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ПЕРЕДМОВА 

Пропонований читачеві енциклопедичний довідник присвячений мину¬ 
лому і сучасному Полтавщини, У вступі подано стислу інформацію 
про історію, природу й населення краю, його адміністративно-терито¬ 
ріальний поділ, про народне господарство й культуру. Основну части¬ 
ну книги становить понад 3 іис. статей-довідок, розміщених за алфа¬ 
вітом. 
У них зосереджені відомості про міста і села, про їхні вулиці й площі, 
про найважливіші історичні події, що відбувалися на Полтавщині, 
установи й організації, товариства і гуртки, про основні промислові 
підприємства, заклади освіти і науки, культури й мистецтва, про спор¬ 
тивні споруди й органи преси. Книга знайомить читача з пам’ятками 
архітектури, природи й меморіальними об’єктами. Вона містить мате¬ 
ріали про осіб, чиє життя і діяльність пов’язані з Полтавщиною, Ви¬ 
дання доповнює хронологічна таблиця головних подій з історії Полтав¬ 
щини, У книзі — 192 кольорові ілюстрації, у т, ч. 16 карг на вклейках, 
близько 300 текстових ілюстрацій, 60 історичних карт-документів та 
картосхем, У роботі над книгою використані фонди центральних і 
місцевих архівів, музеїв, бібліотек країни, історична література, періо¬ 
дична преса, а також статті, опубліковані у виданнях УРЕ. Значна 
частина матеріалів є оригінальною і публікується вперше. Довідник — 
це перша спроба створити енциклопедичне видання про Полтавщину і 
не претендує на повноту висвітлення. 
У підготовці книги брали участь науковці,представники широкої гро¬ 
мадськості, Науково-редакційні й організаційні процеси, пов’язані 
з енциклопедичним довідником «Полтавщина», здійснило видавництво 
«Українська Енциклопедія» імені М. П, Бажана* Воно складає подяку 
авторам, консультантам, установам та організаціям за активну участь 
у підготовц. цього видання. 

Статті у довіднику розміщені за алфавітом, Щоб уникнути повторень 
матеріалу в споріднених статтях, а також доповнити тематично пов’язані 
між собою статті додатковою інформацією, застосовано систему поси¬ 
лань, Назви статей, на які зроблено посилання, набрано курсивом• 

Оскільки слова, які становлять назву статті, повторюються в тексті, 



ноші ін і її і. і 1 ісі і і ітча іковимн літерами (наприклад, Український архі- 
и'іоуриий і піль — У. а. с., Пирятитіська жіноча гімназія — Н. ж. г., 
І Іоні С лпжарн — II. С.) 
Однойменні етапі (Професійно технічні училища, «Наукові записки», 
Шевченку Т Г. пам’ятники, Троїцька церква) подані під одним тер¬ 
міном і систематизовані за алфавітом назв населених пункті в. Здебіль¬ 
шого статті систематизовані за географічною ознакою (зіиьківський, 
лубенський, миргородський, полтавський, хорольськип). У тих випад¬ 
ках, коли до складу назви чи підприємства не входить географічна озна¬ 
ка, статті подані за їх назвами (<<Боян», «Ворскла», «Криниця»). Праг¬ 
нучи уникну і п вміщення багатьох статей, які починаються одним і гим 
же словом («будинок», «вулиця», «могила», «музей», «пам’ятник»,! 
«садиба»), в їх назвах зроблено інверсію — зміну звичайного поряд¬ 
ку слів (наприклад, Котляревського І. П. садиба — замість: Садиба 
І. П. Котляревського, Мирного Панаса музей — замість: Музей Панаса 
Мирного, Миргородського технікуму будинок — замість Будинок 
Миргородського технікуму, Українці Лесі пам’ятний знак — за¬ 
мість: Пам’ятний знак Лесі Українці). 
Оскільки довідник присвячений області в цілому, в підтекстовках до 
ілюстрацій на першому місці подано назву населеного пункту, потім — 
назву пам’ятки. Якщо фото конкретної пам’ятки вмішено в іншій 
статті, то в пій на цю пам’ятку зроблено посилання. 
З метою економії місця в довіднику застосовано умовні позначення і 
скорочення, список яких додається. Дати в статтях і хронологічних 
таблицях до 1 лютого 1918 вказано за старим стилем, з 14 лютого 1918 — 
за новим»* Статистичні дані та інша інформація подаються, за деякими 
винятками, станом на 1.1 1991. 



полтавська Область ро.чмі • 
щепа в центр, частині Лівобереж¬ 
ної України в межах Придніпров¬ 
ської низовини. На 11п. попа ме 
жус. з Чернігівською та Сумською, 
на Сх.— з Харківською, па Пд.— 
а Дніпропетровською і Кіровоград- 
сч.кою, на Зх.— з Черкаською і 
Київською обл. УРСР. Утворена 
22. IX 1937. Територія — 28,8 тис. 
км2. Населення — 1759,7 тис. чол. 
(на 1.1 1991), у т. ч. міське — 
56,9%, сільське — 43,1 %. Пере¬ 
січна густота — 61,1 чол. на км2. 
Поділяється на 25 сільс. і 5 місь¬ 
ких районів. Населених пунктів — 
1898, у г. ч. міс ьких — 86, сільсь¬ 
ких — 1862. В області 25 райрад, 
1 » міськрад, 5 райрад у містах, 
Ч селищна Рад.», 410 сільських 
Ра ), Найбільші мі» іа: Полтава, 
Кременчук, Лубни, Миргород, 
КОМі'ОМОЛЬСЬК. 

По території області проходять 
залізничні магістралі Москва — 
Одеса, Київ — Харків, Полтава — 
Кременчук, Кременчук — Ромо 
дап — Ромни — Гомель. Добре 
розвинута мережа автомобільних 
пі іяхів, серед них автотраси Ки¬ 
їв Харків, Кременчук — Полта 
ва іа ш. 
Поверхня — хвиляста рівнина, яка 
піп роки ми терасами полото знижу- 
. гься па III Зх. до Дніпра. На Сх. 
рівніша розчленована річковими 
в шипами, ярами і балками, на 

11 і. Зх.— плеската. Пересічні ви¬ 
сот на ІІн. Сх.— 170—202 м, 
па Пд. Зх.— 60—100 м. Осн. ко¬ 
рисні копалини: залізна руда 
(Кременчуцький залізорудний ра¬ 
йон), нафта і природний газ (Дні¬ 
пропетровсько Донецька нафтога¬ 
зоносна область — Глинсько-Роз- 

бишівське нафтогазове, Тимофіїв- 
ське, ІІовогрнгоріпське, Розпаш¬ 
ій вське та ін. родовита). Є покла¬ 
ди торфу, мінеральних буд. мате¬ 
ріалів (глин, пісків, мертелю, 
каоліну, граніту), керамічних 
глин, вохри. Джерела мінеральних 
вод (Миргород, Велика Багачка, 
Нові Санжари, Ярсгьки). Клімат 
помірно континентальний з помір¬ 
но холодною зимою і помірно 
теплим літом. Пересічна темпера¬ 
тура січня від —5,5 до —7,6°, 
липня від +20 до +21,7°. Опадів 
430—500 мм па рік. Період з тем¬ 
пературою понад +10° від 157 до 
172 днів Гол. водна артерія Пол¬ 
тавської області — Дніпро. Всі річ¬ 
ки (найбільші з них — Сула, Псел, 
Ворскла, Орель) належать до бас. 
Дніпра і е його лівими притоками. 
На 11д. Зх. і Пд. область омивають 
води Кременчуцького та Дніпро- 
дзержинського водосховищ. Бага¬ 
то штучних водойм, озер. Перева¬ 
жають глибокі й звичайні мало гу¬ 
мусні та середиьогумусні чорнозе¬ 
ми, чорноземно-лучні грунти. Міс¬ 
цями — торфово-болотні та опід- 
золені грунти. Майже вся область 
лежить у лісостеповій ЗОНІ, ІІД. сх. 
частина — у степовій зоні. Ліси 
(дуб, сосна, ясен, берест, клен, 
рідше — липа, граб) вкривають 
7,1 % тер. області. На піщаних 
терасах річок поширені соснові 
ліси з домішкою дуба, в заплавах— 
луки. На тер. Полтавщини водять¬ 
ся лось, дика свиня, борсук, вовк, 
куниця.козуля, лисиця, заєць, хов¬ 
рах, хом’як; з пгахів — дикі качки, 
гуси, орли, кібці, шуліки, журав¬ 
лі, жайворонки; у водоймах — 
карась, щука, окунь, короп, сом 
та ін. Для охорони природи в 

5 



К
иї
зс

ьн
а 
об

р 

УІиновицяш Б^л. 

Черсонозаеодсьне Ч^Іі/кп Мирти тькіі 

іДавибюка \ 

'Білоусівка 

^ЛохвьцнУ 
> ОІОІКЩІ І ’ч 

х 'Ниршшлі не Пиряпіин' 

А‘У я шня 
£*7Г рсбінка /76 ( ‘ \ ■ ) 

І Ве п ) 
Сорочииці( 

(хзКова~півка 

^Миргород 

^ГогоЗіеве) Iа( < 
'Петрівці/ І^ПШишаки / 

{ /Ґ^уРЯреськи У 
. уНІеликл Йаіачка’ї? 

Драснокутсвк Лубни ТіоВООрЖИШ М Нотельва 
номодан 

\\Пблцнепі 
Ліс і/лля 

Коломак 

^ Ф *лЛ/іілородовв 
%рі -1 Арте^івка 

Нрот І1о0іл\' 
> "<>а /^Чуго’ве 

',1 ■г>с. 
Вирва рівна ф 

Тблоіпоношсі Жовтневе 
Семен і нкіЛ-Ь х/Балаклія 

»^К) Оболонь 
\ Ч- О | 
.рЗ/ <7 Уетимівка [ПОЛТАВА. ^ 

Яошл^анівксяЦф 
: Таг^ 

'ешетилівка 
1 1Іванове V о/<г ' Й Селища 40 І/ £?(Л А _ / ^■Ц-ґ£Ц/рШевченкове 
^Хлобине оо гпва 
^в^Фрунзівча Лі>у/ ■^■^■Л/ала Пер 

і/Пипоги - • ‘-■(•'Піски Мові Санжарв, 

,^-тК, - — ат^раднзьк ) 
лЧ^^І 
«Йнчуп* 

Комі омольськ: 

арліена. 

Машівка ц/ ^=»с* ЙЙ ' /Вео2 Манн<р\%г¥І 
А н Ьрі їв на » і Н Р° с Р0.^ ПЇюнозівка Г -ч а \\ 

ілчепнлівка 

& •:•:•/■ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

.‘‘ РБЛ |. ПсреТцепин? Світловсдськ 

ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

ЦОзера^ 
Світлогірськеї 

“Ж-і V 
ІІпенсонаріена а . х • >г • с Павлиш 

Цибулеве 

•Дніпродзе русинське; 
ейсх . " . • 1 Територія, підпорядкована 

Полтавській міськраді Дн г-зопетровська обл. 

б 



області створена мережа заповідних 
об’єктів: унікальних ландшафтів, 
Лісових, степових, лучних, болотя¬ 
них масивів, рідкісних і зникаю¬ 
чих видів рослин і тварин. На 
н р. області 169 заповідних об’єк¬ 
тів, у ті/Ц 17 респ. значення. Серед 
них 10 заказників: Великоселець- 
міі! Ві львівський (Вільхівтцан- 

« і.кий), Гиряві Ісківці, Тракове, 
Дс*іі мані вський, Кукішнський, Ма- 
лопереіцепинський, Михнівський, 
І Ілехівський, Червонобережжя, 
Солоне; пам’я гка природи — Па- 
расоцьке урочище; Устимівський 
дендропарк; парки: Березоворуд- 
ський, Полтавський (міський), 
Хомутецький, Ковпаківський у 
Когельві (пам’ятка садово-парко¬ 
вої архітектури). 152 заповідні 
природні об’єкти місцевого значен¬ 
ня, з них — 35 заказників (12 бо¬ 
танічних, 22 гідрологічних, 1 енто¬ 
мологічний); 91 пам’ятка приро¬ 
ди (77 ботанічних, 3 гідрологіч¬ 
них, 11 теологічних); 10 заповід¬ 
них урочищ, 16 парків і депдро 
парків. 
Найдавніші поселення людини па 
гср. сучасної Полтавщини з’явили¬ 
ся за мі мі пізнього палеоліту (по¬ 
над ?0 гпс. років гому). На цей 
час людство досягло відносно ви¬ 
сокого рівня обробки каменю для 
виготовлення знарядь праці. Оси, 
галуззю господарської діяльності 
було колективне полювання і зби¬ 
ральництво. 
1 Іізпьоиалеолітичні поселення були 
знайдені в с. Гінцях Духівської 
сільради і В’язівці Михнівської 
сільради Лубенського р-ну, Горо¬ 
дищі ІІирятштського р-ну та ііі. 
Густо заселеною була територія 
сучас. Полтавщини і в епоху неолі¬ 
ту (15—13 тис. років тому), що 
підтверджують виявлені понад ЗО 
поселень в ур. Білій Горі поблизу 
Полтави, біля с. Макухівки Пол¬ 
тавського району та с. ГІопівці Ре 
містилівського району. Інтенсивно 
заселялася ця територія і за доби 
бронзи (кін. З — поч. 1 тисячоліт¬ 
тя ДО н. е.), коли було освоєно 

виготовлення і застосування зна¬ 
рядь праці з металу. На Полтавщи¬ 
ні відомо понад 60 пам’яток епохи 
бронзи, серед них Чикалівське 
поселення і кургани в урочищі Ли¬ 
сій Горі біля Лубен та скарб піз¬ 
ньої бронзи поблизу Кабакових 
хуторів у Кобеляцькому районі. 
Господарство у цей час набуває 
землеробського і скотарського ха¬ 
рактеру. Добою бронзи датується 
і більшість могил, що височать 
у степу. 
На поч. 1-го тисячоліття до п. е. 
у Сх. Європі почався перехід 
від бронзи до залізного віку. Поя¬ 
ва залізних знарядь сприяла під¬ 
несенню землеробства на якісно 
новий ступінь розвитку. Виникло 
рільництво. 
На Полтавщині виявлено бл. 50 
пам’яток скіфсько-сарматського 
часу, які датуються 7—6 та 5—3 
ст. до н. е. Серед них виділяється 
Біпьське городище. Оси. заняттям 
його жителів було землеробство. 
Пам’ятками цього часу є також 
кургани поблизу сіл Мачух і По- 
жарної Балки Полтавського райо¬ 
ну та Книшівське городище у Га- 
дяцькому районі. З часу появи 
ранніх слов’ян на історичній арені 
Східної Європи вони відомі і на 
Полтавщині. У Лубнах виявлено 
поховання, біля с. Мануйлівки Ко 
зельщинського району — залишки 
поселення зарубинецькгї культури 
(2 ст. до н. е.— 1—2 ст. н. е.). По 
над 70 пам’яток представляють 
черняхівську культуру (2—6 ст. 
н. е.). Найвідоміші з них — могиль¬ 
ник і поселення біля Кантемпрів- 
ки Чутівського р ну, могильники 
поблизу м. Лохвиці, хут. Компа 
нійців Григоро-Бригадирівської 
сільради Кобеляцького р-ну, у 
с. ГІнсарівці Новосанжарського 
р-ну та поселення біля сіл Радуць- 
ківки і Максимівни Кременчуць¬ 
кого р-ну. Пам’ятки роменської 
культури (8—10 ст.) досліджува¬ 
лися у Полтаві та в с. Опннні Зінь- 
ківського району. На межі 8— 
9 ст. у Середньому Придніпров’ї 
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внаслідок об’єднання сх. слов’ян¬ 
ських племен склалася ранньофе- 
од. держава — Київська Русь. Пів¬ 
денно-східну частину її, до виді¬ 
лення в самостійне князівство, лап 
мала Переяславська земля. До її 
складу входила іі територія сучас¬ 
ної Полтавщини. Попа була засе¬ 
лена сіверянами і полянами. Сі¬ 
верянські поселення представлені 
городищами роменської культури 
(8—10 ст.), займали східну части¬ 
ну Переяславщини, простягаючись 
від верхів’їв Десни і басейну Сен 
му па південь, аж до Ворскли і 
Сі перського Дінця. У зх. частині, 
що примикала до Дніпра, знахо¬ 
дились землі полян. За великого 
князя Володимира Святославича 
(980—1015) розпочалося будів¬ 
ництво фортець по Остру, Трубе- 
жу, Сулі, Стугні. Див. Посульська 
оборонна лінія. 
Після смерті київського князя 
Ярослава Мудрого, Переяславщи¬ 
на за його заповітом перейшла до 
його сина Всеволода. Межа між 
Переяславським і Чернігівським 
князівствами проходила по нижній 
течії р. Остра, верхів’ях Удаю і 
Сули. Прикордонними переяслав¬ 
ськими містами були Остерський 

городок (біля гирла р. Остра) і 
Ромен (у тирлі р Ромен). На 
Зх. і І Ід. їх. Переяславське кня¬ 
зівство межувало » Київською зем¬ 
лею по Десні і Дніпру, 3 ІІд. Сх. 
Переяславщину відділяв від степу 
ланцюг фортець і поселень. Серед 
міст Переяславською князівства в 
літописах згадані: Хорол (1084), 
Говтиа (1095), Горошин (1083, те¬ 
пер с. Горошине Семенівського 
р-ну), Кснятии (1069, тепер с. Сні- 
тин Лубенського р-ну), Лубни 
(1107). Пісочнії (1092, тепер с. Піс¬ 
ки Лохвицького р-ну), Пирягин 
(1155), Луком’є (1179), Лохвиця 
(1320). На сх. від Сули територія 
Переяславської землі охоплювала 
середню течію Псла, Ворскли і 
потім у пониззі р. Уди вклинюва¬ 
лася в напрямку р. Сі перського 
Дінця. Тут на притоці Сі перського 
Дінця — р. Уді відоме м. Донець, 
згадане в «Слові о полку Ігоревім», 
а на р. Ворсклі, ймовірно, поперед¬ 
ниця су час. Полтави — літописна 
Лтава (1171). Центром князівства 
став Переяслав. Серед лівобереж¬ 
них міст Переяславу належала ос¬ 
новна роль в організації опору 
половецьким нападам. Див. Обо¬ 
ронне будівниитво. 

Полтава. Центр міста. Фото поч. 20 ст. 
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Псе полоД, син Ярослава Мудрого, 
с і.інині переяславським князем 
І054, здійснив похід проти юрків 
до Воїня в гирлі Сули і переміг 
і\. 1001 спустошливий напад на 
Переяславщину вчинили половці. 
1008 вони проникли вглиб по тери- 
торії князівства; руські князі, 
що виступили проти них, потерпі¬ 
ли поразку. Під 1080 літопис по¬ 
відомляє про повстання юрків, 
поселених на Переяславській зем¬ 
лі. 1093 на Стугні під час походу 
проти половців загинув переяслав¬ 
ський князь Ростислав. Переяслав¬ 
ським князем став Володимир Мо¬ 
номах (1093—1113), який рішуче 
він тупив проти міжусобної бороть¬ 
би, домагався нормалізації полі¬ 
тичної обстановки на Русі і багато 
зробив для ліквідації половецької 
небезпеки, здійснив велике будів¬ 
ництво у Переяславі. Чимало при¬ 
служилася цьому і діяльність 
переяславського єпископа Єфрема. 
11а й визначнішою архітектурною 
спорудою кінця 11 ст. у Переясла¬ 
ві був Михайлівський собор (1089). 
У місті розвивалося ремесло і 
торгівля. На території кол. дитин¬ 
ця знайдено пам’ятку переяслав¬ 
ського ремесла — залишки гут- 
пого виробництва 11 ст. Виявлені 
залишки шлаку на території горо¬ 
дища свідчать про існування вироб¬ 
ництва, пов’язаного з обробкою ме¬ 
талу. Високого рівня досягло гон¬ 
чарство, ювелірне виробництво. 
Провідне місце серед ремісничого 
люду Переяслава посідали буді¬ 
вельні професії. 
Інтенсивно розвивалася торгівля, 
тісно пов’язана з ремісництвом. 
Частина продукції переяславських 
ремісників продавалася на місці, 
інша,— зокрема, вироби з металу, 
кераміки, прикраси,— вивозилися 
за межі міста для сільського насе¬ 
лення. 
Серед ін. важливих міст князівст¬ 
ва — Заруб на Дніпрі, Устя при 
впадінні р. Трубежа в Дніпро, 
Поїнь у гирлі р. Сули, яке грун¬ 
товно досліджене археологами під 

час будівництва Кременчуцької 
ГЕС. Тут був перевалочний пункт, 
через який ішли товари з Криму, 
Кавказу, Болгарії та ін. країн. 
Воїнь мав добре захищений порт. 
Немалу роль у житті краю віді¬ 
гравали міста — Же лики, Римів, 
Ромен. 
У кінці 11 ст. Русь вступила в 
період феодальною роздроблення. 
Розпочалися князівські міжусоби¬ 
ці за владу і землю. Користуючись 
цим, половці знову посилили тиск 
на кордони держави. Переяслав¬ 
щина найбільше терпіла від їх на* 
падів. 
Щоправда, Володимир Мономах, 
ставши великим київським князем, 
на деякий час зумів організувати 
оборону від половецької агресії. 
У 1116—25 половці ні разу не тур¬ 
бували Переяславську землю. Збе¬ 
рігався відносний спокій і за кня 
зювання сина Володимира Моно- 
маха — Мстислава Володимирови¬ 
ча. Але після смерті останнього 
починається боротьба за Переяс¬ 
лаве!. кий стіл між нащадками 
Мономаха. Успішну боротьбу з по¬ 
ловцями вів Володимир Глібович 
(1169—87). Після невдалого похо 
ду проти половців Ігоря Святосла- 
вича, описаного в «Слові о полку 
Ігоревім», половецький хан Кончак 
напав на Переяславщину, знищив 
Посульську оборонну лінію і під 
ступив до Переяслава. Володимир 
Глібович стійко захищав місто і 
відстояв його. Володимир Глібович 
помер від ран 1187. Повідомляючи 
про смерть князя, літописець за¬ 
значив: «За ним Україна багато 
потужила». Це перша згадка назви 
«Україна» в літописах. 
Поглиблення феодального розд¬ 
роблення, напади половців, кня¬ 
зівські міжусобиці — все це врешті 
призвело до занепаду Переяславеь 
кої землі. Проте Переяслав і в 2-й 
половині 12 — 1 й половині 13 ст. 
зберігав значення економічного і 
культурного центру. Продовжува¬ 
ли розвиватися ремесла і торгівля, 
з’явилися нові будівлі. У Переяс- 
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лаві ведеться літописання, роз¬ 
вивається образотворче мистецтво. 
Маємо низку визначних тогочас¬ 
них писемних творів. Насамперед 

це автобіографія Володимира 
Мономаха та його лист до князя 
Олега Святославича, написаний у 
Переяславі; опис життя князів 
Бориса і Гліба, зроблений ченцем 
Альтського монастиря Яковом, 
«Житіє св. Миколая» та ін. 
Економічний і культурний розви¬ 
ток Переяславщини, як і ін. зе¬ 
мель, був перерваний монголо- 
татарською навалою. 1238 передо¬ 
вий загін орди на чолі з Менгу- 
ханом підійшов до Переяслава. 
Обороною керував переяславський 
єпископ Симеон. Два тижні захис¬ 
ники міста відбивали атаки воро¬ 
га. Після зруйнування стінобійни- 
ми машинами єпископської брами 
ворог вдерся до міста. Почалися 
вуличні бої. Татари захопили Пе¬ 
реяслав, пограбували та спалили 
його. Мешканці, які не встигли 
втекти, були вбиті або захоплені 
в полон, про що розповідає київсь¬ 
кий літописець. Загарбники поруй¬ 
нували й інші міста. Особливо по¬ 
терпіла південна і пд.-сх. частина 
краю. Менших руйнувань зазнала 
північна частина, де ліси, яри, 
річки і болота захищали населення 
від ворожої кінноти. 
Переяславська земля була постав¬ 
лена у васальну залежність від 
Золотої Орди. Населення було 
обкладене важкою даниною на 
користь хана і монгольської зна¬ 
ті. З цією метою вони двічі провели 
перепис населення — 1257 і 1275. 
Скориставшись ослабленням русь¬ 
ких земель, Переяславську землю, 
в т. ч. й територію сучас. Полтав 
іцини, в 50—60-х рр. 14 ст. при¬ 
єднало Велике князівство Литов¬ 
ське. Князь Ольгерд віддав Київ¬ 
щину і Переяславщину в удільне 
володіння своєму синові Володи¬ 
миру. Останній князював у Києві 
з 1362 до 1395. Він прийняв пра¬ 
вослав’я, шанував місцеві звичаї 
і культуру. Давньоруська мова 

була державною в усій Литві. 
Зберегло і воє значення давньорусь¬ 
ке законодавство («Руська Прав¬ 
да»). Володимир Ольгердович ор¬ 
ганізував кілька походів проти 
татарських орд, в яких брали 
участь і нереяслаиці. Гагари були 
відтиснуті до берегів Азовського і 
Чорного морів, але все-таки вони 
становили немалу загрозу для пів¬ 
денних кордонів. У 70—90-х рр. 
14 ст. київський князь розгорнув 
будівництво замків, у т. ч. й на 
Переяславщині. Прагнучи ство¬ 
рити на Україні надійну опору для 
свою панування, великі литовські 
князі стали підтверджувати права 
і привілеї місцевих феодалів, а з 
середини 15 ст. і роздавати землі 
у тимчасове й довічне користуван¬ 
ня. Зокрема, Глинськ великий 
князь литовський подарував родо 
начальникові династії Ілипських 
— татарському князеві Лексе (Лек- 
саде), що був у нього на службі. 
З кінця 15 ст. помітно набувають 
розвитку ремесла як у феодальних 
маєтках, так і в містах. Розвива¬ 
лася торгівля. 
Після укладення Кревської унії 
(1385) між Литвою і Польщею 
посилився тиск польсько-литовсь¬ 
кої адміністрації на захоплені 
українські землі. Проте до кінця 
15 ст. українські феодали, об’єд¬ 
нані навколо київського престолу, 
чинили успішний опір польсько 
лит. експансії. 
Становище на Україні ще більше 
ускладнилося після Люблінської 
унії 1569, за якою Литва і Польща 
об'єдналися в єдину державу — Річ 
Посполиту. Віднині на укр. землі, 
в т. ч. и на Переяславщину, посуну¬ 
ли польські феодали та урядовці. 
1585 польський король Стефан Ба- 
торій подарував Переяслав одному 
з найбільших укр. феодалів, київ¬ 
ському воєводі В. К. Острозькому, 
який побудував у місті замок, 
обніс його новою дерев’яною сті¬ 
ною. Тут було встановлено 16 
гармат. У межах сучасної Полтав 
щини на карті, складеній францу- 
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:ькмм інженером Г.-Л. де Бопла 
ном, що перебував на польській 
службі в 1630—48, позначено по¬ 
над 300 поселень, серед яких були 
міста, слободи, села. Найгустіше 
були заселені землі на берегах рік 
Сули і Хоролу. Основне заняття 
населення, як і раніше, становило 
рільництво. Поряд з тим успішно 
розвивалося мисливство, рибаль¬ 
ство та ін. промисли, пов’язані 
З т. зв. уходництвом — з сезонним 
переселенням мешканців Правобе¬ 
режжя па вільні лівобережні землі. 
Товарний характер мали такі про 
мисли як виробництво поташу і се¬ 
лі гри 
Шляхта, одержуючи королівські 

