.
герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=3961#verh
708. Первомайський район (Харківська область)
[Електронний ресурс] : [герб, прапор] // Вікіпедія. – Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Первомайський_район_
(Харківська_область)
709. Пісня про Первомайський район [Електронний
ресурс] // Первомайська районна рада. – Режим доступу:
http://pervomayska-rayrada.gov.ua/pisnya-pro-pervomajskijrajon-09-46-21-08-11-2017/
710. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Первомайский район : [описание герба
р-на; рис. герба, утв. 23.02.2001]. – С. 180, 198; Герб города
Первомайска : [утв. 24.03.1999, описание, рис.]. – С. 180, 199.
711. Символіка (район) [Електронний ресурс] //
Первомайська
районна
рада.
–
Режим
доступу:
http://pervomayska-rayrada.gov.ua/simvolika-09-24-39-28-09-2017/
712. Флаг Первомайского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/33969
713. Яцина О. Первомайського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
23.02.2001 р.; опис герба м. Первомайський, затв. рішенням
сесії міськради 24.03.1999; опис прапора міста, затв.
рішенням міськради 12.2000 р.] / О.Яцина // Харківщина :
енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. –
Харків, 2014. – С. 269.
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Пісня про Первомайський район
(Песня о Первомайском районе)
Музыка А.Ёлкина
Слова: Г.Снегур, В.Кудрявцева

Среди степей широких и привольных
Свои поля раскинул наш район.
Я выйду в поле – веет ветер вольный,
И я стою, как юноша, влюблен.
Вот поле ржи, а вот растет пшеница.
Вокруг меня цветущие поля,
Где б ни был я, мне вечно будет сниться,
Мне сниться будет Родина моя.
Припев:
Ну и пусть район наш не былинный,
Есть свои герои у него,
И на главном флаге Украины
Есть цвета района моего.
Посеют хлеб, и уберут, и вспашут,
Добудут газ и вырастят сады,
А в селах наших так споют и спляшут.
Что никогда не позабудешь ты.
Земля моя, горжусь людьми твоими,
Им эту песню посвящаю я,
Горжусь я их руками золотыми,
Цвети же, Первомайская земля!
Припев.
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Песня о Первомайском
Автор А.Козубский

Кто здесь родился и тот, кто приехал,
Мы – первомайський народ.
Дружно, всем миром, строили город
И рядом с ним химзавод.
Есть работа и суетится народ
Весь в заботах, время – вперѐд и не ждѐт.
Объединил и вдохновил,
Украинцев и русских сплотил.
Первомайский –город борьбы,
Нашей судьбы!
Вспомнит, кто стар, он был тогда молод,
Когда у истоков стоял.
В поле пустом он закладывал город,
Колышек в грунт забивал.
И поднялись дома, корпуса в небеса,
Мы старались для потомков создать чудеса.
Память о тех, кто в могилах лежит
Город наш свято хранит.
Вечный Огонь вечно горит,
В монументах гранит не молчит.
Не забыть нам их героизм никогда.
Обелиски – память о них навсегда.
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714. Адонін В. [ХІ] Сесія районної ради : [про
впровадження символіки Печеніз. р-ну, створення краєзнав.
музею] / В.Адонін // Печеніз. край. – 2000. – 29 лип.
715. Білокінь К. Пізнаймо рідний край : [з історії
Печеніг] / К.Білокінь // Слобід. край. – 1996. – 1 серп.
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–
Режим
доступа:
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718. Герб Печенежского района [Электронный ресурс]
: [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34319
719. Павлова Т. Печенізького району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
20.07.2000 р.] / Т.Павлова // Харківщина : енциклопед. слов. /
редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 276.
720. Печенежский район : [описание, рис.
герба р-на; утв. 20.07.2000] // Саратов И.Е.
История харьковских гербов / И.Е.Саратов ;
худож. оформ. В.Носаня. – Харьков, 2008. – С. 181,
199.