<• пожалуваїїня», покріпачувала на¬ 
селення «окраїн». Часто для заохо¬ 
чення перших поселенців королів¬ 
ський уряд надавав їм певні піль¬ 
ги, на кілька років звільняв від 
повинностей. Колонізатори, що 
прибували з королівськими гра¬ 
мотами на нові землі і заставали їх 
уже заселеними, пред’являли 
населенню свої права на «послу¬ 
шенство», а згодом його закріпа¬ 
чували. Великі володіння мали на 
Полтавщині польські магнати 
Погоцький, Жолкевськии, Конєц- 
иольський да ін., укр. окатоличе¬ 
ний магнат Вишневецький [див. 
Впшневецьких (князів) володіння]. 
На кінець 1-ї чверті 17 ст. землі 
Полтавщини входили до складу 
Черкаського, Переяславського ста- 
росгв Київського воєводства. 
Панування польських і литовських 
феодалів негативно позначилося 
па екоиі і політ, становищі краю. 
Польські королі сприяли поширен¬ 
ню католицизму, дарували вели 
м ісмельпі володіння на Україні 

« іуїтам. Переслідувалась укра¬ 
їнська мова і культура. 
Жорстока експлуатація і націо¬ 
нальне гноблення викликали опір 
народних мас. Найактивніша ча¬ 
стина укр селянства прямувала 
за межі польських володінь. Так 
за Дніпровськими порогами виник¬ 
ла Запорізька Січ, яка вже на 

поч. 16 ст. стала великою політ, і 
військовою силою. Після Люб¬ 
лінської унії вона очолила бороть¬ 
бу за нац. інтереси укр. народу, 
стала носієм його волелюбних тра¬ 
дицій. 
З кінця 16 ст. починаються великі 
селянсько-козацькі повстання про¬ 
ти польсько-шляхет. панування на 
Україні. Одним з перших розпоча¬ 
лося повстання 1591 пі д керів¬ 
ництвом К. Косинського па Право¬ 
бережній Україні. 1594 розгорну¬ 
лося селянсько-козацьке повстан¬ 
ня під керівництвом Г. Лободи 
і С. Наливайка. Воно почалося 
на Поділлі й незабаром поширило¬ 
ся на Білорусію та Лівобережну 
Україну. Вирішальним був Со- 
лоницький бій 1596 на р. Солониці 
поблизу Лубен. Найбільшими ви¬ 
ступами проти польської шляхти, 
що розгорілися на Переяславщи¬ 
ні, стали Федоровича повстання 
1690, Павлюка повстання 1637, 
Острянина повстання 1636. 
Боротьба проти жорстокого соці 
ально-екон. гноблення і нац.-релі¬ 
гійних утисків у січні 1648 вили¬ 
лася у визвольну війну укр. наро¬ 
ду 1648—54, яку очолив Богдан 
Хмельницький. Селянсько козаць¬ 
кі загони, що діяли на Полтавщи¬ 
ні. в травні червні розгромили 
польсько-шляхетські війська. У 
травні 1648, ще до Корсунської 
перемоги, вони визволили Пере¬ 
яслав, на початку червня штурмом 
оволоділи м. Лубнами, де був 
замок Я. Вишнсвецького. На виз¬ 
воленій території Полтавщини фор¬ 
мувалися сотні й полки. Вже на 
початку визвольної війни були 
утворені Полтавський полк, Мир¬ 
городський полк, Лубенський 
полк, Гадяцький полк, Переяслав¬ 
ський полк і Прилуцький полк. 
Полтавщина, як і Чернігівщина, 
була тривким тилом армії Хмель¬ 
ницького: звідси він черпав люд¬ 
ські резерви, туг вироблявся по¬ 
рох та інше військове опоряджен¬ 
ня, звідси його війську постачали 
продовольство. 
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Боротьба народних мас не припи¬ 
нялася й після укладення Зборів 
ського договору 1649 та важкого 
для України Білоцерківського до 
говору 1651, іа умовами якого 
шляхта почала повертатися на 
Лівобережжя, а козаки] які по 
гранили до реєстру повинні були 
переселитися до королівських 
міст Київського воєводства. Од 
нак селяни і козаки Полтавщини 
не пустили шляхтичів у свої міста 
і села, а реєстрові козаки відмо¬ 
вилися переїхати за Дніпро. 
Після Переяславської ради 165У 
між Росією і Польщею розпочала 
ся війна. Кровопролитні військо¬ 
ві дії, в яких брало участь насе¬ 
лення Полтавщини, закінчилися 
Андрусівським перемир’ям 1667, 
за яким Лівобережна Укрита, у 
г. ч. й Полтавщина, залишалися 
в складі Росії. Ця домовленість 
була підтверджена «Вічним ми¬ 
ром» 1686. 
Друга половина 17 — перша поло¬ 
вина 18 ст. незважаючи на руйну 
вання і спустошення, викликані 
війною,— час швидкого розвитку 
продуктивних сил у сільському 
господарстві, ремеслі і промисло¬ 
вості. Цьому сприяло також по- 
слаблення феодально кр і посн иць- 
кого гніту. Велике землеволодін¬ 
ня польських магнатів і шляхти, 
католицької церкви було ліквідо¬ 
ване. їх маєтності перейшли у 
власність Війська Запорізького. 
Залишилися володіння православ¬ 
них монастирів, укр. середньої і 
дрібної шляхти та козацької стар¬ 
шини. Старшинське землеволодін¬ 
ня існувало у двох формах: ран¬ 
гові землі, які надавалися старши¬ 
ні як винагорода за службу на 
командних посадах Запорізького 
війська, і земельні надання, що 
не залежали від службового ста¬ 
новища. Вони були або постійною 
або тимчасовою особистою влас¬ 
ністю («зуполноє володіння», «на 
поднору дома», «до ласки войско- 
вой»). На землях вигнаної польсь¬ 
кої шляхти і католицької церкви 

виникли вільні військові села, що 
перебували у віданні гетьмансько- 
старшшк ької адміністрації. Проте 
уже на середину 18 сі. великі зе¬ 
мельні власники зміцнили своє 
полії, п (тон. і і.нківіїїііг. Відбував¬ 
ся процес скупіплі і захоплення зе¬ 
мель козацько ( т;ірїї 11111< ькою вер¬ 
хівкою в селян, козаків і міщан. 
На Полтавщині з’являються маєт¬ 
ності рос. дворян. До великих 
землевласників належали іі пра¬ 
вославні монастирі Як сні щагь 
матеріали Генерального слідства 
1729—80, їм у Галицькому, Лубен¬ 
ському, Миргородському, Переяс¬ 
лавському, Полтавському і При¬ 
луцькому полках належало 68 
маєтн остей. 
Поступово в надрах феодального 
укладу розвивалися капіталістич¬ 
ні відносини. Наймана праця зде¬ 
більшого експлуатувала! я на руд¬ 
нях. Зростала кількість тут, су¬ 
конних мануфактур. Інтенсивно 
розвивалося винокуріння та боро 
шномельна справа. Центрами 
ремесла й торгівлі стали Переяс 
лав, Миргород, Лубни, Полтава, 
Пирятин, Ромни та ін. Склалася 
мережа козацьких шкіл. За реві¬ 
зією 1751 в б полках (Галицькому, 
Лубенському, Миргородському, 
Переяславському, Полтавському і 
Прилуцькому) налічувалося 16 774 
двори селян і міщан, у г. ч. 8 
заможних, 125 середніх грунтових 
і 1022 малогруптових і 15 612 бід¬ 
них. Крім того, 12 466 — бездвір- 
пих селянських і міщанських сімей. 
Царським указом від З.У 1788 крі¬ 
посне право було оформлено юри¬ 
дично й на Лівобережній Україні. 
1785 козацьку старшину у рівняли 
в правах з рос. дворянством. У 
кінці 17—18 ст. посилилася бо¬ 
ротьба селян, козаків і міських 
низів проти поміщиків, старшини 
й купців. Рядові козаки і посполи¬ 
ті взяли участь у селянській війні 
1670—71 в Росії під керівництвом 
С. Разіна. Одним з найближчих 
соратників С. Разіна був козак 
з с. Спішні Олексій Хромий 
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(.Чесько Черкашенин). Кремен¬ 
чуцький сотник Михайло Кара- 
чсиський кілька разів доставляв 
миєш С. Разіна на Україну. По¬ 
сланці Разіна, що закликали на 
боротьбу, брали участь і в козаць¬ 
кій раді у Полтаві. 1687 спалахну¬ 
ло повстання в Гадяцькому пол¬ 
ку, яке поширилося також на те 
риторію Миргородського, Лубен 
ського та ін. полків. 
У 40—50, 70 х рр. 18 ст. на Пол 
тавщині діяли загони гайдамаків. 
Зокрема, в кінці 40-х рр. розгор¬ 
нулися бойові дії гайдамацьких за¬ 
гонів у Лубенському і Миргород¬ 
ському полках. У наступні роки 
цей рух поширився на Галицький 
і Полтавський полки. 
1761 повстали козаки с. Клііци- 
н$ць, тепер Черкаської обл. Лише 
1774 військам вдалося зламати 
їх опір. Протягом чотирьох ро¬ 
ків тривало Турбаївське повстан¬ 
ня 1789—93.3 самого початку 
Північної війни 1700—21 укр. 
козацькі полки, зокрема, Полтав¬ 
ський, брали участь у воєнних 
діях рос. армії. У процесі цент¬ 
ралізації державного управління 
сенатським указом від 16.IX 1781 
були створені Київське намісниц¬ 
тво і Чернігівське намісництво, 
від 30ЛІІ 1783 — Катеринославсь¬ 
ке намісництво, до складу яких 
увійшли території Галицького, Лу¬ 
бенського, Миргородського, Пе¬ 
реяславського, Полтавського і 
Прилуцького полків. Згідно з ука¬ 
зом від 12. XII 1796 намісництва 
ліквідовано й створено Малоро¬ 
сійська губернію з центром у м. 
Чернігові. У І78.Ї козацькі полки 
перетворено на регулярні частини 
рис . армії. У 17—18 ст. на Пол 
гавщипі створюються Густинсь- 
кий монастирський літопис, 
Мгарського .Лубенського монасти¬ 
ря літопис, Ьеличка літопис, 
архітектурні ансамблі Мгарсько 
го монастиря, Полтавського Хре- 
стоздвиженського монастиря та 
ін. З 1779 діяла Потьомкіна 
князя друкарня. З початку 18 сг. 

існувала Лубенська полкова апте¬ 
ка. 
На час утворення 1802 Полтавсь¬ 
кої губернії тут жило 1 343 029 чол. 
Спочатку в складі губернії було 
10 повітів — Галицький, Золото¬ 
ніський, Кременчуцький, Лубен¬ 
ський, Полтавський, Переяслав¬ 
ський, Прилуцький, Пирятинсь- 
кий, Роменський і Хорольський. 
Згодом утворено Костянтиноград- 
ський та Миргородський, а пізні¬ 
ше — Зіньківський, Лохвицький 
і Кобеляцький повіти. 
Селяни і козаки займалися голов¬ 
ним чином рільництвом і скотарст¬ 
вом. Розвивалися ремесла. Вже 
на початку 19 ст. в повітових мі¬ 
стах працювало близько 3 тис. 
ремісників: шевців, кравців, нга- 
пошників. столярів, мідників та 
ін. Значна частина селян, не по¬ 
риваючи із землеробством, займа¬ 
лася різними промислами: у Зінь- 
ківському й Гадяцькому повітах — 
чинбарством і шевством, у Пол¬ 
тавському — бондарським промис¬ 
лом, у Миргородському — виго¬ 
товленням коліс, в Опішнї ви¬ 
робляли глиняний посуд, а в Ре- 
шетилівці обробляли смушки і 
т. д. Багато селян-кріпаків працю¬ 
вало на поміщицьких підприємст¬ 
вах. За неповними даними, на по¬ 
чатку 19 ст. на Полтавщині діяло 
35 промислових підприємств. Най- 
значнішимп серед них були селіт 

ГГолтава. Будинок Товариства взаєм 
ного кредиту, вул. Ново-Петровська 
(тепер — Гага рій а). Фото поч. 20 ст. 
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ряні були, де працювало 684 ро¬ 
бітники. Згодом виникли суконні 
фабрики, шкіряні, миловарні та 
цегельні заводи. На початку 2-ї 
чверті 19 ст. були засновані цукро¬ 
ві заводи. Перший з них у с. Бо- 
дакві /Іохвицького повіту (1828). 
Виникли підприємства для вироб¬ 
ництва с.-г. знарядь. 
У 1845 в Полтав. губернії налічу¬ 
валося 1 636 517 чол., серед яких 
667 805 поміщицьких селян та 
18 119 дворових людей. Решту 
населення становили селяни, коза¬ 
ки, міщани, купці та дворяни. 
Напередодні реформи 1861 у Пол¬ 
тавській губ. існ. 16 суконних 
підприємств, 71 селітрова буда, 
18 цукрових заводів, 10 шкіряних, 
15 — по виробництву свічок, 12 
салотопних, 7 миловарних, 14 це¬ 
гельних, 7 пивоварних, один мас- 
лотопний, 4 кахельні, 4 канатні, 
З ткацькі заводи, 2 фабрики кили¬ 
мів, поташний завод, тютюнова 
фабрика, кременчуцьке підпри¬ 
ємство Погьомкіна, де виробляли¬ 
ся молотарки, віялки, плуги, соло¬ 
морізки тощо. Велику питому вагу 
в господарстві мало гуральництво. 
Розвиток капіталістичних відносин 
спричинив зміни соціальної струк¬ 
тури населення. 
Великий вилив на розвиток виз¬ 
вольного руху в усій країні мала 
Вітчизняна війна 1812. У боротьбі 
проти франц. загарбників взяли 
участь і полтавці. Улітку 1812 на 

Полтава. Земельний банк, 
Фото поч. 20 ст. 

ґ"» 

Полтавщині було сформовано 9 
козацьких полків у складі 16 тис. 
чол. У їх формуванні брав участь 
укр. письменник І. II. Котлярев¬ 
ський. 
Після війни, внаслідок посилення 
кріпосницької експлуатації, зросло 
прагнення народних мас до визво¬ 
лення. Цьому значною мірою 
сприяла діяльність декабристів і 
кирило-мефодіївців (див. Декаб¬ 
ристи па Полтавщині, Кирило- 
Ьіефодіївське товариство). 
У 1-й половині 19 ст. склалася ме¬ 
режа культурно-освітніх закладів. 
Після реформи 1804 ств. гімназії, 
відкрито Полтавський кадетсь¬ 
кий корпус, Полтавський інсти¬ 
тут шляхетних дівчат. Розвива¬ 
лася початкова освіта (парафіяль¬ 
ні школи, народні училища). 1830 
в Полтаві була заснована перша 
громадська бібліотека в губернії. 
З 2. IV 1838 почала видаватися пер¬ 
ша газета «Полтавские губери¬ 
ск ие ведо мости >. 
На Полтавщині була розвинута 
народна творчість. З покоління 
в покоління передавалися твори 
нанівлегендарної співачки, поете¬ 
си Марини (Марусі) Гордіївни Чу- 
рай (1625—53), яка народилася 
поблизу Полтави. Розвивалося теа 
тральне мистецтво (Полтавський 
вільний театр, домашні театри в 
Кибинцях, Обухівці та і ні). 
На початку 19 ст. був складений 
план забудови Полтави як гу¬ 
бернського центру (див. Полтави 
плани). Розвиток капіталізму на 
Полтавщині проходив у тісному 
зв’язку з пореформеними проце¬ 
сами. Визначальним кроком стала 
реформа 1861, яка була проведена 
з максимальними вигодами для 
поміщиків. Особисте звільнення 
селян і водночас їх пограбування 
обумовили на селі процес розша 
рування. Дані статистики по Ко- 
сгянтиноградському, Хорольсько- 
му і Пирятинському повітах свід¬ 
чать, що 40,8 % селянських дворів 
не мали посіву або сіяли лише до 
З десятин, що становило близько 
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10 % селянських посівів, і оді як 
25 % дворів, які сіяли понад 6 
д< ся тин, зосередили в своїх руках 
о7,8 % усіх посівів. Така нерів 
ність складалася в результаті кон¬ 
центрації купчої й орендованої 
землі в заможної верхівки села,, 
Ще більший ступінь розшарування 
склався серед селян, які займали¬ 
ся вирощуванням технічних куль¬ 
тур. Посіви тютюну в Лохвицько 
му, Прилуцькому і Роменському 
повітах концентрувалися в тютюно¬ 
вих капіталістів. На селі йшов 
процес «розсел днювання», який 
докорінно руйнував старе патріар¬ 
хальне селянство і вів до створення 
нових типів населення — сільсь¬ 
кої буржуазії і сільського проле¬ 
таріату. 
Промисловість губернії на час 
реформи 1861 перебувала на ста¬ 
дії мануфактури. Це зумовило 
велике поширення промислів кус¬ 
тарних і ремесел, які мали задо¬ 
вольнити потреби населення в одя¬ 
зі, взутті, тканинах, виробах з де¬ 
рева і металу. Поширювалися 
підприємства по переробці с. г. 
продукції: млини, крупорушки, 
олійниці. Помітне місце в промис¬ 
ловості губернії займали невели¬ 
кі тютюнові фабрики Кременчука, 
Полтави, Пшілук і Ромен. Загаль 
на вартість промислових виробів 
за час з 1862 до 1896 зросла з 4.1 
до 23,6 млн. крб. 
1863 в губернії існувала 21 неве¬ 
лика цукроварня, де продукція 
вироблялася вогневим способом, 
який викликав знищення багатьох 
лісів. На початку 70 х рр, розпо¬ 
чався перехід до парового способу 
переробки буряків. Впроваджу 
валася нова техніка і технологія 
виробництва, кількість підпри 
смсів різко зменшилася. Підвищи 
лася продуктивність праці: якщо 
1862 робітником у середньому ви¬ 
роблялося продукції на 9,2 крб., 
то 1894 — на 1844 крб. 
Важливу роль у розвитку капіта¬ 
лістичних відносин у губернії ві¬ 
діграло будівництво залізниць. У 

1869 м. Кременчук було з’єднане 
з Одесою, у 1870 лінію з Кремен¬ 
чука через Полтаву довели до Хар¬ 
кова. 1874 Ромни з’єднуються з 
прибалтійським портом Лібавою 
(тепер — Лієпая), згодом через 
Ромодан залізниця була продов¬ 
жена до Кременчука. У першій 
половині 90-х рр. введено в дію за¬ 
лізницю Полтава — Київ. На по¬ 
чаток 20 ст. залізнична мережа 
в Губернії становила 1052 верст¬ 
ви. З Полтавщини вивозилася 
с.-г. продукція в промислові гу¬ 
бернії та на міжнародний ринок. 
Залізничне будівництво викликало 
попит робочої сили для спору¬ 
дження й експлуатації колін і стан¬ 
цій, паровозних депо і залізничних 
майстерень (у Полтаві і Кремен¬ 
чуці). 
На кінець 19 ст. в губерні і функ¬ 
ціонувало 841 підприємство з 
числом робітників 9211. У реміс¬ 
ничому і кустарному виробництві 
було зайнято 77,5 тис. осіб. Вели¬ 
ких промислових підприємств у 
губернії до Жовтневої революції 
не було. Полтавщина залишалася 
аграрним краєм з розгалуженими, 
але невеликими підприємствами 
по переробці с.-г. сировини. Від¬ 
носно слабкий розвиток промисло¬ 
вості спричинив повільне зростан¬ 
ня міст. 
У 1864 на Полтавщині запровадже¬ 
ні земства. Втілення в життя місь¬ 
кої реформи 1870 сприяло зростан¬ 
ню міських бюджетів. Стали біль¬ 
ше уваги приділяти благоустрою 
міст. Розвиток капіталізму в краї 
супроводжувався погіршенням ма¬ 
теріального становити робітників. 
Важким воно було і в селян. За 
даними подвірного перепису 1900 
19,3 % селянських господарств не 
мали землі або користувалися ли 
ше садибами, третина господарств 
(33.4 %) мали ріллі до 3-х деся¬ 
тин. 41,1 % всіх селянських полів 
зосереджувалося у заможних се¬ 
лян. Найбідніша частина селян, 
не знаходячи роботи на місці, йшла 
на заробітки в інші губернії — Ка- 
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теринославську, Херсонську, Тав¬ 
рійську. 
2-а половина 19 ст. пройшла під 
знаком загострення класової бо¬ 
ротьби. У 70—80-х рр. відбулися 
селянські виступи у Лохвицькому, 
Кобиляцькому та ін. повітах. Уже 
на початку 60-х рр. на Полтавщи¬ 
ні почали поширюватися ідеї ре¬ 
волюційних демократів. У Полта¬ 
ві, Гадячі, Ромнах та ін. містах 
вели пропаганду народники (див. 
Народництво на Полтавщині). 
У Полтаві, Кременчуці, Лубнах 
існували с.-д. організації, у Лох- 
виці, Прилуках, Ромнах — гуртки. 
2.У 1905 страйкували залізнични¬ 
ки депо Полтава. Припинили ро 
боту лісопильні заводи Кременчу 
ка. Крюківські вагонні майстерні. 
Селянський рух на Полтавщині 
розгорнувся ще на початку берез¬ 
ня 1902. Він охопив і Харківську 
губернію. Тільки на Полтавщині 
в ньому брало участь близько 16 
тис. чол. Влітку 1905 селянський 
рух охопив 21 % населених пунк¬ 
тів губернії. Найзначнішим рево¬ 
люційним виступом селян було 
повстання у Великих Сорочинцях 
Миргородського повіту в грудні 
1905 (див. Сорочинська трагедія 
1905). Протягом жовтня — грудня 
на території губернії відбулося 
177 селянських виступів. Нова 
хвиля робітничого руху підняла¬ 
ся в Полтаві та інших містах гу¬ 
бернії в травні 1906. Створена у 
Полтаві військова організація 
РСДРП організувала агітацію се¬ 
ред солдатів розквартированих у 
Полтаві Севського і Єлецького 
полків. Виступ солдатів цих пол¬ 
ків був придушений надісланими 
військовими частинами, які зали¬ 
шилися на боці уряду (див. Єлець¬ 
кого полку повстання 1906, Сев¬ 
ського полку повстання 1906). 
Запровадження столипінської аг¬ 
рарної реформи різко погіршило 
становище селян. Щоб послабити 
їх незадоволення, царизм широко 
застосував політику переселення 
у Сибір, на Далекий Схід (див. 

Переселенці з Полтавщини). У 
1906—12 в східні райони країни 
виїхало понад 32 тис. сімен (бп. 
200 тис. чол.). Тривала активна 
діяльність земств, які відіграли 
помітну роль в поширенні народної 
освіти. Вони не тільки відкривали, 
а й утримували початкові школи, 
організовували вчительські курси 
тощо. Земства вели також будів¬ 
ництво шкільних приміщень в 
українському арі ітектуриому 
стилі. Визначною архї іектурною 
пам’яткою став будинок Полтав 
ського земства. Відкривали кни¬ 
гарні (див. «Маркевича книгар¬ 
ням). 
Наприкінці 19 ст. в 11 містах і 
20 селах діяли бібліотеки. На поч. 
20 ст.— засп. полтавські музично- 
хорове товариство «Боянм і видав¬ 
ниче товариство «Боянм. У листо¬ 
паді 1905 в Лубнах почала вихо¬ 
дити перша укр. газета ^Хлібо¬ 
роб », а на початку 1906 в Полтаві — 
газета «Рідний крайм. На початку 
20 ст. в губернії виходили газети 
«Полтавский вестникм, «Полтав- 
ский деньм, «Полтавский голосм, 
«Полтавщина м, « Золотоношск и й 
голос», « Земля », «Приднепров- 
ский крайм, «Лохвицкое словом, 
«Южанинм та ін. 1912 видано 
« Ботаніко-географічни и нарис 
Полтавської губернії». 
У 1914 з початком першої світо¬ 
вої війни половина підприємств 
губернії скоротила виробництво 
на 35—75 %. Мобілізація робітни¬ 
ків в армію негативно позначила 
ся на складі робітничого класу. 
1916 кількість жінок, зайнятих у 
промисловості, збільшилася у пів¬ 
тора рази. Посівні площі скороти¬ 
лися на 230 тис. десятин, кіль¬ 
кість безпосівних господарств з 
1910 до 1917 зросла з 20 до 85 
тисяч, 179,4 тис. господарств не 
мали робочої худоби. У 1917 май¬ 
же 40 % селянських господарств 
втратили чоловічі робочі руки. 
Продовольча криза, поразки на 
фронті сприяли піднесенню рево¬ 
люційної боротьби трудящих. 8.ІІ 
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1916 почався страйк робітників 
тютюнової фабрики Гурарія в 
Кременчуці, який підтримали ро 
бітники інших споріднених під 
приємегв. Протягом 1916—17 від¬ 
булися страйки робітників заліз 
1ШЧНИХ майстерень Полтави, Кре 
менчука та Крюкова. Всього з 
жовтня 1915 до лютого 1917 відбу¬ 
лося 24 страйки. Антивоєнні ви 
ступи мали місце в селах Пуетовій 
юному Кременчуцького повіту, 
ІІІарківщині Мирі ородськоіо по 
ні ту, Новаках Лубенського повіту, 
в Гребінні вськііі економії графа 
Мусіпа-Пушкіна- Всього за роки 
війни відбулося понад 50 ссляпсь 
ких і ікс тупів. 25- -27.Х 1916 стався 
. ш г п м і л і тар и стс ьк ий виступ у Кре 
менчуці (див. Кременчуцьке сол¬ 
датське повстання 1916). Звістка 
про Лютневу буржуазно-демокра 
тичну революцію викликала на 
Полтавщині велику політичну ак¬ 
тивність. На початку березня 1917 
були створені Ради робітничих, 
селянських і солдатських депута¬ 
тів у Кременчуці, Лубнах, Мир 
городі, Гадячі, Пирятині та інших 
населених пунктах. Поряд з рада 
ми на Полтавщині створювалися 
органи Тимчасового уряду — пові¬ 
тові та губернський комісаріати, 
що спиралися у своїй діяльності 
на громадські комітети. Вживали 
заходів щодо посилення свого вили¬ 
ву і місцеві органи Центральної 
ради — губернська і повітові Ради. 
Після проголошення України Рес¬ 
публікою Рад на Першому Все¬ 
українському з’їзді Ра і поем шла 
ся боротьба проти копі рреволю 
ції Ра пінську вла іу м Полтаві 
т і.шпилено 6 І, у Миріороді 
10.1, в Кременчуці — 26.1 1918. 
У кіпці березня — па початку 
квітня Полтавщину окупували ні 
мецько-австрійські війська. Поча 
лася боротьба проти окупантів, 
якою керував Полтавський губерн¬ 
ський підпільний комітет більшо 
виків та губповставком. 
Активізації повстанського руху на 
Полтавщині в цей час сприяли 

учасники Таращанського повстан- 
ня, які на початку серпня 1918, 
прорвавши вороже кільце, пере¬ 
правилися недалеко від Канева 
через Дніпро, щоб пробитися в 
т. зв. «нейтральну зону». На тери- 
юрії Лубенського, Хорольського, 
Кременчуцького і Полтавського 
повітів повстанські загони мали 
збройні сутички з регулярними 
військами окупантів. При підтрим¬ 
ці партизанів частини 2-ї Україн 
ської Радянської дивізії 19.1 1919 
оволоділи Полтавою. У ході ви 
зволеиня населених пунктів ство¬ 
рювалися надзвичайні органи Ра 
датської влади на місцях — рев 
коми. На кінець лютого 1919 рев- 
коми передали владу Радам. 
У 2-й половині липня 1919 добірні 
дивізії «Добровольчої армії» роз¬ 
горнули наступ на Київ через 
Полтаву з району Костянтиногра- 
да, Охтирки і Лебедина. На пол¬ 
тавській ділянці фронту денікін 
цям протистояли бійці 46-ї стрі¬ 
лецької дивізії та червоні козаки 
під командуванням В М. Прима 
кова. Наприкінці липня — на по¬ 
чатку серпня 1919 денікінці захо¬ 
пили всю Полтавщину. Майже 
в усіх повітах губернії діяли під¬ 
пільні більшовицькі органи, як1 

Полтава. Вулиця Котляревського. 
Житловий будинок. 
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вели роз яснювальну роботу та 
формували партизанські загони. 
Партизанський рух на території 
Полтавщини досяг особливого роз 
маху в жовтні — листопаді Iе) 19. 
Партизани по тилах ден і кіпців 
допомогли радянським військам 
визволити Полтаву, Кременчук та 
ін. міста. 
Перехід до мирного будівництва 
на Полтавщині відбувався в склад 
ній економічній і політичній об¬ 
становці. У 1920 промисловість 
губернії виробляла лише 13.8 °о 
довоєнного обсягу продукції. Для 
налагодження виробництва не ви¬ 
стачало кваліфікованих робітни¬ 
ків, устаткування, палива, сирови¬ 
ни. Багато підприємств довелося 
перевести на консервацію, тяжким 
було становище і в сільському 
господарстві. Посівні площі змен¬ 
шилися на понад 300 тис. десятин. 
Валовий збір зерна скоротився 
вдвоє, а вирощування цукрових 
буряків та ін. технічних культур 
зійшло нанівець. Поголів’я коней 
зменшилося на 38 %, а великої 
рогатої худоби — на 29 %. 
Завдяки здійсненим заходам на 
початок 1925 майже вся промисло¬ 
вість губернії була в основному 
відбудована. Порівняно з 1921 по¬ 
сівна площа збільшилася на 570 
тис. десятин. У перші роки інду¬ 
стріалізації зусилля зосереджува 
лися на розширенні діючих під 
приємств, а також на будівництві 
нових підприємств по переробці 
сільськогосподарської продукції. 
У 1927 державні та кооперативні 
підприємства Полтавщини давали 
вже 93,5 % промислової продук¬ 
ції. За довоєнні роки збудовано 
і реконструйовано 250 підпри¬ 
ємств Створювалися нові галузі 
промисловості, зокрема, машино¬ 
будівна і легка. 1934 закінчено 
реконструкцію Крюківського ва¬ 
гонобудівного заводу, 1936 — Лох 
вицького цукрового заводу. З’яви¬ 
лися Полтавська прядильна фаб 
рика і Кременчуцька суконна фаб¬ 
рика. 

На і . IV 1930 в По;'папському окру¬ 
зі було усуспільнено (>9?2 % зе 
мель. Таке ж становище було й в ін¬ 
ших округах, які входили до скла¬ 
ду сучасної Полтавської області. 
У 1923—37 було проведено кіль¬ 
ка адміністративних реформ, ос¬ 
тання з яких привела 23.ЇХ 1937 
до створення Полтавської області. 
Від Харківської області до неї 
відійшли міста Полтава і Кремен¬ 
чук, Великобагачанський, Вели- 
кокрннківськнй, Галицький, Гло 
бинський, Градмзькші, Гребінків- 
ський, Диканський, Драбівськии, 
Згурівський, Зіньківський, Кар- 
лівський, Кишеньківський, Кобе¬ 
ляцький, Ковалівський, Комиш 
нянськпй, Козельїцинськийі Ла- 
зірківський, Липово Долішський, 
Лохвицький, Лубенський, Машів 
ський, Миргородський, ІІехіюро- 
щанський, Новогеорі іївськии, 
Новосанжарський, Обол омський, 
Онуфріївський, Опішнянський, 
Оржицький, Петрівсько Ромен- 
ський (кол. Вениславівський), Пи- 
рятинський, Покровсько-Багачан- 
ський, Решетилівський, Семенів 
ський, Сенчанський, Синівський, 
Хорольський, Чорнухинськии, Чу¬ 
ті вський, Шишанький, Яготинсь 
кий райони; від Київської — Іель- 
мязівський, Золотоніський, Ірклі- 
ївський та Чорнобаївський райо¬ 
ни. Всього 45 районів, 11 міськрад 
(Полтавській і Кременчуцькій 
міськрадам підпорядковувалося по 
29 сільрад), 6 селищних Рад, 
1 робітничо-селищна Рада, 971 
сільрада. 
З утворенням 10.1 1939 Кіровоград¬ 
ської і Сумської областей до Кіро¬ 
воградської області відійшли Но- 
вогеоргіївський та Онуфріївський 
райони, до Сумської — Липово- 
Долинський і Синівський. 
У 1937 на території Полтавської 
області діяло 224 промислових 
підприємства та 312 кооператив¬ 
них промислових артілей. 
На початок 1938 в області налі¬ 
чувалося 2727 колгоспів, за яки¬ 
ми було закріплено 3238,7 тис. 
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га орноіі землі, 5,5 тис. тракторів. 
За переписом 1939 у Полтавській 
області налічувалося 2 263 159 ж. 
У порівнянні з 1926 кількість на¬ 
селення зменшилася на 380 892 
чол., що стало наслідком репресій 
20—ЗО рр. і голодомору 1932— 
33 рр. 
На початку 1939 в 2727 колгоспах 
області було об’єднано 395 756 се¬ 
лянських господарств, за ними 
закріплено 2 967 300 га земельних 
угідь, за радгоспами — 152 тис. 
га землі. У 1938 діяло 82 МТС, 
яким належало 2096 комбайнів, 
1841 автомашин, 2745 о шпиць ін¬ 
шої сільськогосподарської техніки. 
У 1939 з Кременчуцької міськради 
виділився Кременчуцький сільсь¬ 
кий район, з Полтавської міськра¬ 
ди — Полтавський сільський ра¬ 
йон. За рахунок окремих сільсь¬ 
ких Рад Опішнянського і Чутівсь- 
кого районів утворено Коте лепсь¬ 
кий район. Після цих змін в облас¬ 
ті стало 44 сільських та 4 райони 
в містах; 2485 колгоспів, 39 радгос¬ 
пів, 78 МТС. 
У 1940 в області діяло 144 лікарні 
на 5835 ліжок, 261 медичні амбу¬ 
латорії, 564 фельдшерсько акушер¬ 
ські пункти, 338 пологових бу¬ 
динків, 16 санаторіїв, 8 будинків 
відпочинку, 125 постійних і 2720 
сезонних дитячих садків та май¬ 
данчиків. У 1940—41 навчальному 
році діяло 1735 шкіл, 6 інститутів, 
44 технікуми та 7 робітфаків, 5 
театрів, 1928 клубів, Будинок куль¬ 
тури, 2166 бібліотек, 12 кінотеат¬ 
рів, 344 кіноустановки, видавало¬ 
ся 64 газет, у г. ч. «Більшовик 
Полтавщини* і < Комсомолець 
Полтавщини*. Обласна партор- 
ганіяація налічувала 26 266 членів 
і кандидатів у члени партії, комсо¬ 
мольська — 120 тис. чол. 
З перших днів Великої Вітчизня¬ 
ної війни трудящі Полтавщини 
стали на захист Вітчизни. На 12. IX 
1941 до лав Червоної Армії вли¬ 
лося 76 260 жителів області. Було 
створено 44 винищувальних ба¬ 
тальйони і Кременчуцьку дивізію 

народного ополчення, зведений 
полк Полтавського тракторного 
училища. Проведено часткову ева¬ 
куацію в східні райони країни 
населення, а також промислового 
устаткування, колгоспної худоби 
тощо. Десятки тисяч жителів міст 
і сіл Полтавщини працювали на 
спорудженні захисних укріплень — 
протитанкових ровів, окопів та ін 
У вересні 1941 розгорнулися жор¬ 
стокі бої з німецько-фашистськими 
загарбниками на території області. 
Понад два тижні точилися бої 
з переважаючими силами гітле¬ 
рівців воїнів лівого флангу Пів¬ 
денно-Західного фронту під ко¬ 
мандуванням Героя Радянського 
Союзу, генерала армії М. П. Кир¬ 
поноса, які з боями відступали 
віл Києва, 20ДХ ця група була 

ГІирятин. Пам’ятник жертвам 
німецького фашизму 
у Пироговій Леваді. 
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оточена в урочищі Шумейкове біля 
хутора Дрюківщина Сен чане ь кого 
району (тепер Лохвицького райо¬ 
ну). Тут загинув командуючий 
фронтом М. П. Кирнонос (див. 
Південно-Західного фронту вої 
нам меморіал). 18. IX гітлерівці 
захопили Полтаву, а на початку 
жовтня 1941 окупували всю Пол¬ 
тавщину і встановили режим те¬ 
рору, створили табори смерті для 
радянських військовополонених. 
За час окупації області (кінець ве¬ 
ресня — початок жовтня 1941 — 
кінець вересня 1943) німецькі фа¬ 
шисти знищили 221 895 чол., у 
г. ч. в Полтаві — 20237, Кремен¬ 
чуці — 97000, Лубнах — 19 500, 
Хоролі — 9300, Золотоноші — 
12 750. Понад 156 тис. рад. грома¬ 
дян фашисти вивезли до Німеччи¬ 
ни на примусові роботи, (див. 
Об'єднане товариство колишніх 
каторжан). На території області 
вони спалили 107 тис. будинків 
(близько 36 % від загальної кіль¬ 
кості), бл. ЗО тис. колгоспних бу 
дівель, 52 МТС, 15 радгоспів. 
Майже повністю були спалені 
будівлі Глобинського, Ди пансько¬ 
го, Котелевського, Решетилівсь- 
кого, Чутівського і Шишацьксго 
районів. Виведені з ладу всі про¬ 
мислові підприємства, знищені зак¬ 
лади освіти і культури. 
Трудящі Полтавщини, керовані 
підпільним обкомом КП(б)У на 
чолі з його секретарями С. Ф. 
Кондратенком та Г. Ф. Яценком, 
піднялися на битву з фашизмом. 
На місцях боротьбою керували 
Лохвицько-С енчанський підпіль¬ 
ний партійний центр, Гадяцький, 
Шишацький, Лубенський, Зінь- 
ківський, Оржицький, Миргород¬ 
ський, Лохвицький і Пирятинсь- 
кий підпільні райкоми, 45 під¬ 
пільних партійно-комсомольських, 
молодіжних та інших патріотичних 
організацій. Було створено 22 
партизанські загони, 11 партизан¬ 
ських груп. Підпільний обком 
партії з початку окупації знахо¬ 
дився на території Гадяцького 

району. Згодом партизанські за¬ 
гони Галицького і Миргородсько¬ 
го районів об’єдналися з рейдую¬ 
чим загоном І. Й. Копьонкша, 
який діяв на Полтавщині за зав¬ 
данням радянського військового 
командування. 17.1 1942 в нерів¬ 
ному бою з карателями поблизу 
хутора Веселий Галицького райо¬ 
ну загинули секретарі підпільного 
обкому С. Ф. Кондратеико і 
Г. Ф. Яценко. 
У Полтаві діяли підпільні групи 
на чолі з Т. ГІ. Сіричеиком, її, І. 
Токарем, А. О. Тараном, Я. М. 
Мисецькою, комсомольсько моло¬ 
діжна група «Нескорена полтав¬ 
чанка». У Кременчуці боротьбу 
проти німецьких фашистів вели 
6 груп, у т. ч. «Патріот Батьківщи¬ 
ни^, «Набат» та ін. На території 
Полтавської і Чернігівської облас¬ 
тей вело боротьбу проти гітлерів¬ 
ців партизанське з’єднання під 
командуванням Є. X. Соколове ь- 
кого (див. Партизанські вагони). 
У лютому — березні 1943 через 
Полтавщину здійснило рейд з’єд¬ 
нання партизанських загонів під 
командуванням М. І. Наумова. 
7 рейдів по території України, 
РРФСР, Білорусії, Польщі здійс¬ 
нили партизани, очолювані урод¬ 
женцем емт Котельви, двічі Геро¬ 
єм Радянського Союзу, генерал- 
майором С. А. Ковпаком. 
Після визволення Харкова війська 
Степового фронту під команду¬ 
ванням генерала І. С. Конєва роз¬ 
горнули наступальні операцн в 
напрямку Полтава — Кременчук. 
6.IX 1943 війська Воронезького 
фронту під командуванням М. Ф. 
Ватутіна, що наступали паралель¬ 
но, визволили Зіньків. У резуль¬ 
таті спільних дій військових час¬ 
тин обох фронтів була визволена 
Котельва. 11.IX війська Воронезь¬ 
кого фронту оволоділи Гадячем, 
Лохвицею, Лубнами, Миргородом, 
Пирятином, а війська Столового 
фронту — Полтавою (23 ЇХ), Кре 
менчуком (29.IX). До кінця верес¬ 
ня вся Лівобережна частина гернто- 



рії Полтавської області була очи- турне будівництво. У 1950 виробі 
їдена від фашистів, а 25. XI 1943 — ництво промислової продукції Пол- 
Крюків і вся Правобережна ча- тавщини досягло 82 % довоєнного 
стина області. З’єднання Черво- рівня, а рівень механізації с.-г. ро- 
ної Армії, які відзначилися при біт перевищив довоєнний. Було 
визволенні краю, були удостоєні реконструйовано та розширено ста 
почесних найменувань за назвами рі підприємства — полтавські па- 
міст Полтавщини: 337-а стрілець- ровозоремонтний і турбомеханіч- 
ка дивізія —«Лубенської», 309 а ний заводи, Крюківський вагоне- 
і 237-а стрілецькі дивізії — «І їй- будівний завод, Кременчуцький 
рятинських», 95 а гвардійська завод шляхових машин, лубенсь- 
стрілецька і 9-а гвардійська повіт- кий завод «Комунар», Полтавську 
ряно-десантна дивізії — «Полтав бавовняно-прядильну фабрику, а 
ських», 214-а і 233-а стрілецькі, б а також Лохвицький цукровий ком- 
гвардійська повітряно-десантна ди- бінат. 
візії — «Кременчуцьких», 97-а У 1950—51 проведено укрупнення 
гвардійська — «Полтавсько Кре колгоспів, унаслідок чого їх стало 
менчуцької», 373-я і 93-я стрілець- 947, а кількість землі на один кол 
кі дивізії — «Миргородських», госп збільшилася в 2,5 раза. У 
218-а стріл, дивізія — «Ромода 1958—59 здійснено нове укрупнен- 
нівської» та ін. (див. Військовим ня колгоспів. На і.VII 1959 їх 
часи синам-визволителям нам* ят- стало 547. Водночас на базі МТС 
ні знаки). Багато воїнів удостоєно створено 35 РТС і 29 відділень, 
звання Героя Радянського Союзу, Відбулися адміністративно-тер. 
орденів і медалей. На фронтах зміни. З.УІТ 1947 Ковалівський ра- 
Великої Вітчизняної війни полягло йон було перейменовано на Шрам- 
123 445 уродженців Полтавщини, кінський, а І.III 1952 — Шишаць- 
На території області поховано кий район — на Гоголівський. 6.1 
близько 230 тис. радянських воїнів, 1054 Згурівський і Яготинський 
полеглих у боях, серед них 13 райони віднесено до Київської 
Героїв Радянського Союзу, в т. ч. області, а 7.1 1954 Гельмязівський, 
С. Т. Васюта, М. С. Корнилов, Драбівський. Золотоніський, Ірк- 
П. М. Кондрагенко, М. О. ГІипда, ліївеький, Чорнобаївський і ІІІрам- 
А. О. ГІерфильєв, Д. І. Пєсков, ківський райони включені до ново 
А. С. Погосян, В. С. Рамін, О. Г. створеної Черкаської області. 
Співаков. У 60-х рр. відбулося укрупнення 
З перших днів визволення Полтав- і розукрупнення районів і ЗО, XII 
щини почалася відбудова народно- 1962 їх число зменшено до 14 
го господарства області. Відро- (Гадяцький, Глобинський, Дикан- 
джуючи і осподарство області, пол¬ 
тавці взяли участь у відбудові Миргород. Районна поліклініка. . 
шахі Донбасу, Диіпрогесу та ін. 
промислових об’єктів країни, до¬ 
помагали їм продовольством. До 
кінця 1943 почали працювати 327 
підприємств, 2484 колгоспи, 77 
МТС і 53 радгоспи, 1422 школи, 
356 лікувальних закладів. 
У відбудовний період (1945—50) 
була створена матеріальна база, 
на основі якої у 50- і рр. продовжу¬ 
вали розвиватися промисловість, 
транспорт, сільське господарство. 
Велося житлове і соціально-куль- 
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ський, Зіньківський, Карлівеький, 
Кобеляцький, Кременчуцький, 
ЛОХВИЦЬКИЙ, Лубенський, МирГО- 
родський, Пирятинський, Полтав¬ 
ський, Решетилівський, Хорольсь 
кий). 4.1 1965 відновлено ще 5 ра¬ 
йонів (Котелевськип, Новослнжар 
ський, Оржицький, СеменіВСЬКИІІ, 
Чутівський). 8.ХТІ 1966 відновле¬ 
но ще 6 районів (Великобагачан- 
ський, Гребіпківський, Козельгцин- 
ський, Машівоькнй, Чорнухин- 
ський і Шмпіацький). 21.III 1972 
до категорії міст обласного підпо¬ 
рядкування віднесено Лубни, 6.XII 
1976 — Миргород, 6.1 V 1977 — 
виведено з підпорядкування Кре¬ 
менчука м. Комсомольськ. 
В останнє десятиріччя в області 
виникли і розвинулися нафтога¬ 
зодобувна, нафтопереробна, хіміч¬ 
на, гірничорудна, автомобільна, 
електротехнічна, текстильна про 
мисловість. Розвинута будівельна 
індустрія (виробниче об’єднання 
« Кремеичу кбетон», Полтав. ком¬ 
бінат буд. матеріалів та ін.). У 
1990 в області діяло 168 буд. ор 
ганізацій. У структурі промисло¬ 
вості провідні галузі — машинобу 
дування та металообробна, які 
становлять 34,3 % всієї товарної 

продукції, паливної — 17,6 %, 
чорна металургія —- 4,7%, лег¬ 
ка — 8,1 %, харчова — 22,6% 
(на 1.1 1991). Найбільші виробим 
чі об’єднання: «АвтоКрАЗ^, «ІІІля- 
хомашина», «Вагонобудування 
« Карлівкахарчомаш», «Полтаваде 
рев», «Крсмеичукзалізобетон». 
«Нерудбудма геріали», «Полтава 
ліс» та ін. Серед найбільших під¬ 
приємств області заводи в Полтаві: 
газорозрядних лами, штучних ал¬ 
мазів і алмазного інструменту, 
«Електромотор», тепловозоремонт- 
ний, турбомеханічний, ливарно- 
механічний, автоагрегатний; у Луб 
нах: верстатобудівний «Комунар», 
машинобудівний « Комсомолець », 
«Лісмаш», лічильних машин, ре¬ 
монтно механічний заводи. Хіміч¬ 
на і нафтохімічна промисловість 
представлена нафтопереробним і 
технічного вуглецю заводами в 
Кременчуці, Лубенським хімічно- 
фармацевтичним заводом га пі. 
Вагоме місце займає харчова про 
мисловість, яка в основному пра¬ 
цює на місцевій сировині (м'ясна, 
молочна, борошномельна, круп’я¬ 
на, олійножирова, плодоконсерв¬ 
на, кондитерська) та легка (текс¬ 
тильна, шкіряно взуттєва, швей- 

Село Зінці Полтавського району. Фото гюч. 20 ст. 
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на та ін.). Цукрова представлена 
11 заводами (у Лохвиці, Кобеля¬ 
ках, Оржиці, Веселому Подолі, 
Яреськах та ін.). Центри дерево¬ 
обробної і меблевої промислово¬ 
сті — Полтава, Кременчук, Лубни, 
ГІирятнп, виробництва скляних і 
фарфорових виробів — Полтава. 
Сільське господарство спеціалізу¬ 
ється на виробництві зернових 
культур, цукрового буряка, кар¬ 
топлі, соняшника, овочів. На по¬ 
чатку 1991 в області налічувалося 
459 колгоспів, 90 радгоспів, 20 
міжгосп. підприємств по виробни¬ 
цтву с.-г. продукції. Діс 26 гварип- 
ницьких комплексів, у т. ч. 6 — по 
виробництву яловичини, 4 — моло¬ 
ка, 9 — по відгодівлі свиней. 
Полтавська область має розгалу¬ 
жену транспортну мережу. Про¬ 
відна роль належить залізничному 
і автобусному транспорту. Довжи¬ 
на залізниць загального користу¬ 
вання 853 км, автошляхів — 10 тис. 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
8,6 тис. км. Важливе значення ма¬ 
ють вантажні п пасажирські пере¬ 
везення по Дніпру (Кременчуць¬ 
кий річковий гюрг на Дніпрі). 
У Полтаві — аеропорт. 
Територією області проходять тра¬ 
си газопроводу: «Союз», Уренгой — 
Помари — Ужгород, Шебелинка — 
Полтава —Київ, Єлецьк— Курськ 
— Кременчук — Бендери, нафто¬ 
проводи: «Дружба», Кременчук — 
Херсон, нафтопроду ктопроводи: 
Кременчук — Кіровоград, Кре 
менчук — Провари. 
У 1990 в області: 199 лікарень, 
295 амбулаторно поліклінічних 
установ, 806 фельдшерсько аку¬ 
шер. пунктів, 55 санаторіїв та 
установ відпочинку. 
У 1990—91 навчальному році дія 
ло 1037 шкіл, 27 середніх спеціаль¬ 
них навчальних закладів, 51 про- 
фесійно-тех. училище, 6 інститу¬ 
тів (полтавські: педагогічний, ін¬ 
женерно-будівельний , кооператив 
ний, медично-стоматологічний, 
сільськогосподарський; Кремен¬ 
чуцький філіал Харківського по¬ 

лі гех. інституту), 2 вищих військо¬ 
вих навч. заклади (Полтавське ви¬ 
ще Червонопрагі. зенітне ракетне 
командне училище імені генерала 
армії М. Ф. Ватутіна і Полтавське 
вище військове командне училище 
зв’язку імені Маршала Радян¬ 
ського Союзу К С. Москален¬ 
ка). Науково-дослідні інститути: 
«Емальхіммаш», свинарства, Пол¬ 
тавське відділення Укр. н.-д.і 
проектно технологічного інститу¬ 
ту вагонобудування, Агропроект 
(Держ. проектний інститут), Гіпро 
іеолоюбуд (Укр. філіал Всесоюз¬ 
ного інституту комплексного про¬ 
ектування пром. і цивільних при¬ 
міщень і споруд, об’єктів устатку¬ 
вання геологічних робіт), Укржил- 
ремпроект (Полтавський філіал 
респ. проектного інституту), Укоо- 
проект (Полтавський відділ комп¬ 
лексного проектування Укр. спіл¬ 
ки споживчих товариств), Укр- 
проектстальконстру кція (Полтавсь¬ 
ким відділ держ. проектного ін¬ 
ституту ), 11 і в деизахгіпром ясомол- 
пром (Полтавський комплексний 
проектний відділ Укр. держ. ін¬ 
ституту по проектуванню підпри¬ 
ємств м’ясної і мол. промисловос¬ 
ті). Виведенням нових сортів с.-г. 
культур за іі маються Полтавська 
с.-г. дослідна станція і Веселопо- 
нільська дослідна селекційна стан¬ 
ція, Укр. зональна дослідна стан¬ 
ція лікарських рослин у с. Бере- 
зоточі Лубенського району. Біля 
Гадяча діє Укр. дослідна станція 

Диканька. В центрі селища. 
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бджільництва ім, П. І. Іірокопови- 
ча. Серед наукових закладів об¬ 
ласті — Полтавська гравіметрична 
обсерваторія АН СРСР 
У числі позашкільних установ — 
1 палац і 36 будинків піонерів та 
школярів, 42 дитячо-юнацькі спор 
тивні школи, 2 школи юних тури¬ 
стів, 14 станцій юних техніків та 
І4 станцій юних натуралістів. 
36 стадіонів, 9 плавальних басей¬ 
нів. У 1990 на Полтавщині налі¬ 
чувалося 2068 колективів фізич¬ 
ної Культури. 
Діють два театри (Полтавський об¬ 
ласний укр. муз.-драм, театр іме¬ 
ні М. ІЗ. Гоголя і Полтавський обл. 
театр ляльок), обласна філармо¬ 
нія. На 1.1 1991 в області налічу¬ 
валося 974 масові (14951 тис. од. 
зб.) і 94 профспілкові (1151 тис. 
од. зб.) бібліотеки, 482 палаци і 
будинки культури, 532 клуби, 
1327 кіноустановок, 17 державних 
музеїв, у т. ч. Полтавський, Кре¬ 
менчуцький і Лубенський крас 
знавчі, літературно-меморіальні 
М. В. Гоголя, І. П. Котляревсько¬ 
го, В. Г. Короленка, Панаса Мир 
ного, М. Горького, Давида Гура- 
мішвілі, Мате Залки; музеї-за¬ 
повідники «Поле Полтавської бит¬ 
ви» і М. В. Гоголя у с. Гоголевому 
Шишацького району, А. С. Мака- 
ренка у с. Ковалівці Полтавсько¬ 
го району, Полтавський художній. 
490 музеїв працюють на громадсь¬ 
ких засадах, з них 35 — народні. 
При палацах, будинках культури 

Опішнянські керамічні іграшки 
роботи О. Ф. Селюченко. 