131

721. Печеніги [Електронний ресурс] : [сучас. герб] //
Українська
геральдика.
–
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=2657#verh
722. Печенізький район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
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U&context=info&id=3962#verh
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Печенізька районна державна адміністрація. – Режим
доступу: http://pechenigi-rda.gov.ua/
724. Флаг Печенежского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34320
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Сахновщинський район

Герб району

Прапор району

Герб
смт Сахновщина

Прапор
смт Сахновщина

725. Герб пгт Сахновщина (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/sahnov1.htm
726. Герб поселка Сахновщина [Электронный ресурс] :
[дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/39756
727. Герб Сахновщинского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34270
728. Маціканич Р. Поетична символіка району : [з
історії] / Р.Маціканич // Колос. – 2013. – 24 серп.
729. Прядко В. Місцевих геральдистів очікує другий
тур конкурсу / В.Прядко // Колос. – 2001. – 3 лют. – С. 1.
730. Романова Г. Впізнавати будуть за кольором /
Г.Романова // Колос. – 2001. – 5 трав. – С. 3.
731. Романова Г. Конкурс відбувся. Символіки немає /
Г.Романова // Колос. – 2001. – 13 січ. – С. 3.
732. Сахновщина [Електронний ресурс] : [сучас. герб,
прапор] // Українська геральдика. – Режим доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&i
d=12241#verh
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733. Сахновщинський район [Електронний ресурс] :
[сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. – Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=3963#verh
734. Сахновщицкий
[Сахновщинский]
район
(Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] :
[герб]
//
Геральдикум.
–
Режим
доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/sahnov.htm
735. Символіка району [Електронний ресурс] //
Сахновщинська районна державна адміністрація. – Режим
доступу:
http://sahnov-rda.kh.gov.ua/index.php?option=com_
content&view=article&id=6&Itemid=56
736. Солошенко
О.
Сахновщинського
району
символіка : [опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії
райради 23.03.2001 р.; опис герба та прапора Сахновщин.
селищради] / О.Солошенко // Харківщина : енциклопед. слов.
/ редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. –
С. 322.
737. Увага! Конкурс! : [про конкурс на кращий проект
символіки р-ну] // Колос. – 2000. – 2 груд. – С. 3.
738. Флаг поселка Сахновщина [Электронный ресурс]
: [дата принятия, описание, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/39757
739. Флаг Сахновщинского района [Электронный
ресурс] : [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим
доступа: https://geraldika.ru/symbols/34271
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Харківський район

Герб району

Прапор району

Герб
м. Люботин

Прапор
м. Люботин

740. Безрукова Т.М. Герб та прапор Харківського
району / Т.М.Безрукова // Трибуна трудящих. – 2015. – 27
черв. : іл.
741. Безрукова
Т.М.
Гербы
Слобожанщини:
Харьковский район / Т.М.Безрукова // Время. – 2013. – 23 апр.
– С. 1, 4 : ил.
742. Безрукова Т. Харківського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
21.01.2003 р.] / Т.Безрукова // Харківщина : енциклопед. слов.
/ редкол.: С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. –
С. 402.
743. Бути
гербу
Харківському
:
[зображення, іст. довідка] // Харківський район :
зб. архів. документів і матеріалів / упоряд.:
Л.О.Михасенко [та ін.]. – Харків, 1994. – С. 10-11.
– (Краю мій Слобожанщино).
744. Герб г. Люботин (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/lubotin.htm
745. Герб города Люботин Харьковского района
[Электронный ресурс] : [описание, изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/12693
746. Герб Харьковского района (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/harkov1.htm
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747. Герб Харьковского района [Электронный ресурс]
: [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34321
748. Головко А. Герб і прапор Харківського району /
А.Головко, Т.Безрукова // VІІІ Всеукраїнська філософська
історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай
себе, свій рід, свій народ» : тези наук.-дослід. робіт / Харків.
обл. ст. юних туристів [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 101-102.
749. Журавльов Д. Люботина міста символіка : [опис
герба та прапора, затв. рішенням сесії міськради 30.09.2008
р.; триває конкурс щодо розробки гімну] / Д.Журавльов //
Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.: С.І.Посохов
(голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 212.
750. Люботин. Харківський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=2651#verh
751. Первий В. Герб міста Люботина / В.Первий //
Люботин. вісн. – 2002. – 22 лют.
752. [Символіка] [Електронний ресурс] // Харківська
районна державна адміністрація. – Режим доступу:
http://khrada.gov.ua/pro_rajon/symvolika-rajonu/
753. Символіка району [Електронний ресурс] : [герб,
прапор] // Харківська районна рада. – Режим доступу:
http://khrada.gov.ua/pro_rajon/symvolika-rajonu/
754. Флаг города Люботин Харьковского района
[Электронный ресурс] : [описание, изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/12711
755. Флаг Харьковского района [Электронный ресурс]
: [дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34322
756. Харківський район [Електронний ресурс] : [сучас. герб,
прапор]
//
Українська
геральдика.
–
Режим
доступу:
http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=3964#verh
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Герб смт
Безлюдівка