і клубах -— 6550 колективів ху¬ 
дожньої самодіяльності, з них 67 
колективів удостоєні звання на¬ 
родних. 
На Полтавщині поширені різні 
види декоративно ужиткового мис¬ 
тецтва: художня вишивка; кили¬ 
марство (Полтава, Решети лі в ка), 
художня кераміка (Опішня, Мир¬ 
город, Сенча), вироби з дерева 
(Зіньків). Відроджені промисли 
худож. обробки дерева в Кремен¬ 
чуці та худож. розпису на дере¬ 
ві — у Миршролі. Діють об’єд¬ 
нання «Полтавка» з філіями в 
Опішні, Нових Санжарах, Вели¬ 
ких Сорочинцях і Кременчуці, 
фабрика художніх виробів імені 
Клари Цеткін у Решетилівці. 
Працює обласне видавництво «Пол¬ 
тава»; видаються 3 обласні газе¬ 
ти— «Зоря Полтавщини», «Моло¬ 
да громада», «Край», а також 4 
міські: «Громадська думка», «Пол¬ 
тавський вісник», «Кремінь» і 
«Вісник Кременчука», 2 міськра- 
йонні — в Лубнах і Миргороді, 23 
районні газети, 17 багатотиражних 
заводських, буд. організацій і 
навч. закладів, 38 багатотиражних 
у колгоспах і радгоспах. Вида¬ 
ються: літературно-мистецький 
альманах «Криниця», інформац. 
вісник правоохоронних органів 
Полтавської області «Події, приго¬ 
ди, факти», інформац. вісник 
Полтавської обл. Ради профспі¬ 
лок «Довір’я», газета —«Демокра¬ 
тична Полтавщина». На 1.1 1991 
на держ. обліку перебувало 3522 
істор. пам’ятки, у т. ч. 462 — ар¬ 
хеології, 2465 — історії, 71 — ар¬ 
хітектури, 524 — мистецтва. 
Значний внесок у розвиток вітчизн. 
науки і культури зробили уро¬ 
дженці Полтавщини: укр. філософ 
і поет Г. С. Сковорода, публіцист, 
історик, літературознавець, і гро 
мад. діяч М. П. Драгоманов, ма¬ 
тематики М. В. Петроградський, 
М. А. Дяченко та А. А. Дяченко, 
вчений у галузі ракетної справи, 
генерал-лейтенант О. Д. Засядь- 
ко, військовий діяч, генерал-ма 
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йор артилерії О. І. ГІащенко, 
укр. вчений винахідник, один з піо¬ 
нерів ракетної техніки й теорії 
космічних польотів Ю В. Кондра 
тюк (О. Г. Шаргей), космонавт, 
двічі Герой Рад. Союзу Г. Т. Ьере- 
говий, учений у галузі механіки, 
конструктор важких танків, тричі 
Герой Соц. Праці М. Л. Духов; 
фізик-теоретик Д. Д. Іваиенко; 
укр. орнітолог М. О. Заруліній; 
агроном А. Є. Зайкевич; пись¬ 
менники Я. П. Козел&ський, Л. І. 
Боровиковський, В. В Капніст, 
І. П. Котляревський, М. В. Гоголь, 
М. Л. Гнєдич, Гї. Є. Гребінка 
Л. І. Глібов, Панас Мирний, М. П. 

Старицький, Олена Пчілка, А. Ю. 
Тесленко, А. В. Головко, О. Т. Гон¬ 
чар, Ю. П. Дольд-Михайлик, П. А. 
Загребельний, О. Д. Іваненко, 
О. І. Ковінька, Григорій та Григір 
Тютюнники й ін., художники В. Л 
Боровиковський, І . Д. Левицькиь. 
А. М. Мокрицький, М. О. Яро¬ 
шенко, І. В. Зарицький, В. Г. Лит- 
виненко, скульптор і художник 
Л. В. Позен, архітектор Д- М. Дя- 
ченко, композитори М. В Лисен- 
ко, орати П. І. га Г. І. Майбороди, 
О. І. Білаш, Г О. Дунаєвський, 
укр. філолог П. Г. Житецький; 
академіки АН СРСР Б. Д. Греков 
і В. І. Пічета, акад. АН УРСР О. ї. 

ОСНОВНІ ПАМ’ЯТНИКИ 
І ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Л Архітектурні пам'ятки 

0 Пам’ятники й пам'ятні 

місця пов'язані 
з життям і діяльністю діячів науки й культури, 

державних І політичних діячів 

•Д- Пам ятники і пам’ятні м'^ця Великої Вітчизняної 

війни 1941-45 рр. 

М, + Діючі церкви 
І Заповідні місця та пам’ятки природи 

"дех: 

• і ДніпродзерЗкинськ'' 

Скорочення на карті 
Б. — Березоточа 
Г — Гоголеве 
К. ~ Ковалівка 

| Кр Б — Крутий Берег | 

М Б. — Малі Будища 
М. — Мар'янське 

Мт — Матяшівка 
О. — Опішня 
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Левицький, археолог і нумізмат 
І. А. Зарецький. З Полтавщиною 
пов’язані різні періоди життя і 
творчості Т. Г. Шевченка, укр. 
композитора М. М. Калачеве ько¬ 
го, укр. поетеси Л. Українки, 
укр. художників і архітекторів 
С. І. Васильківського, В. Г. Кріг 
чевського, О. Г. Сластіопа, декаб- 
ристів братів С. І.,М. І. та І. І. Му- 
равйових Апостолів, М. І. Лорсра, 
М. С. Луніна, рос. актора М. С. 
ІЦепкіна, рос. письменників І. Бу- 
ніна, М. Горького і В. Коро лейка, 
грецьких вчених енциклопедистів 
Євгенія Булгаріса і Никифора 
Феотокі, чеського композитора 
A. В, Єдлички, грузинського пое¬ 
та Давида Гурамінгвілі, лівансь¬ 
кого письменника, перекладача і 
громадського діяча Михайла Нуа- 
йме, рос. художників — Г. Г. Мя- 
соєдова і його сина І. Г. Мясоєдова, 
вчених — математика Ф. І. Симапі¬ 
ка, грунтознавця В. В. Докучаєва, 
природознавців М. І. Вавилова, 
B. І. Вернадського, рос. хірурга 
М. В. Скліфосовського, вченого- 
лікаря О. Ф. Мальцева, фізика 
3. М. Авксентьєвої, укр. письмен¬ 
ника В. М. Блакитного (Елл а на), 
єврейського письменника Шолома 

Алейхема, письменника і кіноре¬ 
жисера О. ГІ. Довженка, укра¬ 
їнській письменниці Л. О. Янов- 
ської та іи 
Встановлені фім'япііікіі та мемо¬ 
ріальні дошки історичним діячам, 
представникам вітчизняної науки, 
культурним діячам, діячам Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції, громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн. Обласна пар¬ 
тійна організація Компартії Ук¬ 
раїни на 1.1 1991 налічувала 115 
тис. членів і кандидатів у члени 
КПРС (діяльність парторгамізації 
припинено в кінці серпня 1991). 
Профспілки Полтав. області в 1990 
об’єднували 825 тис. чол., комсо¬ 
мольські організації — 152 605 
чол. На кінець 1990 Селянська 
спілка Полтавської області об’сд 
нала в своїх лавах 72 тис. чол. 
Крайова організація Руху — 500 
чол. Крім того, в області нарахо¬ 
вується понад 100 членів Україн¬ 
ської республіканської партії, є 
представники Демократичної пар¬ 
тії України. Товариство українсь¬ 
кої мови ім. Т. Г. Шевченка об’єд¬ 
нує понад 300 чол. 
Полтавська область удостоєна ор¬ 
дена Леніна 1967. 
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й 
абАзівіса ( кол. Єлизаветтше) — 
село Полтав. р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села: Лаврики, Рожаїв- 
ка, Соло мах і в ка, Червона Долина. 
Розташ. на р. ГІолузір’с (права 
прит. Ворскли), за 18 км від ІІол 
та ви. Залізнич. сі з однойменною 
назвою. Через А. проходить авто¬ 
траса Київ — Харків. 171е) ж. 
(1990). Засл. у 4() х роках 19 ст. 
на місці х. Курилехівки Первісна 
назва Єлпзаветине — на честь Єли¬ 
завети Абази (дружини поміщика 
М. В. Абази). Тут вони збудували 
палац, Успенську церкву (1847, 
мурована, з дзвіницею; не зберег¬ 
лася), цегельний з-д, вовнооброб¬ 
ну фабрику, гуральню, кінно- 
поштову станцію, дві корчми. Аба¬ 
зи тримали кріпацький театр, ор 
ксстр із італ. музикантів, а також 
художників. 18 )9 у селі, яке ніс 
ля у 1801 с-іало волосним центром 
Полтав. пов.,— 35 дворів, 235 ж., 
церква, щороку відбувався один 
ярмарок, у і 883 — 65 дворів, 
479 ж.; 1910 в селі наліч. 85 дво¬ 
рів, 485 ж. Діяла церковнопара¬ 
фіяльна школа, з 1885 — земське 
однокласне уч ще, з 1910 — кра¬ 
вецько рукодільна майстерня. З 
1890 х років до 1917 село належа¬ 
ло поміщикам Іловайським. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Після закінчення громадян, 
війни в селі засн. с.-г. т во, сільс. 
споживче т-во. Було відкрито 
клуб, громадську б-ку. У 1926 — 
104 двори, 438 ж. З 1922 в А. діяв 
вишивальний роздавальний пункт, 
на базі якого у серед. 20-х років 
було ств. вишивальну артіль «Се- 
лянка-кустарка» (з 1936 — філія 
полтав. артілі ім. /Іесі Українки), 
де займалися ткацтвом, вишивкою, 
килимарством. 1930 в А. ств. кол¬ 
госп «Перемога»-, згодом його пе¬ 

рейменовано на колгосп ім. газети 
«Правда» (діяв до 1976), племін¬ 
ний кінний з-д> де вирощували 
орловських рисаків. У роки нім.- 
фашист. окупації (18. IX 1941— 
23. IX 1943) на примусові роботи 
до Німеччини вивезено 42 чол. 
В А.— з д залізобетонних конст¬ 
рукцій вироби, об’єднання «Укр- 
енергоколструкція», Полтав. ви 
робнича агрофірма «Насіння», 
підсобні госп-ва Полтав. держ- 
илемстанції (вирощують биків, ба¬ 
ранів) і Полтав. тампонажного 
управління об’єднання «Укрнаф- 
та», заготзбутбаза облспоживспіл- 
ки, цех виробничо торг, об’єднан¬ 
ня худож. промислів «Полтавка», 
неповна с. ти., лікарня, клуб на 
100 місць, б-ка (9280 од. зб.), буди¬ 
нок побуту, відділення зв’язку. Па¬ 
м’ятні знаки на честь 284 воїнів-од- 
носельців, полеглих на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни, на братській 
могилі рад. воїнів, загиблих 1943 
при визволенні А. від гітлерівців, та 
мирних жителів, закатованих нім.- 
фашнет. окупантами. Встановлено 
БілоіЦшЬка /. В погруддя (1979). 
АБАЗІВСЬКИЙ ЗАВбД ЗАЛІ 
ЗОБЕТбННИХ КОНСТР^К 
ЦІЙ виробничого об’єднання «Укр- 
енергоконструкція». Ств. 1963. Ви¬ 
готовляє залізобетонні опори для 
місц. ліній електропередач. Роз¬ 
таш. у с. Абазівці Полтав. р-ну, 
вул. Білоуська М> 52. 
АБАКАНСЬКА ВУЛИЦЯ у Пи- 
рятині (кол. Вокзальна) — від 
р. Удаю до залізнич. ст. Пирятин, 
Паз. 1975 на честь міста-побратима 
Абакана — столиці Хакаської 
автоном. обл. РРФСР. У Абакані 
формувалася Червонопрапорна ор 
дена Кутузова 309-а стрілецька 
дивізія, яка у вересні 1943 відзна 
чилася у боях за визволення міста 
і одержала почесне найменування 
«Пирятинської». 
«АВІАЗМЙЧКА». Часопис Пол¬ 
тав. губ. відділу Т-ва авіації та 
повітроплавання України й Кри¬ 
му. Виходив 1924—25 у Полтаві. 
№ 1 вийшов у грудні 1924. 
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АВіЛГОРАМ ДНІПРОВСЬКО- 
БУДАПЕШТСЬКОГО З’ЄДНАН¬ 
НЯ ПАМ’ЯТНИК у Полтаві. Від- 
крито 1983 на честь 40-річчя Дні¬ 
провсько-Будапештського ордена 
Суворова II ступеня Червонопра 
порного гвардійського авіаз'сднан 
ня. За героїзм і мужність, виявде 
ні в роки Великої Вітчи ш війни, 
32 його воїни удостоєні звання Іе 
роя Рад. Союзу4 Пам’ятник — лі 
так з дюралюмінії оого сплаву, 
встановлений під кутом на звуже¬ 
ному догори залізобетонному по 
стаменті. Автор — скульн. Є. М. 
Широков. Встановлений на тер. 
містечка ІІолгава-4. 
АВРАМІВКА, Абрамівка — річка 
в Полтав. обл., права прит. р Хо- 
ролу (бас. Дніпра). Догок. 19 км, 
площа бас. 71,5 км2. Похил річки 
1,9 м/км. Тече тер. Хорольського 
Р ну. 
«АВРОРА».Кінотеатр у Кременчу¬ 
ці (кол. с-щі Молодіжному). Збуд. 
1967 за типовим проектом. Зал 
на 600 місць. Міститься на вул. 
50 років Жовтня № 16. 
АВР^ЩЕНКА ВУЛИЦЯ у Пиря 
тині (кол. Ветеринарна) — від пл. 
Визволення до пн. околиці міста. 
Наз. 1977 на честь Аврущенка Во¬ 
лодимира Ізраїльовича (1908—41) 
— рос. поета, перекладача. Н. у 
Ямполі Сумської обл. 1936—37 нав¬ 
чався на Вищих ліг. курсах Нар- 
комосу в Москві. Видав кн. нари¬ 
сів «Фабрика на заплаві» (1931), 
поетич. збірки «Четвертий бата¬ 
льйон» (1932), «Полтава» (1935), 
«Сади» (1937). 1941 добровільно 
пішов на фронт, працював у редак¬ 
ції військ, газети. Загинув у бою 
під Пирятином, похований у брат¬ 
ській могилі в с. Кейбалівці Пи- 
рятинського р-ну. 1971 посмертно 
вийшла книга віршів «Клятва». 
АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН 
м. Кременчука. Ств. 1975 на ліво¬ 
му березі Дніпра. Пл. району — 
4910,6 га. Нас. 154 тис. чол. 
(1989). Всього в районі 23 промис¬ 
лових підприємства, у т. ч. авто¬ 
мобільний, нафтопереробний, ко¬ 

лісний, технічного Суглещо З-ДІЇ, 

18 будівельних орг-цііі, 138 під¬ 
приємств торгівлі і 158 і ромлдсь- 
кого харчування. У районі 8 лі 
кувальних (па 1 700 лі кок) і 19 лм 
була горно полі клінічних закладів, 
філіал Харків, політехнічною і 11 - 
іу ім. В. І. Леніна, і середніх 
спец, навчальних іаі лади, 7 про¬ 
фесійно тех. уч щ, 18 шкіл, у т. ч. 
16 серед, і 2 восьмирічних, 50 дит¬ 
садків і ясел, будинок дитини, 
3 Будинки культури, і клуби, 
4 кінотеатри, 22 б ки і їх філіали, 
музей, 3 стадіони. 
АВТОТРАНСПОРТ. Перші ні до- 
мості про організацію автотранс¬ 
порт. системи на Полтавщині від¬ 
носяться до 1921. Тоді при Полтав, 
губ. Раді нар. господарства (ГРНГ) 
існував матеріально транспорт, 
відділ та автосекція, де працювало 
138 чол., після багатьох скоро¬ 
чень — 31 чол. У липні 1921 вони 
були виділені із ГРНГ і реоргапіз. 
у відділи місцевого транспорту 
(Губтранс). Подібні відділи утво¬ 
рювалися у повітах, але через слаб 
ку матеріальну базу (з 1 XIІ 1921 
Губтранс було знято з дер ж. забез 
печення) в більшості повітів вони 
самолікві дувалися і залишилися 
тільки у Ромнах, Миргороді, Зінь- 
кові. У 1-й пол. 1922 в губернії 
наліч. 50 вантажних і 24 легкових 
автомобілів, 15 мотоциклів. У Пол¬ 
таві існував автогараж, авто- 
майстерня і кузня. За цей час 
автомашинами перевезено 32 592 
пуд. вантажів, 1563 пасажири, 
прибуток становив 167 898 крб. 
У липні 1923 утв. Полтав. контора 
Всесоюз. акціонерного товариства 
«Транспорт» до якої входили 4 
транспортні орг-ції, у т. ч. і Тран¬ 
спортна контора губ. комунально¬ 
го відділу. На серед. 1924 у ній на¬ 
ліч. 17 автомашин і 17 пар підвід, 
перевезено 144 154 пуд. вантажів 
і 15 994 пасажирів. Контора мала 
справу тільки з дер ж.; і коопера¬ 
тивними закладами. 1927 розпочав¬ 
ся міжміський автобус, рух (див. 
Полтава). 
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВІДДІЛ 1С)30 була сів. Полтав, контора 
«Союзтранс» Всесоюз. трапспорт- 
но-експсдиц. об’єднання Вона ста¬ 
ла єдиним держ. транспортним 
підприємством загального кори 
стуванпя. У ній існувало 12 ватт 
тажннх автомашин, кіпниіі обоз, 
невелика майстерня й кузня. 
1933 система «Союзтранс» на Ук¬ 
раїні була реорганізована, її ра¬ 
йонні контори передані в розпоря¬ 
дження обл. центрів, у т. ч. Пол 
тазсько -Харк і в. автогу жовому 
транспорт, тресту «Хотранс» і ста 
ла ГГолгав. міжрайонною конторою 
«Хотранс». У зв’язку з ств. Пол 
тав. обл. 1937 ств. а в тогу ж о в и и 
трест «Полтаптраїк ». Згідно з 
наказом Наркомату автомобільно 
то транспорту УРСР від 13.УІІ 
1939 утв. Полтав. обл. трест авто 
моб. транспорту. Трест мав у своє¬ 
му підпорядкуванш 4 контори: 
Полтавську, Кременчуцьку, Га¬ 
лицьку і Лубенську, в яких на- 
ліч. 38 автомобілів (34 вантажних 
і 4 автобуси); крім тою, кінний 
обоз, 1 1,0 коней і ні пюнідпу кіль 
кість ваш і ічіінх н іаи|)о|)м. Кпімо 
рп обслу і овува лп бігцем і 11 ром. 
підлрйсмства, >апі, юрі. мгрсжу, 
бра ли учт 11> у перевезенні сіль 
ми гпф ідучи, виконували експе 
диціііиі залізничні операції, забез 
ночували складське збереження то 
вару та ін. У 1941 Полтав. облавто 
трест мав 69 автомобілів (49 ван¬ 
тажних і 120 автобусів), 75 коней 
з відповідним спорядженням. Дія¬ 
ли як внутріміські гак і міжміські 
маршрути заг. довжиною 715 км. 
Під час Великої Вітчизп. війни 
автотранспортне г-во було повіїіс 
тю зруйновано. Його відбудова по 
чалася восени 1943. Па 1945 Пол 
тав. облантотрест мав дві транс¬ 
порту контори: Полтавську і Лу¬ 
бенську (21 вантажний автомобіль і 
1 автобус). Було підготовлено по¬ 
над 600 водіїв. У 1955 до складу 
Полтав. облавтотресту влився Пол¬ 
тав. облавтотрест М-ва заготі¬ 
вель СРСР «Союззаготтранс», а в 
1961 — трест автомоб. транспорту 

і авторемонтних підприємств Рад- 
наргоспу Полтав. екон. адмін. ра¬ 
йону «Полтававтопромтрест». Обл¬ 
автотрест було перейменовано на 
Полтав. виробничий обл. трест 
автомоб. транспорту. Його назва 
неодпораз то змінювалася в 1966, 
1970, 1975, 1988. З липня 1989 — 
Полтав. тер. виробниче об’єднан¬ 
ня автомоб. транспорту (ТВО«Пол- 
тававтотранс»). 1972 в області 
наліч. 46 528 автомобілів, з них 
24 999 — вантажних, 13 812 — лег¬ 
кових, 1846 автобусів; 247 авто гос¬ 
подарств. Перевезено 106 888 тис. т 
вантажів. У 1989 — 176 352 авто¬ 
мобілів, з них! 23 102 вантажних, 
121 034 легкових, у т. ч. 117 487 
індивід, користування, 4799 авто¬ 
бусів. Перевезено 237,6 млн. т 
вантажів, 211,6 млн. пасажирів. 
Найбільші автовокзали: у Полта¬ 
ві, Кременчуці, Лубнах, Миргоро¬ 
ді, Гадячі, Зінькові, Пирятині, 
Кобеляках, Карлівці, Хоролі. 
АГІТПОЇЗД ІМЕНІ ЛЙН1НА. Пе 
ребуваи на Полтавщині з ЗО.XI до 
15.XII 1920. Його очолював голо¬ 
ва ВУЦВК Г. І. Петрове ький, який 
разом з відповідальними працівни¬ 
ками ВУЦВК і РНК УРСР від- 
відав Полтаву, Лубни, Пирятин, 
Прилуки, Ромни, Лохвицю, Гадяч 
та ін. Г. І. Петровський та ііі. 
члени бригади агітпоїзду ознайо¬ 
милися з роботою 185 установ, про 
вели 26 мітингів, взяли участь у 
6 з’їздах комітетів незаможних 
селян, 25 безпартійних робітн,, 
сел. і молодіжних конференціях 
та зборах. Див. Птгровського ву¬ 
лиця. ІІетровському Г. /. мемо¬ 
ріальні дошки. 
АГРОБІОСТАНЦІЇ ПАРК у Пол¬ 
таві — пам’ятка садово-паркового 
мистецтва (з 1964). Перебуває у 
віданні а гробіостаннії Полтав. пед. 
ін-ту. Його навч. база. Розташ. на 
вул. Крупеької № 16. Площа 5,2 га. 
А Д МІНІСТР АТЙВНИЙ ВІДДІЛ 
Полтавського губернського вико- 
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навчого комітету Рад робітничих, 
селянських і червоноармійських 
депутатів (губадмінвідділ). Орга- 
ніз. 6.11 1924. Здійснював конт¬ 
роль за виконанням обов язкових 
постанов губвиконкому, за охо¬ 
роною революц. порядку, втілен¬ 
ням у життя постанов вищих орга¬ 
нів влади, про відокремлення 
церкви від держави, відав обліком 
іноземних підданих, наглядав за 
спец, галузями торгівлі тощо. При¬ 
пинив діяльність у зв’язку з поста¬ 
новою ВУИВКу З.УІ 1925 «Про 
ліквідацію губерній ...». 
АДМІШСТР АТЙВНІ ВІДДІЛИ 
окружних виконавчих комітетів 
Рад робітничих, селянських і чер¬ 
воноармійських депутатів (ок- 
радмінвідділи). Оргапіз. у вересні 
1924. Були місц. органами Нар. ко¬ 
місаріату внутр. справ УРСР. До 
їх функцій входило: проведення 
в життя постанов і розпоряджень 
центр, і місц. органів влади щодо 
питань адміи. порядку і громадсь¬ 
кої безпеки, виконання урядових 
постанов у справі відокремлення 
церкви від держави, керівництво 
місцевими відділами запису актів 
громадян, стану, контроль за ді¬ 
яльністю громад, товариств і спі¬ 
лок, боротьба з стихійним лихом, 
нагляд за спец, видами торгівлі 
тощо. Окрадмінвідділи складалися 
із заг. канцелярії, адм. підвідділу 
і підвідділу міліції та розшуку. З 
1924 на тер. Полтав. губ. діяло 7 
окрадмінвідділів: Золотоніський, 
Красноградський, Кременчуцький, 
Лубенський, Полтавський, Прилу¬ 
цький, Роменський. Після ліквіда¬ 
ції у червні 1925 губернії було роз¬ 
формовано Золотоніський і Крас¬ 
ноградський округи і відповідно 
ліквідовано окрадмінвідділи цих 
окрьиконкомів. Адмінвідділи При¬ 
луцького і Роменського округів 
припинили діяльність 13. VI 1930 
в зв’язку з ліквідацією цих окру¬ 
гів, а решта 2. IX 1930. 
«Азбука по методу збло- 
това для іОжно-рУського 
КРАЯ». Посібник для навчанця 

укр. грамоти (перероблений з ро¬ 
сійського). Виданий 1861 у Пол¬ 
таві. Автор не позначений, але, за 
свідченням М. II. Драгоманова, 
ним був Олександр Іванович Сгро- 
ііііі. В основі букваря —«звуковий 
принцип пересувних літер». Ви¬ 
користовував» я для недільних 
шкіл Полтавщини* Це, по суті, 
перший укр. буквар, що мав пере¬ 
ваги перед букварями П. О. Кулі- 
ша і Т. Г. Шевченка. За цей під¬ 
ручник Строніиа було звинувачено 
у сепаратизмі. О. 1. Стромім 
(1826—89, Ялта) — укр. і рос. істо¬ 
рик, соціолог. Закінчив Прилуць¬ 
ке повіт, уч-ще, київ, гімназію і 
філософ, ф-т Київ, ун-ту. Вчите¬ 
лював у Кам’янці-Подільському, 
Немирові, ІІовгороді-Сіверському 
та Полтаві (1855—62). Пропагував 
твори Т. Шевченка, М. Вовчка та 
ін. укр. письменників. Пою про¬ 
світня діяльність тісно пов’язана 
з ідеями Кнрило-Мефодіївською 
братства- Учнями Строиіна були 
М. Драгоманов, М. Стариць кий та 
ін. 1858 відвідав у Лондоні О. І ер- 
цена. 1862 висланий з Полтави 
на Північ. Автор книг: «Історія і 
метод» (1869), «Політика як наука» 
(1872), «Оповідання про землю і 
небо» (1875), «Історія громадськос¬ 
ті» (1885). 
Відомості з громадського життя 
Полтави є в рукописному щоден¬ 
ний Строніна, який зберігається у 
Публ. бібліотеці ім. М. Є. Салій¬ 
кова Щедріна в С.-Петербурзі. 
лКЦЙЗНЕ УПРАВЛІННЯ — міс¬ 
цева установа, що відала непрями¬ 
ми податковими надходженнями 
(т. з. акцизами) Полтав. губ. Ств. 
1862 на підставі «Положення про 
акцизні збори» від 4.VI 1861. Здій¬ 
снювало контроль за надходжен¬ 
ням акцизних зборів з цукр. ви¬ 
робництва, спиртних напоїв, тю¬ 
тюну, освітлювальних масел, сір¬ 
ників тощо. До 1861 існував акциз 
і на сіль. Губ. А., у. керувало ок¬ 
ружними А. у., які виконували 
аналогічні функції на місцях. 
Ліквідовані після Жовтня 1917. 
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«АЛМАЗ». Кінотеатр у Полтаві. 
1 Іі д іч і ні ги іі 1.ХІ 1990. Двоповерхо- 
!н приміщення* Два зали: малий 
їм ЇМО місць (для демонстрування 
і М ПСО!|іонічних фільмів) та вели¬ 
кії п їм 760 глядачів. Екран роз¬ 
рахований па звичайні та широко 
«|>«>рмлтні стрічки. Обслуговує, на¬ 
самперед, жителів мікрорайонів 
Алмазний, Сади-1, Сади-2, По¬ 
токи. Розтані. на пл. Калініна. 
АЛМАЗНА вулиця у Полтаві 
( Жовтневий р-н) — від вул. Красі- 
на до Київського шосе. Прокладе¬ 
на іі 70-х рр. на тер. кол. перед¬ 
містя Новоселі вки. Назву одер¬ 
жала від Полтавського заводу 
штучних алмазів та алмазного 
інструменту збудованого на А. в. 
Розташовані: с. ш. X? 29, кінотеатр 
Зоря». Забуд. 5 поверховими 
жп гл. будинками. 
«АМПІР». Кінотеатр у Полтаві. 
Діяв з поч. 20 ст. до 1933 в одно¬ 
поверховому будинку по вул. 
<) вже» гідрі всі. кій (з 1922 — вул. 
Кони ієн.і X» 23). 1 іудинок не збе¬ 
ри * і 
НІЛ РЇЇВКА (код ГіОгппщппа) 
сг п* Ііікнів ького І> ну, центр сільс. 
І\'і/ш пар в пу 1 і ми, якім пі чпоряд 
копані • і сі І•орисігжа, інашківка, 
Кучгрі'ик.т, Лап іарі, Сохацька 
Балка. Ро.иапі. на правому березі 
р. Гої той, за 23 км від райцентру 
та іа 3 і км від залізцич. ст. Реше 
і плівка. 169 ж. (1990). Заси. па 
поч 19 ст. поміщиком Андрієм 
Інчінн ііким, під якого і" одержала 
спою п.і.іиу Входила до складу 
По.'млп. іпні І.Чіі спи засновника 
і* іа «V А Ьогппськпй та його 
дру кппп (І. І. Воіиііська споруди¬ 
ли ігреіс ІІреображепську церкву, 
при якій були о ка та школа гра 
моїй і Із час перепису 1859 у 
А. — 20 дворів, 107 ж., церква. 
З поч. 60 х рр. 19 ст. А. відносила 
ся до Балясиівської вол. Полтав. 
пов. 1 вересня 1877 відкрито Анд 
ріївеьке земське уч-ще. За пере 
писом 1900 у А.— 17 дворів, 
100 ж., діяли земська та церковно¬ 
парафіяльна школи. Було 4 озера. 

АНДРІЇВКА 

У 1910 — 24 двори, 141 ж., землі — 
148 дес., з них орної — 95 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Село віднесено до Ландарів 
ської сільради, з 7 березня 1923 во¬ 
на увійшла до Баляснівського 
р-ну Полтав. округу. За переписом 
7. IX того ж року в А.— 391 ж. 
(вірогідно, з прилеглими хутора 
ми). У період нім.-фашист, оку¬ 
пації (4.Х 1941—22.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці стратили 1 жителя, вивез¬ 
ли до Німеччини на примусові 
роботи 20 чол. Після визволення 
села залишився 181 ж. 27.VII 1957 
Ландарівську сільраду перейме 
новано на Андріївську. У А.— 
колгосп ім. Енгельса (зерно-буряк. 
і м'ясо-мол. напряму), відділення 
зв’язку, неповна с. ш., дитсадок, 
фельдшерсько-акушер пункт, Бу¬ 
динок культури на 320 місць, б-ка 
(11,5 тис. од. зб.). У 60-і рр. в 
Андріївській с. ш. вчителював укр 
поет М. С. Сич. Пам’ятник Ф. Ен 
гсльсу (1967), братська могила 
рад. воїнів, полеглих при обороні 
1941 і визволенні 1943 А. від нім. 
фашистів, та пам’ятник воїнам- 
односсльцям, які загинули (142 
чол.) в роки Вел. Вітчизн. війни 
(1957). 
АНДРІЇВКА (кол. Князівка, Ру- 
новщина, Руновщина-Князеве) — 
село Машівського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковане с. ^ Красногіріса. 
Розташ. біля р. Лип’янки, за 9 км 
від райцентру та за 15 км від за 
лізнич. ст. Селещина. 636 ж. 
(1990). Заси., вірогідно, в серед. 
1,8 ст. генерал лейтенантом князем 
Кашеміром — одним з нащадків 
господаря Молдавії, вченого й 
письменника, князя Д. К. Канте- 
міра, який після невдалого Прут- 
ського походу 1711 Петра І (був 
його союзником) перейшов до Ро¬ 
сії; одержав маєтки на Слобідській 
Україні. За переписом маєтностей 
Полтав. полку 1752 у 1-й Полтав. 
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полковім соті значиться слобідка 
киями Кліп еміра, де записано 20 
дворів, 29 сімей. Потім село стає 
власністю представника козацької 
полтав. полкової старшини Андрія 
Гавриловича Руновського (з 1731 — 
полковий писар, у 1750—74 — пол¬ 
ковий обозний) та його нащадків. 
За даними перепису 1850 А. (Ру- 
новщина) Костянтипоград. нон. за¬ 
писана як село, де не було церкви, 
мало 37 дворів, 000 ж. 1803 у А. 
(іце Руновщина Князеве) Жпрків- 
ської вол. того ж иов.— 100 дворів, 
615 ж., два ярмарки на рік. 1900 
в А. (Княмівці) Машівської вол. 
— 109 дворів, 719 ж., школа гра¬ 
мі)! и. У 1910 — 127 дворів, 737 ж. 
Того ж року збуд. дерев. ГІреобра- 
жеиську церкву з дзвіницею. При 
ній діяла церковнопарафіяльна 
школа. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 7 березня 1923 А. Машів¬ 
ської сільради увійшла до складу 
Машівського р-ну Красноград. ок¬ 
ругу, 1069 ж. За даними перепису 
17.XII 1926 (вона ж Князівка та 
Рунівщина) — центр сільради Ма¬ 
шівського р ну Полтав. округу, 
208 дворів; 1030 ж. У період нім.- 
фашист, окупації (20. IX 1941— 
20.IX 1943) на примусові роботи 
до Німеччини вивезено 32 ж. У 
А.— колгосп «Жовтень» (зерно- 
буряко-тваринницького напряму), 
відділення зв’язку, неповна с. ні., 
фельдшерсько акушер, пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури на 300 
місць, б-ка (14,5 тис. од. зб.), істо- 
рико-краєзнавчий музей на гро¬ 
мад. засадах. Уродженцем с. 
Красногірки є письменник Ю. Я. 
Будяк (ГІокос, 1879—1943). В А. 
меморіальний комплекс — братсь¬ 
ка могила 7 рад. воїнів, загиблих 
1943 при визволенні села від нім.- 
фашист. загарбників та пам’ятний 
знак (встановлено 1956, реставро¬ 
вано 1985) воїнам-односєльцям, які 
загинули (206 чол.) на фронтах 
Великої. Вітчизн. війни. 
АНДРНВКА (кол. Войпівка) — 
село Хорольського р ну, центр 

сільс. Ради народ, депутатів, якій 
підпорядковані села В’язівок, Ду¬ 
бове, Третякове, Повий Байрак, 
Кузубівка. Софипе. Розташ. за 
15 км від райцентру і »а 5 км від 
залізнич. роз’їзду. 553 ж. (1990). 
Засн. у 18 і г. їв ч назвою Войнівка. 
1781 налічувалося »7 хат. У 1-й 
йол. 19 ст. іел<> стало називатися 
А. 1863 — 386 ж., мурована Воз- 
песенська церква. 1909 116 ж. 
Діяли церковнопарафіяльна і зем¬ 
ська школи. 19Н) — 81 двір, 195 ж. 
Рад. владу встановлено 1918. У 
1929—30 орглиіз. колгосп ім. Пет- 
ровського. 1926 в А.— 114 госпо¬ 
дарств, 600 ж. У роки ні м.-фа¬ 
шист. окупації (13.IX 1941—19.IX 
1943) вивезено до Німеччини на 
примусові роботи 13 чол. У селі — 
колгосп ім. Ілліча (м’ясо молочно- 
зернового напряму, вирощують 
тех. культури), с. ш., лікарня, 
поліклініка, дитсадок, Будинок 
культури на 300 місць, б-ка (14 
тис. од. зб.), краєзнав. музей, 
відділення зв’язку. Уродженцем 
с. Софішого є Герой Рад. Союзу 
генерал П. Ф. Шевельов. головою 
колгоспу ім. Ілліча був Герой Соц. 
Праці І. Г. Козлов. 1956 у А. вста¬ 
новлено надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
при обороні 1941 та визволенні 
1943 села від ні м.-фашист, окупан¬ 
тів, та пам’ятник воінам-односель- 
цям, що полягли під час Великої 
Вітчизн. війни. На будинку прав¬ 
ління колгоспу відкрито (1967) ме~ 
мор. дошку на честь нагородження 
колгоспу Пам’ятним прапором ЦК 
КПРС, Президії ВР СРСР, РМ 
СРСР та ВЦРПС. 1967 встановле¬ 
но пам’ятник В І. Леніну. 
АНДРІЇВСЬКИЙ ЗОО ТЕХНІЧ¬ 
НИЙ ТЕХНІКУМ в Андріївні Но- 
восанжареького р-ну. Відкритий 
7.VII 1897 як с.-г. школа першого 
розряду на підставі рішення Ко¬ 
беляцьких повітових зборів від 
18.XI 1894. Тоді прийняла 30 чол. 
у підготовчий клас та 11 чол.— у 
перший. Курс навчання був роз¬ 
рахований на 4 роки. У перші 



три роки учні одержували теорє- 
і«ічііі знання і виконували прак¬ 
тиці роботи в шкільному г-ві, у 
четверній рік відбували практику 
в поміщицьких маєтках, звітували 
про свою роботу перед пед, радою 
і вже потім одержували атестат. 
У школі було три викладачі. Пер¬ 
шим керуючим був А. І. Рапп, який 
пройшов курс навчання у Петров- 
ській с.-г. академії у Москві 
(пізніше ім. К. А. Тімірязева), 
захистив дисертацію на звання кан¬ 
дидата с. г. наук. Перший випуск 
відбувся 1900. 1930 школу реорга¬ 
нізовано на зоотехнікум, при якому 
діяв робітфак. У січні 1944 техні¬ 
кум відновив свою роботу. У свій 
час тут працювали доктор вет. на¬ 
ук П. Ф. Сараковський, кандидат 
с.-г. наук Л. В. Тимченко, держ. 
діяч УРСР М. С. Співак, кол. 
заступник голови Д( ржплану рес¬ 
публіки О. Г. Коваль та ін. За час 
існування А. з. г. закінчило понад 
З тис. чол. Технікум припинив свою 
діяльність у 1974. 
АНД РОСІЙСЬКЕ ПЕРЕМЙР’Я 
— у і ода між Росією і Польщею 
про 11 ри і їй і іеі і і і >і війни, підписана 
9.11 1667 в с« Дмдрусові біля Смо¬ 
ленська. За угодою між двома 
д-вами встановлювалося перемир’я 
на 13 Уз років. Польща повертала 
Росії Смоленськ і Сіверську зем 
лю, визнавала входження Лівобе¬ 
режної України, а в її складі і 
Полтавщини, до Росії. 
АНЙСИМОВА В. К. МОГЙЛА 
у Полтаві. Анисимов Василь Кінд¬ 
ратович (1912—76) — Герой Рад. 
Союзу (1945). П. у с. Дуоровсько- 
му Ростов, обл. Учасник рад.- 
фіи. війни 1939—40. З 1944 — у 
діючій армії па фронтах Великої 
Вірш.лі. війни, гв. старшина. Від¬ 
значився в боях у р-кі м. Жирар 
дув і Сохлчів (Польща). Після 
війни жив і працював у Полтаві. 
Похований на Куликівському 
кладовищі; 1976 на могилі встанов¬ 
лено пам’ятник. 
«АНТЕЙ». Санаторій профілак¬ 
торій у Нових Санжарах. Діє з 

АПТЕКИ 

1987. Перебуває у віданні ГІолтав. 
облпобуту правління. Знаходиться 
неподалік р. Ворскли. Має за- 
гальнотерапевт. напрямок. Щоро¬ 
ку в «А.» поліпшують здоров’я 
1,4 тис. чол. Міститься в иров. 
Піонерському. 
АНТОНІВКА — місцевість у Ки¬ 
ївському р-ні Полтави. Кол. перед¬ 
містя. Відома з 17 ст. У 1926 — 
106 дворів, 610 ж. 1929 включена 
до складу міста. 
АПТЕКИ. Перші документ, відо¬ 
мості про А. на Полтавщині від¬ 
носяться до 1707, коли у м. Лубнах 
були влаштовані Головна польова 
аптека і Бот. аптекар, сад. 1711 
в с. Терни під Лубнами влаштова¬ 
но другу плантацію лікар, трав. 
Загальна площа лікар, рослин сяга¬ 
ла 50 дес. Лубенський бот. апте¬ 
кар. сад існ. до 1862. Наприк. 
50-х рр. 18 ст. у Полтаві діяли 
приватна А. лікаря Г. Тама, з 
1780 — II. С. Логинова, з 1789 — 
лікаря 1. Д. Тишевського. 1804 у 
Полтаві організ. А. при лікарні. 
1869 у ІІолтав. губ. наліч. 25 А., 
у т. ч. 4 казенних (у Полтаві, Кре¬ 
менчуці, Лубнах і Ромнах). При¬ 
ватні А. були в кожному повіт, міс¬ 
ті. По гри А. існ. у Полтаві і 
Кременчуці (з Крюковим), по од¬ 
ній — у Решетилівці і Яготині. 

Аптека Венгерова у Лубнах, 
Фото поч. 20 ст. 
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1852 А. Полтавщини заготовляли 
121 вид, а на поч. 20 ст. 161 вид 
лікар, трав, з них — 53 зустріча 
лися у культурному і частково в 
дикому стані, а 27 лише в культур¬ 
ному стані. Ш12 з Лубен було 
відправлено понад 14,5 тис. пудів 
лікар, трав, в основному на зару¬ 
бі ж. ринок. На поч. 20 ст. у Пол- 
гав. губ. діяло 44 А., 39 аптекарсь¬ 
ких магазинів. У 1900—16 в гу¬ 
бернії відкрито ще 23 аптеки, 
1921 почали діяти курси по куль 
турі лікар, рослин. На 1.1 1925 
на Полтавщині наліч. 66 А., де 
працювало 88 фармацевтів. У Пол¬ 
таві було 6 аптек і 22 фармацевти. 
1935 ств. обласне агиекоуправлін¬ 
ня. На поч. 1941 в області функціо¬ 
нували 155 госпрозрахункових ап¬ 
тек, 371 аптеч. пункт, 26 аптекар, 
магазинів, 15 кіосків, 2 аптечні 
склади, 2 галено-фасувальні і 2 
контрольно-аналітичні лаборато¬ 
рії. У 1944 відновили діяльність 
92 аптеки, 150 аптеч. пунктів, ап¬ 
теч. склад та 2 лабораторії. У них 
працювали 56 провізорів та 107 
фармацевтів. Було орган і з. зби¬ 
рання дикоростучих лікар, рослин. 
На поч. 1955 наліч. 145 аптек, 
662 аптечні пункти, 5 аптекар, ма¬ 
газинів, 2 аптечні склади, 2 конт¬ 
рольно-аналітичні і 2 галено-фа¬ 
сувальні лабораторг. У них пра¬ 
цювали 146 провізорів і 281 фар¬ 
мацевт. У 1967 — 174 аптеки, 283 
провізори, 483 фармацевти. 
1989 замість обл. аптекоуправлін¬ 
ня сгв. обл. виробниче об’єднання 
«Фармація». Рішенням облвикон¬ 
кому 11. IX 1989 16 колгоспів об¬ 
ласті зобов’язані виділити 18 га зем¬ 
лі для вирощування лікар, рослин. 
На 1.1 1990 в області діяли 294 
аптеки, у г. ч. 105 міських і 189 
сільських, 45 філіалів аптек, 787 
аптеч. пунктів, 16 кабінетів фар 
мацевт. інформації, 45 філіалів, 
2 довідкових бюро; працювало 
558 провізорів і 775 фармацевтів 
Аптечний склад з філіалом у м. 
Кременчуці, ГІолтав. фармацевт, 
фабрика, майстерня по ремонту та 

виготовленню спец, аптеч. облад¬ 
нання, Лубенський хіміко-фарма- 
цевтичний завод. У с. Березоточа 
Лубен, району — зональна Укра 
їнська дослідна станція лікарсь¬ 
ких рослин, 
АРТЕЛЯРШИНА — село Зіньків- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар 
депутатів, якій підпорядковані нас. 
пункти: Будки, Гришки, Дуб’ян- 
щина. Лагоди, Новоселівка. Роз 
таш. за 26 км від райцентру та за 
65 км від залізнич. ст. Гадяч. 
435 ж. (1990). Засн. на поч. 18 ст. 
За переписом 1859 — 55 дворів, 
286 ж., 1900 на хут. Аргеляреькому 
Дейкалівської вол. Зіньківського 
пов. діяли дві сільс. громади — 
козацька і казенна, 91 двір, 
368 ж.; 1910 — 125 дворів, 692 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1921 ств. комнезам. За пере¬ 
писом 1926 А.— центр Артелярсь- 
кої сільради Зіньківського р ну. 
175 господарств, 965 ж. 1929 утв. 
ТСОЗ «Трудовик», який став зго¬ 
дом першим колгоспом. Окрім 
того, було засн. ще колгоспи «Но¬ 
ве життя» та «Шлях Леніна». 
У роки нім.-фашист, окупації 
(7-Х 1941—11.IX 1943) вивезено 
до Німеччини 98 чол. 1950 колгос¬ 
пи об’єдналися в один — їм. Ва- 
гутіна. В А. знаходиться його 
центр, садиба (зерно-тваринниць- 
кого напряму), неповна с. ш., 
дитсадок на 20 місць, Будинок 
культури на 350 місць, б-ка (10,3 
тис. од. зб.), відділення зв’язку. 
Меморіальний комплекс: надгро¬ 
бок на братській могилі рад. вої¬ 
нів, полеглих 1943 при визволенні 
села від нім. фашист, загарбників 
(1959), та пам’ятник воїнам одно 
сельцям, загиблим (118 чол.) у 
роки Великої Вітчизн. війни (1975). 
ІРТЕМА ВУЛИЦЯ у Полтаві 

(кол. Костяптинівська, Київський 
р-н) — від вул. Жовтневої до вул. 
Енгельса. Названа у 40-х рр. 20 
ст. на честь Артема (Сергєєва) 
Федора Андрійовича (1883—1921) 
— проф. революціонера, рад. парт, 
і дер ж діяча. Брав активну участь 
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у р« ти» тіол ії 1905—07, заарештова¬ 
ним Г)<)7 і засланий до Сибіру. 
191Н і олова Ра д наркому До¬ 
їм ці.і.• і Криворізької Рад. респуб¬ 
ліки, ласт. голови і нарком пропа- 
і піди Тимчасового Робітничо-Се 
/пінського уряду України. У 1920— 
голова Донец. губвиконкому, сек- 
реіар Моск. комітету РКГІ(б), з 
лютого 1921 — голова ЦК Все рос. 
спілки гірників. Загинув у ката¬ 
строфі. А. в. прокладено у 2-й 
пол. 19 ст., коли до міської сму¬ 
ги включено Юрово Некрасовське 
передмістя її х. Огнівка (Вогнен¬ 
не йоле). 11а планах міста кін. 
19 —иоч. 20 ст. ця тер. паз. «Ново- 
строспие». Ьула забудована при¬ 
ватними одноповерховими будин¬ 
ками. З 1950 х рр. ведеться багато 
поверхова жигл. забудова. 
АРТЙМЕНКА ПЕТРА ІМЕНІ 
ПРЕМІЯ обласна комсомольська. 
Встановлена Полтав. обкомом ком¬ 
сомолу 1967. Нею відзначаються 
кращі твори літри і мистецтва 
переважно місцевих авторів. Зван¬ 
ий лауреата мрем і одержали: 
письменники Ф. Гарін, II. Хомен 
кО, Г. Цікігіщ М. ІИеиченко, 
С). Ющенко; художники В. Бокань, 
13. Мозок; актори Ю. Попов, 
В. Капіперськнй; композитор О. 
Чухрай, журналіст П. Пустовіт; 
ансамбль пісні і танцю Полтав. 
міськ. БК, пар. самодіяльний 
ансамбль пісш і ганцю «Горлиця» 
ІІалапу культури бавовнопрядиль¬ 
ної ф ки, жіночий вокальний ан¬ 
самбль «Лубспка» Лубенського Бу¬ 
динку культури іа іп. Артєменко 
Петро Іванович (ЮЖ—42) — укр. 
поет. Пар. у е. Губсі.кому поблизу 
Лубен. Закін. Ніжим, мед. ін-т, 
працював журналістом, виклала 
чем. Друкуватися почав 1936 у 
періодиці. 1940 призваний до Чер 
попої Армії, але через хворобу 
невдовзі демобілізований. У роки 
Великої Вігчизн. війни — учасник 
підпілля. Страчений гестапо 5.ІУ 
1942 у Лубнах. Посмертно вийшли 
зб. віршів: «Пісня моєї весни» 
(1962), «Поезії» (1973). 