Герб смт
Березівка

Герб смт
Васищеве

Герб с.
Лизогубівка

Герб смт
Манченки

Герб с. Мала
Рогань

757. Герб п. Березовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/berezov2.htm
758. Герб п. Васищево (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/vasisevo.htm
759. Герб пгт Безлюдовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/bezludov.htm
760. Герб пгт Лизогубовка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/lizogub.htm
761. Герб пгт Манченки (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/manchenki.htm
762. Герб с. Малая Рогань (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/mal_rogan.htm
763. Лизогубовка [Электронный ресурс] : [герб] //
Наши путешествия. – Режим доступа: https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#1
764. Малая Рогань [Электронный ресурс] : [герб] //
Наши путешествия. – Режим доступа: https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#13
765. Манченки [Электронный ресурс] : [герб] // Наши
путешествия.
–
Режим
доступа:
https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#17
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***

Герб м. Мерефа

Прапор м. Мерефа

766. Герб г. Мерефа (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/merefa.htm
767. Герб города Мерефа Харьковского района
[Электронный ресурс] : [описание, изобр.] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/39311
768. Мерефа [Электронный ресурс] : [герб] // Наши
путешествия.
–
Режим
доступа:
https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#18
769. Мерефа. Харківський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=12073#verh
770. Флаг города Мерефа Харьковского района
[Электронный ресурс] : [дата принятия, описание, изобр.] //
Геральдика. – Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/39312
***

Герб с.
Вільхівка

Герб
м. Південне

Герб
смт Пісочин

Герб
смт Хорошеве

Герб
с. Яковлівка

771. Герб г. Пивденное (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/pivdenne.htm
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772. Герб пгт Песочин (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/pesochin.htm
773. Герб пгт Хорошево (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/horoshevo.htm
774. Герб с. Ольховка (Вільхівка, Ольхівка)
(Харьковская область, Украина) [Электронный ресурс] //
Геральдикум. – Режим доступа: http://www.heraldicum.ru/
ukraine/towns/vilhov.htm
775. Герб с. Яковлевка (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/jakovlev1.htm
776. Песочин [Электронный ресурс] : [герб] // Наши
путешествия.
–
Режим
доступа:
https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#20
777. Пивденное (Южный) [Электронный ресурс] :
[герб] // Наши путешествия. – Режим доступа: https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#21
778. Пісочин. Харківський район [Електронний
ресурс] : [сучас. герб, прапор] // Українська геральдика. –
Режим доступу: http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=
U&context=info&id=12458#verh
779. Хорошево [Электронный ресурс] : [герб] // Наши
путешествия.
–
Режим
доступа:
https://ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#28
780. Яковлевка [Электронный ресурс] : [герб] // Наши
путешествия.
–
Режим
доступа:
https:
//ourtravels.info/ost/Goroda/Ukraine/Kharkov/Kharkov-ns.php#30

139

Чугуївський район

Герб району

Прапор району

Герб м. Чугуїв
рос. періоду

Герб м. Чугуїв

Герб м. Чугуїв
(проект Б.Кене)

Прапор м. Чугуїв

Герб м. Чугуїв
1781 р.

781. [Герб] : [про герб міста 1781 г.] //
Андрусенко Г.Б. Чугуев: сквозь века. Вып. 1 /
Г.Б.Андрусенко, Г.Б.Бучастая, С.И.Шевченко. –
Харьков, 2001. – С. 28.
782. Герб г. Чугуев (Харьковская область, Украина)
[Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим доступа:
http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/chuguev.htm
783. [Герб г. Чугуев] : [в числе гербов,
отражающих ист. прошлое] // Драчук В.С.
Рассказывает геральдика / В.С.Драчук. – Москва,
1977. – С. 67, 216.
784. Герб города Чугуев (1781 г.) [Электронный
ресурс] : [описание, изобр., история герба] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/8878
785. Герб города Чугуев [Электронный ресурс] : [дата
принятия, описание, изобр. соврем. герба] // Геральдика. –
Режим доступа: https://geraldika.ru/symbols/6013
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786. [Герб Чугуева, описание] // Описи
Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. – Київ,
1991. – С. 81, 125.
787. Герб Чугуевского района (Харьковская область,
Украина) [Электронный ресурс] // Геральдикум. – Режим
доступа: http://www.heraldicum.ru/ukraine/towns/chuguev1.htm
788. Герб Чугуевского района [Электронный ресурс] :
[дата принятия, изобр.] // Геральдика. – Режим доступа:
https://geraldika.ru/symbols/34258
789. Герби пізньогеральдичного періоду :
[герб Чугуєва у проекті гербів міст Слобід. України
1781 р.] // Румянцева В.В. Історія, карбована в
гербах / В.В.Румянцева. – Київ, 1987. – С. 18-20.
790. Левченко А. Сложная судьба Чугуевского герба /
А.Левченко // Красная звезда. – 2009. – 13 июня.
791. Мисюра В. Слобожанская геральдика. Чугуев /
В.Мисюра // Слобода. – 1993. – 21 янв. – С. 5.
792. Наш краю Слобідський, Чугуївський
район : [герб, гімн, прапор] // Чугуївський район:
85 років : [іст.-краєзнав. нарис]. – [Б.м., 2008]. –
С. 1.
793. [Опис герба м. Чугуїв, 1781 р.] //
Історія рідного краю (Харківщинознавство) : навч.
посіб. Ч. 2 / Б.П.Зайцев [та ін.]. – Харків, 2002. – С.
45.
794. Павлова Т. Чугуївського району символіка :
[опис герба та прапора р-ну, затв. рішенням сесії райради
23.04.2003 р.; опис сучас. герба та прапора м. Чугуїв, затв.
сесією міськради 20.06.1995 р. Символи, що зображені на
гербі міста, вперше були затв. 21.09.1781 р. указом Катерини
ІІ] / Т.Павлова // Харківщина : енциклопед. слов. / редкол.:
С.І.Посохов (голова) [та ін.]. – Харків, 2014. – С. 420.
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795. Розповідає Чугуївський герб : [історія
створення] // Саратов І.Ю. Історія харківських
гербів : навч. посіб. / І.Ю.Саратов. – Харків, 2000.
– С. 197-227, 153.
796. Саратов И.Е. История харьковских
гербов / И.Е.Саратов ; худож. оформ. В.Носаня. –
Харьков : Майдан, 2008. – 328 с. : ил., прил. – Из
содерж.: Гл. 6. Гербы города Харькова времен
Российской империи (1781–1917 гг.) : [в 1781 г.
Екатерина ІІ утвердила герб г. Чугуева]. – С. 127; Гл. 11.
Рассказывает Чугуевский герб. – С. 200-221; Прил. 1.
Харьковскому наместническому управлению предложение.
Описание гербов, городам Харьковского наместничества : [Чугуев].
– С. 275; Прил. 3. Описание Гербам городам Харьковского
наместничества: Чугуевскому. – С. 292-293; [рис. герба]. – С. 138.
797. Символи нашого міста : [історія герба
та прапора, «Чугуевский вальс» – офіц. гімн міста]
// Чугуїв. Місто на долонях : [навч. вид. для дітей
мол. шк. віку]. – Харків, 2015. – С. 6-7.
798. Символика города : [история, изобр.
герба и флага] // Чугуев: город, который мы
любим : фотоальбом / авт. текста: Р.А.Гноевой,
В.Н.Писаренко. – Харьков, 2015. – С. 6-7.
799. Символіка [Електронний ресурс] // Чугуївська
районна державна адміністрація : офіц. сайт. – Режим
доступу: http://chuguevrda.gov.ua/chugujivskij-rajon/simvolika
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Гімн
«Наш край Слобідський,
Чугуївський район»
Слова С.Безверхого
Музика Ю.Бесєди