АРТЕМ1ВКА 

арт£менку 11, 1. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Губському Лубенського р-ну. 
Відкрито 1976 на честь поета П. І. 
Артеменка. Автор зб. «Пісня моєї 
весни» (1962), «Поезії» (1973). 
Полтав. обкомом комсомолу вста¬ 
новлена щорічна Артеменка Пет¬ 
ра імені премія. 
АРТЕМІВКА — селище міського 
типу Чутівського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Жовтневе, Коханів- 
ка, Степанівна, Шевчгнківка. Роз¬ 
тані. за 54 км від Полтави та за 
12 км від емт Чутове. В селі — 
залізнич. ст., 5703 ж. (1990). 
У минулому землі А. належали 
Є. П. Кочубею. 1761 зведено Вве- 
денську церкву. У центрі володінь 
1903 загн. цукр. завод. У процесі 
буд-ва утв. робітиич. поселен¬ 
ня (48 родин). З цього часу почав 
існ. х. Павлівна (очевидно, за 
ім’ям внука Є. II. Кочу бея — Пав¬ 
ла Дурново). Цукровий з-д почав 
працювати 1905| Все міси, насе¬ 
лення було зайняте вирощуванням 
та переробкою цукр. буряків. Гос¬ 
подарство вела Софія Петрівна 
Дурново (дружина внука Є. П. Ко- 
чубея). У 1910 на з-ді працювало 
611 чол., 1912 — проведено рекон¬ 
струкцію з-ду га збуд. вузькоко¬ 
лійну станцію. До 1917 з-ди вироб¬ 
ляли 3,5 тис. пудів цукру на добу. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1918 село окупували нім.- 
австр. війська, потім петлюрівці, 
а весною 1919 — денікінці* 6.ХІ1 
1919 село було звільнено. 1925 з-ду 
присвоєно ім’я Артема (див. Ар- 
тема вулиця), а поселення одер¬ 
жало назву — Артемівка. На 
1926 населення А. разом з відділ¬ 
ками наліч. біля 300 сімей. У 
квітні 1927 на Аргемівській цукро¬ 
варні оргаиіз. швейну і взуттєву 
майстерні, відкриті їдальня та лі¬ 
карня, 1930 — дитячі ясла. 1936 
робітники і селяни одержали зе¬ 
мельні ділянки під побудову осо- 
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би стих будинків та утв. адм. центр- 
селишну Раду. 1938 селище пе¬ 
рейменовано на селище міського 
типу. У період нім. фашист оку¬ 
пації (4.Х 1941—20.ІХ 1918) до 
Німеччини було відправлено 37 
чол., страчено 7 членів КІІРС, 
знищено с.-г. реманент. Фашисти 
забрали 225 коней, 1194 корови. 
1267 свиней, 200 овець. З 1941 до 
1943 на тер. села діяла піди, пат¬ 
ріот. група. А. визволена бійцями 
1-го батальйону 284 гвард. стріл, 
полку 95-ї гвардії Полтав. стрілець¬ 
кої дивізії 5-ї гв. армії. Цукроза¬ 
вод відбуд. і введено в дію 1950. 
У селі знаходиться цукрокомбінат 
з цукр. з-дом, авторемзавод, моло¬ 
козавод, хлібзавод, автоколона, 
елеватор, паливний склад, радіо¬ 
телевізійна майстерня, будинок по 
буту, АТС, хлібна база, торгова 
сітка-роб кооп, відділення зв’яз¬ 
ку, відділення Ощадбанку, с. ш., 
районний міжшкільний учкомбі- 
нат, лікарня, дитячі садки, Буди¬ 
нок культури (на 400 місць), б ка 
(23 744 од. зб.). Уродженцем А. 
є згкр. літературознавець і критик, 
доктор філол. наук Г. М. Сиво 
кінь. У 1930—31 — на місц. цукро¬ 
вому з-ді зав. клубом працював 
рос. і укр. письменник Ф. Т. 
Кравченко, у 1931—1935 — спів¬ 
робітник редакції газ. «Більшовик 
Полтавщини». У центрі селища 
1959 встановлено пам’ятник В І. 
Леніну та Артему пам'ятник; 
на кладовищі споруджено пам ят- 
ники: (1959, реконстр. 1984) на 
могилі Героя Рад. Союзу Г. С. 
Кабаковського (1909—59), 1974 — 
на могилі Героя Соц. Праці А. Д. 
Заєць; 1975 — на могилі Героя 
Соц. Праці Ф. Р. Калантаєвського, 
(1907—75) — на могилі воїна-аф 
ганця В. Г. Максименка (1955— 
82). На вулиці Миру в А. знахо¬ 
диться братська могила рад. воїнів, 
які загинули під час визволення 
А. від гітлерівців та пам’ятник 
(1956) воїнам односельцям, полег¬ 
лим на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. На залізнич. станції 1975 

встановлено Пам’ятний знак па 
честь віііс ьк. частим і з’єднань, які 
звільни ш А. від фашист, загарбни¬ 
ків. її.» іні.~з\. околиці знаходить¬ 
ся група курганів з 10 насипів. 
АРТЕМУ ПАМ’ЯТНИК у смт 
Артемівці Чуті всякого р ну. Вста¬ 
новлено у цей грі заводського сели¬ 
ща біля контори иукрокомбгнату 
па честь Аріч-ма (Соргєєва; див. 
Артемії вулиця). Пам’ятник — 
залізобетонне погруддя па цегля¬ 
ному постаменті. Висота 3.35 м 
(скульн. К. С. Посполиіак). Вста¬ 
новлено 1959, реконстр. 1986. 
АРТОПОЛбГ — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Многи (бас. 
Дніпра). Довж. 20 км, площа бас. 
96,2 км2. Похил річки 2,7 м/км. 
Тече тер. Чорну хвиського р ну. 
АРТОПОЛбТ — гі дролог, заказ¬ 
ник (з 1982). Болотний масив. 
Розталь біля с. Венеславівки Га¬ 
лицького р-ну. Перебуває у відан¬ 
ні колгоспу ім. Ф. Е. Дзержинсь- 
кого. Площа 83 га. 
АРТОПОЛбТ, Аргогюлок — річ¬ 
ка в Полтав. обл., ліва г іриті 
р. Сули (бас. Дніпра). Довж. 38 км, 
площа бас. 408 км2. Похил річки 
1,6 м/км. Тече тер. Лохвицького 
р-ну. Бере початок біля с. Погар- 
щини Лохвицького р-ну. Ширина 
річища 5 м. Озер 0,4 км2, боліт 
9 км2. Живлення мішане. Замер¬ 
зає у листопаді, скресає у березні. 
На березі А. розміщені села Піски, 
Погапщина, Старий Хутір і Токарі. 
АРХІВ ПОЛТАВСЬКОГО ОБ¬ 
КОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ 
партійний. Ств. 1940 в Полтаві, 
Сконцентрував документи і мате¬ 
ріали парт, та комсомол, орт-цій. 
Початок формування документ, 
складу А. поклали Істпарі (Комі¬ 
сія гю вивченню історії Жовтневої 
революції і Компартії України) 
і держ. архіви. На Полтавщині 
Іспарі було ств. 1922. У вересні 
1941 А. евакуйовано до м Ураль¬ 
ська. Відновив роботу в Полтаві 
1943. 1954 в зв’язку з утв. Черкас, 
обл. значна часинка документів 
була передана новоутвореному 
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іШріцрхіи\ Черкас, обкому Ком- 
1111> 111 України. Зберіїає доку- 
н піп іл’бкому партії, обл., повіто- 

і«і* , йі.ружпмх, райопиих і місь- 
ііі іс і і і» партії і комсомолу, пер- 
■>ніінїїч парт, і комсомол, орг-цій, 
н.ірі пі ціілля і партизан, руху 
ні і час Великої Вітчизн, війни 
і і 111., що охоплюють період з 
В»И (окремі документи є за 1900). 
і використанням документів ар 

чіи\' нндапо: «Нариси історії Пол¬ 
івій і.кої обласної партійної орта- 
міаації (1970; 2 с вид. 1981); спіль¬ 
но а архівом Полтав. обл.— «Ре¬ 
волюцій мігше собьггия 1905—1907 
п\ па 11ПД і а ищп пг>, « Грудящиеся 
ГІо;(Тпіицпні.і в орі.бс за уітановле- 
пие п укреплеппе Советской власти 
(191 / 1920 гг.)», « Комсомол Пол¬ 
тавщини в роки громадянською 
війни (1919—19*20 рр.)», «Розви- 
юк профспілкового руху па Пол 
Тамошні (1905—1920 рр.)», «Ді¬ 
яльнії п. партіііпої організації Пол 
і 11 и 11111111 у відбудовний період 
( 14>*М 1925 рр V , • Комсомол Пол 
І І Н11 (Н1111 V В| ібудоппіпі Період 
( Г» ' І 1925 рр ) , 1 б» пишніша 
V Веаииіп Ві гшаплнІп війці Ри 
пик і.мніі > от іу. 1 *)-11 — 19-15», 

«Полтаві 8(Н) років.. 11/4—1974», 
«Соціалістичне будівництво на 
Полтавщині. 1921 — червень 1941», 
«Соціалістичне будівництво на 
Полтавщині. 1945—1985 рр.», «У 
братерському єднанні» та ін. Роз- 
гапі. на вул. Жовтневій № 45. 
З н< річ 11 я 1991 у складі Архіву 
П<> тггкшськпі пб часті. 
АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ О Б ЛАС¬ 
ІЇ дер і мишії. Іасп у березні 
1918 як Центр іс.тор. архів Пол 
гаїшщпп при музеї Поліав. губ. 
пар управи. У 1919 па ш.ОГО було 
покладемо обов'язки губ. архівно 
го органу, якому пі тпорядкову- 
валік я всі архіви губернії. З черв¬ 
ня 1920 підпорядковувався безпо¬ 
середньо Полтав. губ. архівній 
комісії (губархіиу), яка здійснюва¬ 
ла керівництво архівною справою 
в губернії. 1922 губархів перетво¬ 
рено на Полтав. губ. архівне управ- 

АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ління (губарх), якому підпоряд¬ 
ковувався губ. істор, архів, яово- 
створений архів революції (невдов¬ 
зі став відділом істор. архіву) 
та місцеві архіви губернії. 
У зв’язку з ліквідацією губерній 
(1925) губ. істор. архів було пере¬ 
йменовано на Полтав. істор. архів 
(з 1926 — Полтав. крайовий істор. 
архів). До вересня 1930 підпоряд¬ 
ковувався окр. архівному управ¬ 
лінню, а з вересня 1930 — Полтав. 
місцевому архівному управлінню. 
1932 на базі Полтав. місцевого ар¬ 
хівного управління та Полтав. 
крайового істор. архіву ств. Пол¬ 
тав. держ. істор. архів. Місцеві 
архівні управління у Кременчуці 
та Лубнах перетворені на держ, 
істор. архіви. Архівосховища місь¬ 
ких Рад і райвиконкомів реоргані¬ 
зовано на міські та районні архіви, 
З 1937, коли була сгв. Полтав. 
область, вій став називатися Пол¬ 
із в. обл. історичним архівом, з 
1941 — Держ. архівом Полтав. 
області, а історичні архіви в 
Кременчуці та Лубнах — його 
філіалами, з 1958 — Полтав. 
обл. держ. архів. З 1981 — сучас¬ 
на назва. З початком Великої 
Вітчизн. війни облархів та його 
філіали евакуювали 108,5 тис. 
од. зб. до м. Балашова Саратовсь¬ 
кої обл., а потім у 1942 — до Шад- 
ринська Курганської обл. Доку¬ 
ментальні матеріали облархіву і 
його філіалів, що залишилися у 
Полтаві, загинули (понад 1,5 млн. 
од. зб. і 40 тис. книг науково-до¬ 
відкової 6 ки). 
Архів відновив роботу після виз¬ 
волення області від гіім.-фашист, 
загарбників у вересні 1943. Тепер 
тут зосереджено понад 838,5 тис. 
од. зб. документальних матеріалів, 
29,8 тис. од. зб. фотодокументів, 
З кінофільми, 347 фонодокументів, 
702,5 тис. кадрів мікрофільмів з 
історії Полтавщини від 17 ст. до 
наших днів. Серед них документи 
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Полтаь. Цивільного губернатора, 
губ. правління, казенної і межової 
палат, землевпорядних комісій, 
міських і земських управлінь, 
волосних правлінь та ін. Рад 
період представлений фондами 
губернських, повітових і волосних 
ревкомів, обласного, окружних, 
районних міських виконкомів, ор 
гані в планування і статистики, 
органів управління нар г-вом, 
пром. підприємств й об’єднань то 
що, документи особистого фонду 
громад, діячки і члена кількох 
наукових товариств, етнографа 
К. М. Скаржинської. Науково- 
довідкова 6-ка архіву налічує 
понад 23 шс. од. зо. книг і журна¬ 
лів, 3592 комплекти газет (1990). 
Складено систематичний, тематич¬ 
ний, іменний та географ, покаж¬ 
чики. З використанням документ, 
матеріалів архіву видано збірни¬ 
ки «Революционньїе собьітия 1905— 
1907 гг. на Полтавщине» (X., 
1957), «Німецькі окупанти на Пол¬ 
тавщині. X., 1941 — 1943 рр.» (Пол¬ 
тава, 1947), «Полтаві 800 років. 
1174—1974» (К., 1974), «Полтав¬ 
щина у Великій Вітчизняній війні 
Радянського Союзу 1941— 1945» 
(К., 1977) та ін. У перші роки Рад. 
влади директорами архіву були 
професори ІНО І. Ф. Рибаков 
та В. О. ІДспотьєв. Розміщений у 
кол. Земської бібліотеки буднику, 
на вул. Пушкіна № 18/24. 
АРХІВИ. Див. Архів Полтавсько¬ 
го обкому Компартії України, 
Архів Полтавської області, Цент¬ 
ра льний історичний архів У краї 
ни у Києві. 
афанАсьєву- чужбйнсько- 
МУ О. С. МЕМОРІАЛЬНА 
ДбШКА у с. Ісківцях Лубенсько¬ 
го р ну. Встановлена на фасаді 
сільського Будинку культури на 
честь укр. і рос. письменника, істо¬ 
рика, мовознавця, етнографа Афа- 
насьєва-Чужбинського (справж. 
прізв.— Дфанасьєв) Олександра 
Степановича (1817—75). Н. в 
с. Ісківцях у сім’ї дрібного поміщи 
ка, відставного поручика, засіда¬ 

теля повіт, суду С. І. Афанасьсва. 
Його маєток — 34 дес. орної землі, 
селян 2 туші чол. і 2 душі жін. 
ста і і. Оцінювався в 382 крб. 20 
коп. сріблом. Річний прибуток — 
ЗІ крб. 02 коп. Помер батько 
1865. О. С. Лфлпнгьєв-Чужбин- 
ський навчався в Ніжин, ліцеї 
(1829—35), служив у Білгородсь- 
кому уланському полку (1836— 
43). 1843 в чині поручика вийшов 
у відставку і потзернувся па Ук¬ 
раїну. Того ж року познайомився 
з Т. Г. Шевченком, який відві дав 
Ісківці 1843, 1845, 1846. Ман сну¬ 
вав по Україні і Росії, час від часу 
приїжджав у село. 1845—46 су про 
воджував Т. Г. Шевченка у подо¬ 
рожі по Лівобережній Україні. 
З 1847 служив у канцелярії воро¬ 
незького губернатора, був редак¬ 
тором неофіційної частини газ. 
«Воронежские губернские ведомос- 
ти». Брав участь в етиогр. експеди¬ 
ції морського міністерства по Пд. 
Росії. Після повернення з експе¬ 
диції жив у Петербурзі, даси. газ. 
«Петербургский листок» (1864), 
працював відп. ред. сатиричного 
журн. «Искра» (1873). інспекто¬ 
ром шкіл грамотності, завідував 
музеєм Петропавловської фортеці. 
1831 опубл. в «Украимском альма» 
нахе» оповідання «Нежинские 
греки». У 40 х рр надрукував 
вірші укр. мовою в альманахах 
«Ластівка» (1841) і «Молодик» 
(1843). У 1855 видав у Петербурзі 
анонімну зб. віршів «Що було па 
серці» Іотім публікувався в «Ос¬ 
нові». Найвідомішими є його ро¬ 
мансові, інтимні поезії, перейняті 
щирим почуттям («Шевченкові», 
«Прощання», «Безталання», «Є. П. 
Гребінці» та ін.). Написав статтю- 
некролог «Землякам Над моги¬ 
лою Т. Г. Шевченка» та «Спогади 
про Т. Г. Шевченка» (обидва — 
1861). Автор праць « Коротка ро¬ 
сійська історія для простолюду», 
«Поїздка па Дніпровські пороги й 
на Запоріжжя», Побут малоро¬ 
сійською селянина о і і і 11. Дошка — 
мармур, відкрита 1988. 
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МІІКЛРГНКА ТР^ІІА — перша 
111 •• м | м ■< і і 111; і укр. драм, група, даси, 
и Кременчуці 1880 укр. актором, 
мі і ргпреііером і драматургом Аш- 

і..іІи піком Григорієм Андрійовичем 
(|8>(>, Кременчук — 6л. 1930, 
Харків)- В її складі працювали 
М /І. Кропивницький і М. К. 
( і в міський. У 1880—90-х рр. 
мм> гупала у багатьох містах і міс¬ 
ії-чк ах України та Полтав. губ. 
188 І і рупа одна з перших на У кра¬ 
пі і почала показувати укр. вис га¬ 
ни (після Емського указу 1876). 
Ашкаренку належать п’єси па 
його власні га запозичені сюжети: 
«Конотопська відьма» (1889), «Ца 
рпцпніі черевички або Криваві 
помітки» (1891), «Рідна мати гір¬ 
ша мачухи» (1891), «Оказія з сот¬ 
ником Яремою» (1896), «Маруся» 
(1897), «Кого судити» (драма з піс¬ 
нями, хорами й танцями, спільно з 
І. А. Тогобочним: 1905, та ін. Опуб¬ 
лікував також«Спомнни про першу 
укр. трупу » («Рідний край», 1908). 

Б 
БАБАКУ Д. і. ПАМ’ЯТНИК у 
с. Савннцях Оржидького р-ну. 
Встановлено 1957 на гер. Савинсь- 
кої 3 річної школи на честь Героя 
Рад. Союзу Бабака Демида Івано¬ 
вич.» (1911 —43). П. в Савинцях 
у селян < ім’ї Навчався у сільс. 
семирічній школі і мі ж колі осиній 
шкоті піч. санітарів, працював у 
колгоспі І червим 1911 — V Чср 
воній Армії. Після закіп. 1942 кур 
сів коман того ск іаду — командир 
стрілкової роти. Брав участь у боях 
за Харків і Дніпро. Загинув і.XI 
43. Удостоєний звання Героя 1944 
посмертно за мужність і відвагу, 
виявлені під час форсування Дніп¬ 
ра. Похований у с. Млинках Онуф 
римського р-ну Кіровоград, обл. 
Його ім’я присвоєно Савинській 
во< ьмирічній школі. 

БАБИ КАМ'ЯНІ 

БАБИ КАМ’ЯНІ —узагальнюю¬ 
ча назва стародавніх кам'яних ан¬ 
тропоморфних стел, статуй. Були 
першими образами людини у мону¬ 
ментальному мистецтві. Поширені 
в степовій частині Європи і Азії, 
зокрема, на тер. України. Нале¬ 
жать до доби міді — бронзи (4—1 
тис. до н. е.), залишені скіфо-сар- 
матськими племенами (7 ст: до 
н. е.— 4 ст. н. е.) і тюркомовними 
народами, зокрема, половцями 
(6—13 ст.). Зустрічаються як в 
курганах (в насипах і в самих по¬ 
хованнях), гак і на їх поверхні. 
На гер. Полтавщини виявл. до 
10 Б. к. Вивчались 1902—03 Л. В. 
Падалкою, у 70 х рр. 20 ст.— 
С. А. ГІлстньовою. 
Біля с. Федорі в ки Кар дівсь кого 
р-ну знайдена 1973 стела кін. 
З—2 ніс. до н. е.— т. з. С едорівсь- 
кип ідол. Експонується у Полтав¬ 
ському краєзнавчому музеї. 1971 
у зруйнованому кургані біля с. 
Бурні Полтав. р-ну на правому 
березі р. Коломаку виявлена ар¬ 
хаїчна стела ямної культури (кін. 
З — поч. 2 тис. до н. е.) з виділе¬ 
ним виступом — головою, без 
зображень. Втрачена. У 60-х рр. 
20 ст. у відслоненні кар’єру право¬ 
го берега р. Ворскли поблизу с. 
Чернечий Яр Диканського р-ну 
знайдено скульптуру І тис. н. е., 
висотою 18 см. Заглибленими лі¬ 
ві я ми передано обличчя людини, 
що посміхається. Експонується у 
Ди ка неь кому істор и ко-краєзна в- 
чому музеї. Половецькі Б. к. 
11 —13 гг. зустрічаються на Пил- 
іашцині порівняно рідко, більшість 
походить з ГІоорілля чи Воргклян- 
сько-Орільського межиріччя (та¬ 
ких відомо 7). Пов’язані з куль- 
гом мертвих, встановлювалися на 
вершинах курганів чи підвищень. 
Зображали постаті як чоловічі 
(шолом, захисний об ладунок, 
зброя, пояс), гак і жіночі (вишука¬ 
ний головний убір, багато при- 
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крашений одяг тощо). Половецькі 
Б. к. стояли на вершинах курганів 
біля сс. Білухівка та Федорівка 
Карлівського, Шедієве Новосан- 
жарського, Бугаївка Полтавсько¬ 
го р-нів, в околицях Полтави та 
ін. місцях. Єдина відома на тер. 
України знахідка, що являє собою 
лише голову половчанки (12 ст.), 
виявл. 1983 у с. Ландарі Дикансь- 
кого р-ну. Експонується в Дикан- 
ському історико- краєзнавчому му¬ 
зеї. Переважна більшість Б. к. збе 
ріг. у Полтавському краєзнавчому 
музеї. Значна частина половецьких 
статуй 11—13 ст. (до 20 од.) було 
привезено поміщиками з Катерино- 
славщини та Харківщини у 18— 
19 ст., які прикрашали парки ма¬ 
єтків, зокрема, у Диканьці, Вели¬ 
ких Будищахг Кибинцях, Яреськах. 
БАБИЧЇВКА (Бабичі) — село 
Глобинського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані нас. пункти Набережне 
(Кагамлик), Новобудова та Усти- 
мівка. Розташ. на р. Кагамлик, 
за 12 км від райцентру та за 8 км 
від залізнич. ст. Рублівка. 313 дво¬ 
рів, 719 ж. (1990). Хутір Б. існував, 
вірогідно, вже у 17 ст., частина 
жигелів була кріпаками Київ. 
Пу стин но- М и кола ївсь кого мона¬ 
стиря. За переписом 1781 входила 
до складу Городиської сотні Мир¬ 
город. полку, наліч. 71 двір, 195 
ж. чол. статі. З 1781 Б.— у складі 
Городиського пов. Київ, намісни¬ 
цтва, з 1789 — Градизького пов. 
Катеринослав, намісництва, з 1796 
— Кременчуцького нов. Малорос, 
(з 1802 — Полтавської) губернії. 
1859 у Б — 25 дворів, 180 ж. За 
переписом 1900 у селі було 2 сільс. 
громади, у яких наліч. 72 двори, 
459 ж. У 1910 — 96 дворів, 554 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Б. стає центром сільради. 
З березня 1923 — у складі Кохнів- 
ського р-ну Кременчуцького ок¬ 
ругу. 584 ж. У 1926 — 134 двори, 
614 ж. Під час нім. фашист, 
окупації (12.ТХ 1941—22.1Х 1943) 
гітлерівці стратили 6 жителів се¬ 

ла, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 120 чол. 
У селі — центр, садиба колгоспу 
ім. Г. І. І Іетровського (зерново- 
буряко-тваришшцького напряму), 
за яким закріплена Устимівська 
дослідна станція ВИДІ ім. М. І. 
Вавилова, що с. складовою части¬ 
ною Устимі вс ькогп дендрологіч¬ 
ного парку (засн. 1893), відділен¬ 
ня зв’язку та Ощадбанку, будинок 
побуту, 8-річна школа, фельдшер.- 
акушер, пункт, аптека, дитсадок, 
клуб на 180 місць, б ка (12 тне. од. 
зб.). Село радіофіковане та елек¬ 
трифіковане. Пам’ятники: Г. І. 
Петровському (1958), воїнам-одно 
сельцям, загиблим (165 чол.) під 
час Великої Вітчизн. війни, В. І. 
Леніну (1968). У Б.— братська 
могила рад. воїнів, полеглих (15 
чол.) при визволенні села 1943 від 
гітлерівців. На околицях села 
знайдено археол. пам’ятки періоду 
Київ. Русі. У с. Устимівці живе 
і працює вчи і елем укр. письмен¬ 
ник Ф. К. Роговий. 
багАта — річка в Полтав. обл., 
прит, р. Орелі (бас. Дніпра). 
Довж. 67 км, площа бас. 563 км2. 
БАГАТЕНЬКА — річки в Полтав. 
обл. 1) Права прит. р. Багатої (бас. 
Дніпра). Довж. 20 км, площа бас. 
102 км2. Похил річки 2,8 м/км. 
2) Ліва прит. р. Орелі (бас, Дні¬ 
пра). Довж. 29 км, площа бас. 
207 км2. Похил річки 1,8 м/км. 
БАГАЧКА — річки в Полтав. 
обл. 1) Ліва прит. р. Сули (бас. 
Дніпра). Довж. 12 км. Тече тер. 
Хорольського р-ну. На її березі 
розташ. с. Покровська Багачка. 
2) Права прит. р. Псла (бас. Дні 
гіра). Довж. 11,2 км. Тече тер. Ве 
ликобагаванського р ну. На її 
березі розміщені емт Велика Ба¬ 
гачка та с. Кротівщппа. 3) Прит. 
р. Ворскли. Тече тер. Дикансько- 
го р-ну. 
БАГАЧКА п£РША (до ііоч. 20 
ст.— Багачка і Базилівщйна) — 
село Великобагамавського р-ну, 
цеігтр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Пушка- 
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БАЗИ ЛІ ВЩИНА І х * Ні* ( « менінка, Степанівка, Сте- 
фаіііщіпіма Широке. Розташ. за 

* » км ні і райцентру та за 45 км 
иі і 1.1 і і «її і їм. ст. Гоголеве. 376 ж. 
(Г »'/(>). Поселення Багачки виник- 
ю іїг раніше кін. 18 ст. У 1859 — 
»І і нори * 345 ж. З кін. 18 ст. селом 
молоділи поміщики Базилевські, 
и ш’язку з чим село тривалий час 
м і піна юся Базилівщиною. На ме- 

і 19 і 20 сг. Багачка (Базилівщи- 
іі.і) .надується в друкованих дже¬ 
релах як Багачка Перша (па відмі¬ 
ну ш д Другої і Третьої Хорольсь- 
кого пов.). 110 дворів, 739 ж. У 
Б. II. діяла школа грамоти. У 
1910 — 125 дворів, 782 ж. Насе¬ 
лення (дало займатися ткацтвом, 
геслярі гном, кравецтвом. 1905—07 
V селі відбулися революц. виступи. 
Рад. владу встановлено в спиті 
1918. У березні 1921 ств. комне 
зим. У березні 1923 утворено Ра 
дпнопівськші р-н у складі трьох 
иолосіей; Б. П. увійшла до Ради 
нені і всі.,кою р ну. З 1925 село — 
V с кіді іюноутм. Велпкобагамап 

і і к<ні> р ну 1999—ЗО було зааер 
1111' 11 і І КО.ІСК III иіїсіцік ) 1 І. І X 19-11 
«« ю окупували гігдерійці. 22.1> 
19 ІЗ зні її,пене типами 26*6 го 
сірім, полку 93 ї Миргород. стріл, 
дивізії. У селі —колгосп «Зоря» 
(зерново буряко-тваринницького 
напряму), відділення зв’язку, 
А ГС, неповна с. ш., фельдшерсько 
акушер, пункт, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 400 місць, б-ка 
(11 тис. од. зб.). Уродженцями 
с. ( іч націнка с укр. письменник 
М І. І Наповал (1919—82) і Ге 
рой Ра і Союзу В В Ганущспко 
(1922 і А. На фасаді будинку 
мк ц ніколи відкрито меморіальну 
юшку В В. Гапушенку. У Б II. 