У розмаїтті літ, мов яблуневий цвіт,
Розцвів наш рідний край на Харківщині.
Це Сіверський Донець, лани – краси вінець,
Сади чудові, що цвітуть на схилах.
Приспів:
Чугуївський район (2р.).
Ми – Харківщини і краса, і слава.
Чугуївський район (2р.) –
Взірець, опора матінки-держави.
Нащадки козаків, із сивини віків
Ми – хлібороби, трударі, солдати.
Для щастя і добра колосяться хліба,
В борні священній нас не подолати.
Приспів.
Наш краю Слобідський, район Чугуївський,
Про нас в країні добра слава лине.
Поля, лани, ліси – дар божої краси,
З них Рєпін написав свої картини.
Приспів.
Любий рідний край, живи і процвітай,
Твоє багатство найдорожче – люди,
Під сонцем золотим, під небом голубим
Ти славою овитий вічно будеш.
Приспів.
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Гімн села Волоська Балаклія
Слова, музика І.І.Давиденка

Зайди на пагорб ти найвищий,
Перед очима – диво-краєвид.
Його створив для нас всевишній,
В проміннях сонця лагідно бринить.
Крутії схили і яри глибокі,
Луги пахучі, квіти польові,
А верби тут такі високі,
Де день і ніч співають солов’ї.
Тече тут річка невеличка
Ласкава, рідна, синя Балаклійка.
І до душі запала звичка:
Назвать село Волоська Балаклія.
Сіяє в світі земная перлина
Яскравим променем чарівного тепла.
Це наша ненька, рідна Україна,
І в цім промінні часточка села.
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Нововодолажский район
690-694, 696
Огульці 183-186
Ольховка 774
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Первомайський 699,
702, 703, 705, 706, 710, 713
Первомайський район
700, 701, 704, 707-713
Песочин 776
Петрівка 449, 476-478
Петрівка 553, 620-623
Петропавлівка 553, 624-628
Печеніги 715, 716, 721
Печенізький район 714, 717720, 722-724
Пивденное 771, 777
Пісочин 772, 778
Піщане 553, 629-632
Полкова Микитівка 142-144
Попівка 449, 481, 482
Приколотне 210-212
Пристін 553, 633-637
Просянка 553, 638-642
Руська Лозова 295-300
Савинці 79-81
Сахновщина 725, 726, 736,
738
Сахновщинський район 727737, 739
Сеньково 553, 643-647
Смородьківка 553, 648-652
Солоницівка 301-303

Соснівка 449, 483, 484
Старий Мерчик 187-194
Старий Салтів 249-252
Старовірівка 697, 698
Старовірівка 817 830-833
Таволжанка 267а
Харків 1, 2, 4-8, 13, 14, 1620, 22-25, 28-35, 38, 40, 41,
43, 46-49, 52, 55, 57, 58
Харківська область 3, 9-12,
15, 19, 21, 26, 27, 30, 35-39,
42, 44, 45, 50, 51, 53, 54, 56
Харківський район 740-743,
746-748, 752, 753, 755, 756
Хорошево 773, 779
Хрестище 449, 485, 486
Чугуїв 781-786, 789791, 793-798, 802, 803, 805808, 810
Чугуївський район
787, 788, 792, 794, 799801, 804, 809
Шевченківського району
815-817, 819-823, 825-827
Шевченкове 816-818, 824
Ягідне 553, 653-657
Яковлівка 775, 780
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Довідкове видання

Символіка
Харківської області
(герб, прапор, гімн області та районів)

Бібліографічний покажчик
Відповідальний за випуск Л.О.Сашкова

Підписано до друку 10.11.2018 Формат паперу 60 х 84/16
5,0 друк. арк. Папір для множ. апаратів.
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека,
вул. Кооперативна, 13/2
Телефон: 731-31-32
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