І!) >7 їй іапоилеио пам’ятники: на 
братській могилі рад. воїнів, за 
ґиблйх (9 мол.) при визволенні 
села 1943 від гітлерівців, та на 
честь воїнів односельців, полег¬ 
лих (96 чол.) на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. 
БАЖАНЇВСЬКИЙ — ручай у 
Полтавській обл. Тече територією 

Решетилівського району (поблизу 
с. Дружба). 
БАЗИЛЕВИЧ Ф. І. МУЗЙЧН1 
КЛАСИ в Полтаві. Відкриті Фео¬ 
фанією Іванівною Базилевич у 
1900. Навчали гри на фортепіано 
та хорового співу. Директором 
був вільний художник Леонід Лео¬ 
нідович Пісовський, він же вів 
і клас фортепіано. Гри на форте¬ 
піано також навчали Ю. М. Ко- 
шевгька, С. Й. Грекович. Клас 
хорового співу вів диригент і 
викладач співів у навч. закладах 
ГІоліави Іван Миколайович Ризен- 
ко (1846—1932). Згодом стали 
навчати гри на скрипці, сольного 
співу, викладати елемент, теорію, 
сольфеджіо, гармонії. Тут також 
працював хоровий диригент, ком¬ 
позитор і педагог Ф. М. Попадич 
(див. Полтавська хорова капела 
ім. Т. Г. Шевченка), Клас теорії 
ча гармонії вела В. С. ГІавроцька. 
клас сольною співу — А. Ваккер 
га М М. Дснисеико (перша вчи- 
гелька пар. арт. СРСР І. С. Коз- 
ловеького). 
Б АЗИ ЛІ ВЩИНА (Мокрий Татам- 
лик) — село Машівського р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розташ. в долині р. Тагамлика, 
за 13 км від райцентру та за 6 км 

Будинок музичних класів 
Ф. І. Базилевич у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 
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під залізппч. ст. Селеіцина. 890 ж. 
(1990). Засн. в 17 ст. під назвою 
Мокрий Тагамлик. За переписом 
1859 мала 71 двір, 966 ж. На 
1863 Мокрий Тагамлик — село 
Костяптиноград. поя. Маті всякої 
вол., 153 двори, і050 ж. 1900 — 
284 двори, 1481 ж., паровий млин 
з олійницею і шеретовка проса 
Олександра Вепського церква 
(дерев’яна, з дзвіницею; 1884), 
церковна 6 ка. У парафії — школа 
грамоти і дві земські. Церковної 
землі —33 дес., у г. ч. 1,5 десятини 
присадибної. У 1902 відбувся ви¬ 
ступ проти поміщиків Треике, який 
організу вав Г. П. Дегшсенко. 40 
пай і ктивніших селян -у часників 
було ув’язнено в полтав. в’язницю. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У роки громадян, війни 
в селі діяв партизан, загін (коман¬ 
дир О. Ф. Майборода) іа особли¬ 
вий батальйон, яким командував 
житель Б. С. С. Дузенко. 1923 ств. 
артіль «Мрія-1». 1926 в Б.— 439 
дворів, 2212 ж. У 1929—ЗО сів. 
З колгоспи: ім. С М. Кірова, 
«Більшовик», «Комінтерн». Під 
час нім.-фашист, окупації (22. IX 
1941—22.ІХ 1943) гітлерівцями зни¬ 
щено 8, до Німеччини на приму 
сові роботи вивезено — 99 жителів 
села. 1953 з трьох колгоспів утв. 
один — ім. С. М. Кірова, який 
1064 перейменовано на ім. Г. І. 
Коговського, а 1972 приєднано до 
колгоспу ім. Ті Г. Шевченка. 
У селі розташ. радгосп «Світанок» 
Полтав. газопром. управління, 
Машівське міжгосп. рибооб’єднан 
ня, відділення зв’язку, неповна 
с. ш., дитсадок, фельдшерсько- 
акушер, пункт, Будинок культу¬ 
ри на 300 місць, б-ка (16,6 тис. 
од. зб.), лазня. Розпочата газифі¬ 
кація села. 
Меморіал на честь воїнів загиблих 
(28 чол.) при обороні 1941 і виз¬ 
воленні 1943 села від гітлерівців 
(1985). Пам’ятник (1965) на 2 мо 
гилах рад. воїнів, полеглих при 
визволенні 1943 села. Пам’ятник 
землякам, що загинули в грома¬ 

дян. (14 чол.) та Велику Вітчизн. 
війну (2(6 чол.). 
БАЙРАК - гідролог. заказник 
(з 1984). Болотний масив. Розташ. 
біля с. Ьерезоточі Лубенського 
р-ну. Перебував у віданні радгос¬ 
пу «Дружба». Площа 179 га. 
БАЙРАК (кол. Бородаївка) — се¬ 
ло Ди іранського р-пу, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Одарюкінка, Пе- 
ірепки. 
Розташ. за 20 км від райцентру 
та за 14 км від залізним, ст. Аоа- 
зівка. 271 господарство, 653 ж. 
(1990). Засн. у 18 ст. За переписом 
1859 Бородаївка — козацьке село 
Полтав. ігов., 96 дворів, 380 ж., де 
рев. Георгіївська церква, сільс. учи¬ 
лище, відбувалося два ярмарки на 
рік. 1910 — 94 господарства, у т. ч. 
козацьких — 64, сел. —18, привіле¬ 
йованих — 7: 512 ж., земельних 
угідь 574 дес., у т. ч. ріллі 486 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Б.— центр сільради. З 1923 
входив до складу Днкамського 
р-ну. Влітку І920 у Б. ств. комітет 
незаможних селян; в 1925 — зе¬ 
мельні кооперативи, яким шефи 
з ІТолгав. міськради подарували 
трактор «Фордзон». За переписом 
1926 у Б. 135 дворів, 541 ж. Під 
час ні м.-фашист, окупації (17. IX 
1941—20.ГХ 1943) з сіл Байраць- 
кої сільради гітлерівці вивезли до 
Німеччини 116 хлопців і дівчат. 
Тепер) V селі колгосп ім. М. І. Ка- 
лініна (м’ясо-мол. напряму), не¬ 
повна с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, діп. садок Будинок куль¬ 
тури на 400 місць б-ка (14 гнг. од. 
зб.), лазня, кафе, торговий комп¬ 
лекс. У 1985 закладено парк, в 
якому знаходиться пам’ятник 1 а . 
Шевченку (1927. під час війни 
знищений,новий встановлено 1958) 
пам’ятник М. І. Ка лі піну (1968). 
Братська могила рад ноші в, загиб 
лих 1943 при визволенні Б. від 
нім. фашист. загарбників, га пам’¬ 
ятник (1957) воїнам землякам, 
які полягли (173 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
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6АЛАКІНА ВУЛИЦЯ ГАКДП річка в Полгав. обл., 
ліва при і. р. Псла (бас. Дніпра). 
Д<»вж. 21 км, площа бас.— 185 
км; Похил річки 0,97 м/кмі Тече 
гер. Решетилівського р-ну. 
БАКУМІВКА — село Миргород 
р пу, підпорядковане Черевківсь- 
кій сільс. Раді пар. депутатів. 
Розташ. за 25 км від райцентру та 
залізнич. ст. Миргород. 599 ж. 
(1990). Виникла в кін. 16 ст. у пе¬ 
ріод козацької колонізації Лівобе¬ 
режжя. На карті І. Л. де Боплана 
(серед. 17 ст.) позначена як село. 
Під час вияв, війни укр. народу 
1648—54 населення Б. иімоговдя 
ло селітру для пороху, в зв’язку 
з чим іа ним іакріпилося прізвись¬ 
ко «ік пі лишки». Спочатку входи 
ло то Сорочинської сотні ГІолтав., 
потім — Миргород, полку. З кін. 
17 ст. починається закріпачення 
селян. Першим власником Б. був 
Миргород, полковник Павло Апо¬ 
стол. За ревізією 1729 у селі — 
103 двори. 1678 гетьман Данило 
Апостол (сип П Апостола) одер 
жав першу, а 1710 — Другу гра¬ 
моти, що підтверджували його 
володіння в Б. 1781 село було від 
несено до Миргород, повіту. Тоді 
Б. налічувала 231 двф. Населення 
займалося землеробством, рибаль¬ 
ством. За описом Київ, намісницт¬ 
ва 1787 багато дворів у селі нале¬ 
жало Марині Апостоловій та сотни¬ 
ку Чарнишу. З 1794 діяла дерев. 
Троїцька церква. У 1795 у Б. на 
р. Хоралі працювали два водяні 
млини, що належали генерал-ма¬ 
йорілі Марині ІПтакельберговій. 
1859 у селі — 281 двір, 1463 ж. 
1894 відкрито земську школу. 
1900 у Б.— 51 козацьке г во та 
264 селян-власників. 1910 — 307 
дворів. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918 (голова ревкому — А. Бутен 
ко). Під час нім.-австр. окупації 
Б. (березень 1918 — грудень 
1919) діяв партизан, загін. У 1920 
засн. парт, осередок та комітет 
незаможних селян. За переписом 
1926 у Б. Попівського р ну — 367 

господарств, 1714 ж. Виник пер¬ 
ший ТС03 «Червона борозна», 
на базі якого 1929 ств. артіль 
«Паризька комуна», а 1930 — ар¬ 
тіль ім. Т. Г. Шевченка. Почали 
діяти семирічна школа, медпункт, 
клуб. Під час нім. фашист, оку 
пації села (17.IX 1941 —17.IX 1943) 
велася підпільна боротьба про 
ги загарбників. У Б.— колгосп 
«Дружба» (рослинницько-тварин¬ 
ницького напряму), відділення 
зв’язку, АТС, с. ні., фельдшерсь¬ 
ко акушер. пункт, дтчадок, Бу¬ 
динок культури на 250 місць, б-ка 
(8 тис. од. зо.). У селі бував декаб¬ 
рист С. І. Муравйов-Апостол під 
час своєї служби на Україні (з 
1822) (див. Декабристи на Пол¬ 
тавщині). 
В Бакумівц» жив нащадок Му- 
равйових-Апостолів по лінії мате¬ 
рі, прогресивний земський діяч, 
видавець газ. «Полтавщина» О. І. 
Смагін (1860-—1929). Улітку 1888 
до села приїздив рос. письменник 
А. П. Чехов (1860—1904). У 1958 
у селі відкрито пам’ятники — на 
братській могилі рад. воїнів, за 
гиблих (9 чол.) при визволенні 
села 1943 від гітлерівців, та на 
честь воїнів-односельців, полеглих 
на фронтах Великої Вітчизн. війни. 
балАкіна ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Фабрикантська, Нижньо- 
фабрикантська; Київський р-н) — 
від вул. Театральної до Лугової. 
Наз. 1951 на честь Балакіна Васи¬ 
ля Федоровича, полковника, заст. 
командуючого артилерією Степо¬ 
вого фронту по політ, частині, 
який загинув 1943 на Полтавщині. 
Похований на тер. Солдатської 
('лави меморіального комплексу. 
Б. в. прокладено на поч. 19 ст. 
згідно Полтави планів 1803—04, 
за якими була розпланована між 
Павленківським і Байковим ярами 
для домоволодінь, які переноси¬ 
лися в зв’язку з перебудовою цент¬ 
ру міста. Назву одержала від 
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фабрик-майстереиь німців реміс¬ 
ників, для яких було споруджено 
бл. 50 дерев’яних будинків (не 
■збереглися). На поч, вулиці 1810 
зведено перший театр, відкрито 
лютеранську церкву (див. Петро- 
павлівська кірха), споруджено бу¬ 
динок провіантських складів, у 
кінці — цегельний завод. Б. в. 
реконструйовано 1943—80- Забу¬ 
дована багатоповерховими та ін¬ 
дивід. житл. будинками. Розташо¬ 
вані— с. ш. № 7 (ЛІ» 2), корпуси 
Полтавського сільськогосподар 
ськобо інституту, фабрика «Яол 
тавчанка». На будинку кол. учи¬ 
тельського ін-ту (№ 10) встанов¬ 
лено Макаренку А. С. меморіаль¬ 
ну дошку. 
БАЛАКЛІЯ — село Великобага¬ 
ванського р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Колосівка, Писарівщи- 
на, Шипоші. Розташ. за 22 км від 
райцентру та за 42 км від заліз- 
нич. сг. Гоголеве. 575 ж. (1990). 
Виникла у кін. 16 — на поч. 17 ст. 
в ході козацької колонізації Пра¬ 
вобережжя. На карті Г.-Л. де 
Бон лана (серед. 17 ст ) позначена 
як село Баклей. У роки визв. війни 
укр. народу (1648—54) воно вже 
було «містечко Балаклейка», в 
якому знаходилася сотня Полтав. 
полку (153 чол.). У 1654 в містеч¬ 
ку, крім козаків, проживало 148 
міщан, справами яких відали 
війт та бурмістр. Балакліївська 
сотня брала участь у Північній 
війні 1700—21. У кін. 18 ст. Б. 
відійшла до Білоцерківської сотні 
Миргород, полку. На той час у 
містечку, поруч з 115 дворами 
виборних козаків і 102 дворами 
козаків-підпомічників, з’явився 91 
двір посполитих, 15 посполитих 
належали бунчуковому товаришу 
П. Паскевичу з племінниками, 
бунчуковому товаришу В Родзин¬ 
ку та полковому осавулу С. Киря- 
кову. 1760 Миргород, полковник 
Ф. М. Остроградський одержав 
універсал на володіння 109 поспо¬ 
литими. 1859 Б.—містечко козаць¬ 

ке і власницьке, наліч. 409 дворів, 
3282 ж.; щорічно проводилося 
три ярмарки 1870 збуд. нову По- 
кровську церкву, працювала цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. У кін. 
19 ст. відкрилася земська школа. 
У 1910 в Б. діяв паровий млин. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1923 Б. як центр волості 
ввійшла до складу Радивонівсь- 
кого р ну, 1926 Б.— Остан’ївсько 
го р-ну Лубен, округу. 350 госпо¬ 
дарств, 1810 ж. За ініціативою 
комнезаму були ств. ТСОЗи «Зір¬ 
ка», «Плугатар», «Чубар». 1930 
засн. артіль «Червоний господар». 
1924 відкрилася семирічна, 1938 — 
середня школи. Працювали мед¬ 
пункт, Будинок культури, б-ка, У 
період окупації Б. гітлерівцями 
[14.IX 1941 —19 (20). IX 19431 на¬ 
селення села переховувало поране¬ 
них рад. воїнів та втікачів з конц¬ 
таборів. Відступаючи, окупанти 
спалили село. У Б.— раді оси 
«Заповіт Леніна» (насіннєвого на¬ 
пряму, тваринництво), неповна с. 
ш., дитсадок. Будинок культури 
на 400 місць, б-ка (10 тис. од. зб.) 
Село електрифіковане, радіофі¬ 
коване. Уродженцем села є укр. 
літературознавець А. І. Костенко. 
У 1957 відкрито пам’ятник вої¬ 
на м-односельцям, що загін ули (255 
чол) під час Великої Вітчизн. 
війни; 1967 — В. І. Леніну. У Б.— 
братська могила рад. воїнів, які 
полягли (17 чол.) 1943 під час 
визволення села від нім.-фашист, 
загарбників. На тер. Б, знахо¬ 
диться городище скіфського часу 
(5—3 ст. до п. е.). 
БАЛЕ ІІК А ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(Київський р-н) — від вул. Куче¬ 
ренка до тупика (житл. масив 
Браїлки). Прокладена і забудова¬ 
на у повоєнний період Паз. на 
честь Б 'ленка Олексам іра Олек¬ 
сійовича (1913—66) Героя Рад. 
Союзу. Н. у м. Іііи.кові в родині 
коваля. 1919 переїхав разом з 
батьками до Полтави. Після служ¬ 
би в армії мкінчпв авіац. уч-ще. 
З перших Днів війні* па фронті. 
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БАЛЯСНЕ ІІроіІІІЮВ їдцях від рядового льот- 
чика до командира частини. Зван¬ 
ня Героя удостоєний 1944. Похова- 
іпп: у Полтаві. Ім'ям героя наз. 
іако?к вулицю у м. Зінькові. 
БАЛГІСНЕ (Сідаківка) — село 
Диканського р ну, центр сільс. 
Гл (її пар. депутатів, якій підпо¬ 
ра і ковані села Андренки, Дейне 
і і яка, Марченки, Нелюбівка, По¬ 
їм віча, Сивці. Розташ. за 16 км від 
райцентру і за 26 км від залізнич. 
» г. Рсшетилівка. тІерез село про 
ходінь асфальтова дорога Полта¬ 
ва — Днканька — ІІТишаки. 1065 
ж. (1990) 
ІЗІ 1,0МІ і серед. 18 сг. як поселення 
в урочміці Сі (акова Балка, За 
ік р< 11ін ом 1 /82 в І) разом з Попів- 
кою проживало 259 чол. і 253 жін 
ки. У 1800 ур. Сідакова Балка 
(пізніше Сідаківка) було куплене 
графом, а згодом князем В ГІ. Ко- 
ч осі м у дворянки Марії Бараба 
пісної (Барабані) та прапорщика 
Федора ІІСьОЛа. І79І ПОЛКОВНИК 
II В Кочубеіі переділ: у Б. із 
( І ірІІЧ М ЦІНІМ \ре< юз ІНІІ і.« неї, 
КУ м р< м ці рипу. ЯКУ па пі.ііі См Ю 
і ній і.кою Ію\ ЮВЛІВ* нону 
Уг* ііеіі«• ику церкву 3 часом ггосе 
лпіші ( і а и і центром Баляепівської 
економі і Кочу беїв.- 1801 в Б. (Сі- 
дакінці) разом з Попівкою, що 
розтані, поряд, наліч. 643 ж. 1814 
до Баляепівської економії увійшли 
хутори Піщане та Надія, що на 

іе к.чдп раніше дочці С. В. Кочубея 
На іії (о і.ру сена з полковником 
І Іотьомкйшм). За переписом 1859 
Б. (Сіщківка) Подтли. иов.— 
и.млппщьке село, 20і двори, 1272 
» , ііяла церква, відбувалося З 
ярмарки на рік. 1869 в селі бу 
дуїм.ея нова Успенська дерев’яна 
іі«*іжма з дзвіницею. За даними 
1.900 Б.— центр однойменної во 
лОсті Полтав. пов. 358 дворів, 
2430 ж. У їх володінні знаходилось 
1403 дес. землі. При Успенській 
церкві діяла б-ка (відкрита 1898, 
569 книг), земська і жіноча цер 
ковнопарафіяльна школи, відбу¬ 
валося 4 ярмарки на рік, 2 став¬ 

ки. 1910 в Б. 397 господарств, із 
них козаків — 3, селян — 380, єв¬ 
реїв — 7, ін. непривілейованих — 
2, привілейованих — 5. Разом з 
найманими робітниками наліч. 
2280 ж. У володінні знаходилося 
1564 дес. земельних угідь, у т. ч. 
орної землі — 1381 дес., під 
посівами — 1486 дес. Крім земле¬ 
робства, займалися промислами 
(12 теслярів, 18 кравців, 7 шевців, 
З ковалі, 3 лимарі, 5 ткачів і віз¬ 
ник). 
Рад. владу в Б. проголошено в січ¬ 
ні 1918. Під час нім.-австр. оку¬ 
пації тут формується повстан¬ 
ський загін! для боротьби з дені- 
кінцями — партизан, загін (мав 
200 чол.). Балясне — центр сільра¬ 
ди, а з 7.III 1923 — центр Баляс- 
ііівського р ну Полтав. округу, 
який проіснував до 1926. Ьаляс- 
нівськііі сільраді були підпорядко¬ 
вані хутори Андренки, Дейнеки 
(Дсннемикл), Дмигренківка (Дмит- 
ренки), Кальиики, Криворучки, 
.Злидарі, Марченкове (Марченки), 
Мар’янівка, Нелюбівка, Павлів- 
ка, Попівське (Попівка), Сивці, 
Шевченки, Штаньки. 1926 — 464 
господарства, 2371 ж. 1924 орга 
ніз. артіль «Надія». 1928 ств. 
7 ТСОЗів. Наступного року разом 
з «Надією» на їх базі організ. 
колгосп «Червоний плугатар», пе¬ 
рейменований у 1938 на ім. Чкало- 
ва. Під час нім.-фашист, окупації 
(5.Х 1941—22.ІХ 1943) лише в Б. 
розстріляно 7 патріотів, залише¬ 
них для організації піди.-парти¬ 
зан. боротьби, 136 юнаків та дів¬ 
чат відправлено на примусові ро¬ 
боти до Німеччини (39 з них не 
повернулося на батьківщину); спа¬ 
лено 286 хат, усі колгоспні спору¬ 
ди й громадські будинки. На 
1947 Батіяснівській сільраді під¬ 
порядковані села Андренки, Дми- 
тренки, Марченки, Нелюбівка, 
Павлівка, Попівка, радгосп ім. 
Чапаєва, Сивці, Штаньки. У Б.— 
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цеїлр. садиба колгоспу ім. Чкало- 
па (зерново-буряк. і м’ясо-мол. 
напряму), с. ш., колгоспний буди¬ 
нок ветеранів, дитсадок, дільнична 
лікарня, аптека, Будинок культу¬ 
ри на 400 місць, б-ка (13,1 інс. 
од. зб.), комплексний приймаль¬ 
ний пункт райпобу і комбінату, 
сільське споживче т-во, загот- 
пункт, їдальня, кафе, лазня, елек¬ 
тропідстанція, відділення зв’язку 
і Ощадбанку, громадський музей 
колгоспу. Уродженцями 6. є Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1045) М. К. Ге 
рещемко (1013—44) і Герой Соц. 
Праці (1076), професор М. Ф. Сем- 
ко (1005—79). Іменами героїв на¬ 
звано вулиці у рідному селі. Па¬ 
м’ятник В. П. Чкалову (1058); 
у парку — братська могила рад. 
воїнів, що загинули при обороні 
1941 і визволенні села 1943 від гіт¬ 
лерівців; пам’ятник воїнам одно¬ 
сельцям, полеглим на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1958). 
барАнників — ручай у Пол- 
тав. обл. Протікає поблизу с. Боб 
рівника Зіньківського р ну. 
барбАра — кол. озеро, тепер за¬ 
тока у Полтав. обл. Розташ. побли¬ 
зу м. Комсомольська. 
БАРИШІВКА — річка в Полтав. 
обл. Тече тер. Полтавського р ну. 
БАТУРЙНСЬКІ СТАТТІ 1663. 
Підписані в Батурині гетьманом 
Лівобережної України Г. Брюхо- 
вецьким і представниками царсь¬ 
кого уряду. Підтверджуючи Бе¬ 
резневі статті 1654, якими ви¬ 
значалося правове становище Ук¬ 
раїни в складі Рос. держави, Б. с. 
доповнювали їх двома пунктами: 
повернути з України рос, поміщи¬ 
кам селян-втікачів; заборонити 
укр. купцям вивозити з України і 
продавати в Росії горілку і тютюн, 
щоб не порушувати царську моно¬ 
полію на продаж цих товарів. 
Б. с. незабаром були замінені 
Московськими статтями 1665. 
БАТЬКЙ — село Зіньківського 
району, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Драни, Кордюкове, Лазьки. 

Розташ. за 37 км від райцентру 
га за 65 км від Полі а ви. 928 ж. 
(1990). Відоме з 18 ст. За Гене¬ 
ральним описом Ь.— село Опіш- 
нянської сотні Галицького полку. 
На час перепису 1863 Б.— село 
Зіньківського нон. Опіішіянської 
вол., 370 дворів, 7901 ж., ГІокров- 
ська церква (дерев., 1855), на поч. 
20 ст.— кладовищенська Петра і 
Павла. 1900 Б.— Заїченської рол. 

(разом з хуторами), 773 двори, 
3656 ж., діяла сільс. громада, зем¬ 
лі власної — 3042 дес., земська та 
Церковнопарафіяльна школи (4 
класи, 60—65 учнів), відбувало¬ 
ся 3 ярмарки на рік. 
Рад. владу проголошено у січш 
1918. 1920 ств. комсомол, осере¬ 
док. За переписом 1926 Б.— центр 
Батьківської сільради Опіптяи- 
ського р-ну Полтав. округу, 661 
двір, 3130 ж. 1929 організ. колгосп 
ім. К. Маркса, згодом ім. Будьон- 
ного га ім. Чанаєва. Від голоду 
1933 року померло 300, репресо¬ 
вано у 1937—39 10 жителів села. 
З вересня 1941 до вересня 1943 село 
було окуповане цім. фашистами. 
Тепер на гер. Б.— центр, садиба 
колгоспу ім. К. Маркса (зерново- 
мол. напряму, тех. культури), 
с. ш., амбулаторія, аптека, дитса¬ 
док «Сонечко» на 40 дітей, Буди¬ 
нок культури на 370 місць, б-ка 
(ТО,9 тис. од. зб.), лазня, сауна з 
басейном, парк. Пам’ятник 
К. Марксу (1967). 1959 встановле 
но пам’ятник на братській могилі 
рад. воїнів загиблих (320 чол.) під 
час визволення села від нім -фа¬ 
шист. загарбників. Меморіальний 
комплекс воїнам односельцям, по¬ 
леглим (307 чол.) на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни (1987). По¬ 
близу с. Лазьки виявлено 2 посе¬ 
лення скіфського часу та поселен¬ 
ня черняхівської культури. 
БАХМ^ТСЬКОГО БУДИНОК у 
Полтаві. Споруджено 1906 в стилі 
раннього романтичного модерну. 
Належав підряднику Бахмутсько- 
му. Мурований, одноповерховий, 
асиметричний у плані. У вирішен- 



пі фасадіп використано стилізова¬ 
ні елементи мавританської архітек¬ 
тури- Ліворуч парадного входу — 
над будинком влаштовано декора¬ 
тивний мінарет. Розтані, на вул. 
Паризької Комуни № 19. 
«БДЖІЛЬНЙЦТВО». Міжвідом¬ 
чий наук. зб. М-ва с. г. УРСР і 
Укр. дослід, станції бджільни¬ 
цтва. 1964—75 у Полтаві видано 11 
випусків. 
БЕЗКРОВНА — річка у Полтав. 
обл., прит. р. Кагамлика (бас. 
Дніпра). Тече тер. Кременчуцько¬ 
го р ну. 
«БЕЗКРОВНА ВІЙНА. Розпові¬ 
ді про голод 1933 року, записані в 
селах Козельщшіського району на 
Полтавщині» О. В. Міщенком 
(Київ, 1990). На підставі свідчень 
очевидців укр. письменник розпо¬ 
відає про голод 1932—33 на Украї¬ 
ні, зокрема, про те, що пережили, 
скільки померло жителів сіл Бреу- 
сівки, Винників, Красносілля, Но- 
воселівки, Олександрівки, Хма- 
рипого, Чечужиного, Козельщин 
«і.коіо р-ну. Передмова Олеся 
Гопчнра. Гак, на хуторах Бабичі 
н Сердюки V 60 хатах від голоду 
заг инуло І НО чол., а па фронтах 
Великої Вітчнзн, війни — 75 чол. 
На хуторах, що увійшли до складу 
с. Бреусівки під час голоду 1932— 
33 померло 230 чол. У с. Олександ¬ 
рівні, що наліч. 104 двори, в кож¬ 
ній родині померло щонайменше 
одне-двоє, а то й цілі сім’ї. Були 
випадки каннібалізму. 
безсАли — село Лохвицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані нас. 
пункти Вишеньки, Мехедівка, 
Озерне, Сокириха, Червона Сло 
бідка. Розташ. на правому березі 
р. Сухої Лохвиці, за 10 км від 
райцентру та за 21 км від залізнич. 
ст. Сула. 1252 ж. (1990). Засн. 
на поч. 17 ст. Вперше згадуються 
1693, коли за універсалом гетьма¬ 
на І. Мазепи були віддані у воло 
діння Михайлові Гамалії. 1740 Б. 
входили до складу ЛохвицькОЇ 
соті Лубен, полку, з 1782 — Лох- 

БЕЗСАЛП 

вицького пов. Черніг. намісницт¬ 
ва, з 1796 — Малоросійської, з 
1802 — Полтав. губ. У 1859 — 265 
дворів, 1678 ж. За даними 1863 — 
Б.— центр волості, 265 дворів, 
1529 ж., дерев, церква, винокур¬ 
ний з-д. 1888 у Б.—419 дворів, 
2273 ж. 1876 в селі засн. двокомп- 
лектне початкове нар. училище 
(1888 навч. 27 хлопчиків і 5 дів¬ 
чаток). У 1892 майже всі будівлі 
і церква Б. згоріли в результаті 
великої пожежі» У роки револю¬ 
ції 1905 —07 у Б. часто бував укр. 
письменник А. Ю. Тесленко та 
керівник Лохвицької повіт. «Се¬ 
лянської спілки» І. П. Бедро. 1905 
її осередок організ. і в Б. Жителі 
села брали участь у революц. 
виступі в м. Лохвиці 14.XII 1905. 
11 з них були заарештовані і за 
суджені до 3—5-річного заслання в 
Сибір. На 1910 у селі — 406 дво- 
рів, 2302 ж. Працював 21 вітряк 
та 1 олійниця. 
Рад. владу проголошено на поч. 
1918. У 1919 ств. парт, орг-ція. 
1931 в с. Безсали організ. колгосп 
«Згода». У період цім.-фашист, 
окупації (12.IX 1941—13.ІХ 1943) 
закатовано І розстріляно 12, виве¬ 
зено до Німеччини 209 жителів. 
На тер. села діяла підпільна парт, 
група в складі 10 чол. (керівник 
О. І. Булах). Підпільники допо¬ 
магали виходити з оточення вої¬ 
нам Рад. Армії, знищували і ви¬ 
водили з ладу с.-г. техніку, закли¬ 
кали населення до саботування за¬ 
ходів окупац. влади. У грудні 
1941 члени підп. групи були за 
арештовані. 5 з них розстріляні, 
5 — відправлені в концентраційні 
табори. 1959 колгоспи «Згода» та 
«Червоний прапор» (с. Вишеньки) 
об’єднано в один — «Перше трав¬ 
ня». В Б.— с. ш., амбулаторія, 
мед. профілакторій, дитсадок на 
65 місць, Будинок культури на 
305 місць з кіноустановкою, б-ка 
(12,2 тис. од. зб ). Село газифіко- 
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інше. 1932 у с. Вишеньках жив 
і працював Герой Рад. Союзу 
П. І. Єр мак (1911—45, уродже¬ 
нець с. Царицино, тепер Кала- 
чшгського р-ну Омської обл.). 
Його іменем названа безсальська 
8-річна школа. В Б. 1967 встанов¬ 
лено пам’ятник воїна м-односель- 
цям, які загинули на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. На око¬ 
лиці села є городище і курганний 
могильник. 
БЕРДАНКА — річка в Полтав. 
обл., ліва приг. Дніпра. Тече тер. 
Кременчуцького р-ну. 

.БЕРЕЗІВКА — річки в Полтав. 
обл. 1) Ліва гірит. р. Мерла 
(бас. Дніпра). Тече тер. Котелев- 
ського р-ну. 2) Ліва прит. р, Хо- 
ролу (бас. Дніпра). Тече поблизу 
с. Вишняків Хорольського р-ну. 
3) Ліва прит. Дніпра. 
БЕРЕЗІВКА (кол. хут. Іванівсь 
кий) — село Гребінківського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Корггіївка. 
Розташ. на р. Гнилій Оржиці 
(притока Сули) за 8,4 км від 
райцентру і залізнич. ст. Гребінка. 
380 ж. (1990). У минулому це 
був хут. Іванівський (засн. 18403 
Городищенської волості Пирятин- 
ського пов. Полтав. губ. (6 дворів). 
За переписом 1859 в Іванівці — 
51 двір, 332 ж. Після того як має¬ 
ток Іванова купив Катеринич й 
обсадив хутір березами, він став 
називатися Березівкою. Кіль¬ 
кість дворів зросла до 100. Неза¬ 
довго до революції 1905 маєток 
купив Гринь. У 1910 — село Горо¬ 
дищенської вол. Пирятинського 
пов., 104 двори, 756 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1926 ств. с.-г. товариство, 
в 1928 — артіль «Нове життя». 
У роки ні м.-фашист, окупації 
(24.ІХ 1941—24.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці розстріляли 4 чол. і вивезли 
до Німеччини на примусові робо 
ти 28 чол. Тепер у Б.— колгосп 
ім. Калініна (м’ясо-молочно-зер- 
нового напрямку, тех. культури). 
Є неповна с. ш., фельдшер,-аку¬ 

шер. пункт, дитсадок на 90 місць, 
сільс. клуб (па 200 місць), б-ка 
(9194 од. зб.). Пам’ятник М. І. 
Калініну (1967, реконстр. 1983). 
1958 встановлено надгробки: на 
братській могилі рад. воїнів, за¬ 
гиблих 194 і при визволенні села 
від гітлерівців, та воїнам односель¬ 
цям, які полягли (149 чол.) під 
час Великої Вітчизн. війни. 1958 
споруджено пам’ятник на могилі 
невід, рал. солдата. 
БЕРЕЗІВКА ( кол. хуг. Березин) 
— село Лубенського р ну, центр 
сільс. Ради пар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Кре- 
велівка, Кучерівка, Тотчнна, Шин- 
ківщина. Розгаш. за 30км відрай 
центру га за 4 км від залізнич. ст. 
Шишаки. 193 господарства, 612 ж. 
(1990). Виникло у 18 ст. як козаць¬ 
кий хутір Березин Лубенського по¬ 
віту. За переписом 1859 — 14 дво¬ 
рів, 56 ж. 1900 на х. Березин (ра¬ 
зом з х. Глидалка) Засульської 
вол. Лубенського повіту діяла 
Березинська козацька громада, 31 
двір, 205 ж.; 1910 — 36 дворів, 
268 ж., орної землі — 294 дес., 
посівів — 407 дес. Рад. владу 
проголошено в січні 1918. З 1923 
Б.— у складі ГІокровсько Вага 
панського р-ну. 1924 ств. філію 
П. Багачанської споживчої коопе¬ 
рації, т во по вирощуванню насін¬ 
ня; побудовано двокласне примі¬ 
щення ноч. школи (з 1935 — семи¬ 
річна). За переписом 1926 х. Б. 
Березівської сільради—69 дворів, 
398 ж. Під час ггім.-фашист, оку¬ 
пації (14.ЇХ 1941—19. IX 1943) роз- 
стргляно 1, вивезено па примусові 
роботи до Німеччини — 4 жителів 
села. У Б. — центр відділку Орі- 
хівського цукрокомбіггату, дитса¬ 
док, фельдшерсько-акушер, пункт, 
швейна майстерня, Будинок куль¬ 
тури на 450 місць, б ка (10,8 тис. 
од. зб.), лазня, У 1957 встанов. 
па м ’ я гн и к воїна м - односельця м, 
які загинули на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
БЕРЕЗНЕВІ СТАТТЇ 1654 — до¬ 
говірні умови, на основі яких було 
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здійснено рішення Переяславсь¬ 
кої ради про приєднання України 
до Росії та визначено автономне 
політ, і правове становище Украї¬ 
на» в т. ч. Полтавщини, в складі 
Рос. д-ви. До складу Б. с. ввійшли 
«Просигельпі статті» з 23 пунктів 
(статей), подані укр. посольством 
14.III 16.54, і царські укази до них, 
«Статті Богдана Хмельницького» 
(або «Статті Війська Запорі іько 
го») з 11 пунктів (< гатей), подані 
укр. посольством па чолі а гене¬ 
ральним суддею Є Богдановичем 
Зарудним і пері мі ланським пол 
ковником ІЬ іетерею 2,1.1 II 1654, 
та царські укази до них, царські 
жалувані гра моїй про вільності 
Запорізькою Війська, про права 
православної шляхти тощо. Ори¬ 
гінали цих документів втрачені. 
До нас дійшли лише їхні перекла 
ди га чернетки царських грамот. 
БЕРЕЗНЯКИ — село Хорольсь- 
кого р~ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розтань на прибережно¬ 
му кряжу розливів р. Сули, за 
25 км від райцентру та залізшім, 
ст. Хорол. 109В ж. (1990). Заси. 
козаками у 17 ст. підпалюю Осг 
рів, згодом стадо на і. Березняки. 
Входило до Лукімської сотні Лу 
бси. полку. 1754 побуд. дерев’яну 
церкву. Після ліквідації полково 
го устрою Б.— село Хорольсько 
го пов. Київ, намісництва. 1787 туї 
наліч. 559 душ — козаків, дсрж. 
селян і підданих Григорія Куляб 
ки та братів Гаврила і Мусія Семс 
нових. Бл. 1800 біля Б. Бсзбо 
родько побудував греблю, на якій 
поставив 2 водяних млини. У 1863 
Б.— село Худоліївської волоси 
Хорольського пов. Полтав. губ. 
189 дворів, 1564 ж. Щороку від¬ 
бувалося два ярмарки. 1892 у Б. 
трапилась велика пожежа, пов 
ністю згоріло 70 дворів. У 1905 
відбувся виступ селян, який був 
придушений військ, силою. У 1910 
— 446 дворів, 2706 ж. 
25—31.1 1918 відбувся з’їзд селян 
Хорольщини, який обрав повітові 
органи Рад. влади. На поч. 1931 

БЕРЕЗОВА ЛУКА 

організ. перше колективне г-во 
під назвою с.-г. артіль ім. «13-річ- 
чя РСЧА». Через два тижні ств. 
другу артіль «Своя праця». У кін 
ці 1932 дві артілі об’єдналися 
у колгосп «9 січня». Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни у Б. діяла підп. 
група. Її учасники загинули 1942. 
Тепер у селі — колгосп ім. Першо¬ 
го травня (м’ясо мол. і зернового 
напряму, гех. культури), будинок 
побуту, с. ш., лікарня, Будинок 
культури (на 400 місць), кіноуста¬ 
новка, б-ка (14 954 од. зб.), відді¬ 
лення зв’язку. Архітектурна па 
м’ятка — Покровська церква. 
1956 встановлено надгробки на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули 1943 при визволенні села. 
Пам’ятники: В. І. Леніну (1967), 
воїнам односельцям, полеглим під 
час Великої Вітчизн. війни. 1860 
біля села знайдено ливарну форму 
для виготовлення серпа зрубної 
культури (кім. 16—-15 ст. дон. е.); 
експонується в Полтав. краєзнав¬ 
чому музеї. 
БЕРЕЗОВА — річка в Полгав. 
обл., ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж. 16 км, площа бас. 
185 км2. Похил річки 3,2 м/км. 
БЕРЕЗОВА БАЛКА — річка в 
їй опав, обл., ліва прит. р. Човно¬ 
вої (бас. Дніпра). Тече тер. Зінь- 
ківського р ну. 
БЕРЕЗОВА Л*КА — село Галиць¬ 
кого р-нур центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Лихопілля і Мелешки. Розташ. 
па правому березі р. Хоролу за 
35 км від райцентру та 12 км від 
залізшім, ст. Венеславівка. 1525 ж. 
(1990). У першій пол. 17 ст. Б. Л. 
значиться на карті Г.-Л. де Бопла- 
нн. 1752 Б. Л. власницьке село 
підполковника Кочановського, що 
входило до складу Коми пін ямської 
сотні Галицького полку. 1782 — 
містечко Черні г. намісництва, 
4421 ж., з 1802 у складі Миргород, 
пов. Полтав. губ. За переписом 
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1859 у волосному містечку Б. Л. 
Миргород, пов. наліч.— 590 дво¬ 
рів, 4421 ж. Миколаївська (1768) 
і Хреетоздвиженська (1837) церк 
ви, три ярмарки на рік. 1900 у Б. Л. 
(разом з хуторами) діяло 5 сільс. 
громад, 809 дворів, 5327 ж., 2 
церковнопарафіяльних і земська 
школи. У 1905 відбувалися висту 
пи селян. На 1910 у Б. Л. Бере 
зоволуцької вол. Миргород, пов.— 
826 .творів, 4848 ж., паровий млин, 
парова просорушка. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1930 організ. колгосп «Чер¬ 
воний партизан». У роки нім.- 
фашист. окупації (18. IX 1941 — 
16.ІХ 1943) в селі було ств. нар. 
ополчення, яке 4.XI 1941 дало бій 
гітлерівцям у с. Мелешках. Тепер 
у Б. Л.— колгосп «Жовтень» (м’я¬ 
со мол. і зернового напряму, тех. 
культури), дільнична лікарня (25 
місць), с. ш., дитсадок (ЗО місць), 
Будинок культури на 350 місць, 
б-ка (18,1 тис. од. зб.), відділення 
зв’язку та Ощадбанку, історико- 
краєзнавчий музей, стадіон, парк 
(1939). У Б. Л. минули шкільні ро¬ 
ки укр. письменника Л. І. Сукачо 
ва (1912—37). У 1957 і 1958 вста¬ 
новлено три пам’ятники на брат¬ 
ських могилах рад. воїнів, які заги¬ 
нули під час визволення 1943 села 
від нім.-фашист, загарбників, та 
мемор. дошки з іменами воїнів- 
одиосельців, щи полягли (389 чол.) 
у роки Великої Вітчизн. війни. 
БЕРЕЗОВА Р^ДКА — річка в 
Полтав. обл. Тече тер. Пирятинсь- 
кого р-ну. 
БЕРЕЗОВА р^дка — село Пи¬ 
рятин. р-ну, центр Березоворудсь- 
кої сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Вечірки, 
Крячківка, Мар’їнське. Розташ. 
на правому березі р. Переводу, за 
31 км віл райцентру і за 13 км 
від залізнич. ст. Грабарівка. 2433 
ж. (1990). Село згадується у доку¬ 
ментах за 1717 як володіння геть¬ 
мана Івана Скоропадського 1764 
в Б. Р, наліч. 230 хат посполитих. 
Належало село до першої Пирятин. 

сотні Лубен, полку. У 1787 вже 
належало надвірному раднику Гри¬ 
горію Закревському. Тоді гут на¬ 
ліч. 795 душ. За ревізією 1859 у 
Б. Р.— 175 дворів, 1359 ж., церк¬ 
ва, 6 невеликих кустарних заводів; 
1900 діяли дві гоомади селян-влас¬ 
ників. Перша об’єднувала 199 дво¬ 
рів, 169 господарів, 1290 ж., дру¬ 
га — 89 дворів, 78 господарів, 
541 ж. Земська школа, два ставки 
біля р. Переводу. У 1910 — 330 гос 
подарств, 2400 ж. У селі діяли 
винокурний завод, паровий млин. 
У червні 1905 відбувся виступ 
малоземельних селян. Було під¬ 
палено панський маєток. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. З березня 1923 Б. Р.— у 
складі Пирятин. р ну. 1924 орга¬ 
ніз. артілі ім. Т. Шевченка, ім. 
І. Франка та «Червона зірка». 
Згодом їх стало 13. У 1929 вони 
об’єдналися в один колгосп «Все¬ 
світ». 1933 розукрупнено колгосп — 
на «Всесвіт» і «Друга п’ятирічка». 
1938 колгосп «Всесвіт» переймено¬ 
вано на ім. В. В. Куйбишева, 1946 
колгосп «Друга п’ятирічка» — на 
ім. І. В. Мічуріна. У 1958 обидва 
г-ва об’єдналися в колгосп ім. 
В. В. Куйбишева. 1973 — на базі 
колгоспу і Березоворудського с.-г. 
технікуму утв. Березоворудськгій 
радгосп-те хні кум, 1976 до нього 
приєднано колгосп ім. Горького 
(с. Крячківка), 1981 — Марийсь¬ 
кий відділок Пирятин. птахофаб 
рики, 1984 їх було виділено з 
радгоспу-технікуму і ств. радгосп 
ім. Горького. Побл. села — Бере- 
зоворудське водосховище. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(вересень 1941 — вересень 1943) 
до Німеччини вивезено 166 чол. 
У селі — радгосп-техпікум, відді¬ 
лення зв’язку, комплексний прий¬ 
мальний пункт побут, обслугову¬ 
вання, с. ш., амбулаторія, дитячий 
садок, Будинок культури (на 400 
місць), б ка (13,4 тис. од. зо.), 
Березоворудс ьки й історико-крас- 
зпавчий мцзеи, стадіон, два парки. 
Уродженцями Б. Р. є Герой Рад. 
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Союзу полковник С. II. Мирнода 
(1904—44), укр. поет, засл. діяч 
мисі. УРСР (з 1974) Луценко 
Дмитро Омелянович (1921—89), 
автор слів до відомих пісень — 
«Києве мій», «Не шуми, кали¬ 
нонько» та ін. Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1970. У с. 
Крячківці Березоворудської сіль 
ради нар. укр. етнограф, археолог 
і антрополог Вовк (Волков) Федір 
Кіндратович (1847—1918). Нлнч. 
у Новоросійському (в Одесі) та 
Київ, унтах. За участь в укр. де 
мократич. русі зазнавав исре<лі 
дувань з боку цар* вкою ур і ту. 
У 1879—1905 веміїр.щіі (Фран 
ція). Опублікував франц. мовою 
працю «Шлюбний ритуал та обря¬ 
ди на Україні». Брав участь у ви¬ 
данні «Кобзаря» (Прага, 1876), 
в якому були опубліковані безцен¬ 
зурні твори Т. Г. Шевченка, а та¬ 
кож «Матеріалів до україно русь¬ 
кої етнології» (з 1899). Один з 
перших дослідників палеолітнч. 
пам’яток на тер. України, зокре¬ 
ма Мізинської стоянки 
У 1843, 1845 і 1846 у І * І\ бував 
Т. Г. Шевченко, гостюючи у фатів 
Закревських Віктора Олексійо¬ 
вича та Платна Олексійовича 
(див. Закревських садиба)* Про 
перебування Шевченка в Б. Р. 
згадує укр. письменник і етнограф 
О. С. Афанасьєь-Чужбинський 
(мав садибу в Ісківця.г), з яким по 
ст познайомився в червні 1843. 
Особливо заприятелював Шевчен¬ 
ко « В О. Закревськнм (1807— 
58) ротмістр у відставці. Меш¬ 
кав він на хуг. Вікторівні, за 5 км 
від Б. Р. В його невеликому муро- 
ван. будинку й зупинявся пере 
важно Шевченко. Саме В. Закрев 
ському переслав у липні 1844 з 
Одеси рос. художник і поет Яків 
де Бальмен (познайомив їх Є. Гре 
бінка 29.УІ 1843 в маєтку Т. Г. 
Вільховської у Мойсівці), виготов¬ 
лений ним спільно з М. С. Баши- 
ловим рукописний ілюстрований 
«Кобзар» для передачі поету. Та¬ 
ра* Григорович разом з В. О. За- 

БЕРЕЗОВА РУДКА 

кревським пережили в В. Р. сум¬ 
ну звістку про загибель де Баль- 
мена на Кавказі. Шевченко при¬ 
святив другові поему «Кавказ» 
(«За горами гори, хмарою повиті, 
// Засіяні горем, кровію политі...»). 
Вперше поет приїхав до Б. Р. 
2 липня 1843; вдруге — в грудні 
1843, 9—23.XII намалював олів¬ 
цем портрет В. О. Закревського, 
написав олійними фарбами порт¬ 
рет П. О. Закревського і його 
дружини Ганни Іванівни Закрев¬ 
ської. Про намір працювати над 
портретом 1. І. Закревської Шев¬ 
ченко писав у листі до В. О За¬ 
кревського 10.XI 1843. Відома й 
копія цього портрета, приппеува 
на Шевченкові. Ці портрети збе¬ 
рігаються в Музеї Т. Г. Шевченка 
в Києві. Спогади про Г. І. Закрев 
ську поет проніс через усе життя. 
1848 на засланці присвятив їй 
вірш «Г. 3.» («Немає гірше, як 
в неволі»). З ім’ям Закревської 
пов’язана також поезія «Якби 
зустрілися ми знову». Окр. до¬ 
слідники вважають, що Шевченко 
присвятив Закревській і поему 
«Сліпий». Спілкувався поет і з 
сестрою Віктора та Платона Со¬ 
фією Олексіївною, відомою свого 
часу письменницею [роман «Ин- 
стмтутіса» (1841) та повість «Яр¬ 
ма рка» (1843) були надрук. в 
ж. «Отечественньїе записки» при 
сприянні Є. Гребінки]. У травні 
і жовтні 1845 та в січні 184ь Шев¬ 
ченко знову приїжджав у Б. Р. 
На кол. будинку Закревських 
(тепер тут міститься Березоворуд- 
ський радгосп технікум) встанов 
лено Шевченку Т. Г. меморіальну 
дошку (1961), збереглася альтан¬ 
ка, в якій любив посидіти поет, 
і дерево, яке називають Шевчен- 
ковим (див. Березоворудський 
парк, 18 ст.), Мирводі С. Н. мемо¬ 
ріальна дошка. Пам’ятники В. І. 
Леніну (1960), В. В. Куйбишеву 
(1967). У 1946 встановлено над* 
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гробок на братській могилі жергв 
фашизму 1941—42; у 1957 (ре- 
констр. 1974) надгробки на моги¬ 
лах рад. воїнів, які загинули при 
обороні 1941 і визволенні 1943 
села від гітлерівців. Пам’ятник 
землякам, що полягли (167 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. Біля села — численні кургани 
та курганні групи, в т. ч. курган, 
могильник 12—ІЗ ст. Уродженця¬ 
ми с. Вечірок є член Кирило-Ме 
фодіївського товариства Г. Л. Ан 
друзький (1827—64) і Герой Рад. 
Союзу Ф. П. Сербин (1909—43). 
БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ — бот. пам’ят¬ 
ка природи (з 1970). Розтані, у 
Полтаві, на вул. Пушкіна. Перебу¬ 
ває у віданні мїськкомунгоспу. 
Площа 1 га. На тер. Б. Г.— Пуш¬ 
кіну О. С. шамгшпник. 
БЕРЕЗОВОР^ДСЬКЕ ВОДО- 
ОХ(З ВИЩЕ. Розміщене в Пиря- 
тичському р-ні, біля с. Березової 
Рудки. Ств. 1980. Регулятор вод¬ 
ного режиму у заплавах рік Пе¬ 
реводу і Рудої. Використовується 
для розведення риби, водоплавної 
птиці. Зона відпочинку. Перебуває 
у віданні Пирятин. дослідного спе 
ціалізованого заводу. Площа 113 га. 
БЕРЕЗОВОР^ДСЬКИЙ ІСТб- 
РИКО КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
у с. Березовій Рудці Пирятин. 
р ну. Відкрито 1974 на основі ме- 
мор. кімнати Т. Г. Шевченка, ств. 
1961 при Березоворудському с.-г. 
технікумі (тепер Березоворудський 
радгосп-технікум), та двох кімнат 
історії села (1968), організ. при 
місцевій серед, школі учителькою 
історії Н. В. Стеценко. Експози¬ 
ція розміщена у 6 залах флігеля 
Закревських садиби. Відтворює 
минуле села, події гюреволюц. ча¬ 
су, зокрема картини голоду 1932— 
33, участь односельців у Великій 
Вітчизн. війні, відбудові нар. гос¬ 
подарства. Відображає життєвий 
і творчий шлях поета — земляка 
Д. О. Луценка. У музеї — бл. 5 
тис. експонатів, серед них мате¬ 
ріали про перебування Т. Г. Шев¬ 
ченка (1843, 1845 і 1846) у Березо¬ 

вій Рудці, зокрема, унікальні 
фотографії Закревських — Гната 
Платоновича та його дочки Марії 
(М. Г. Закревської Бенкендорф- 
Будберг, якій М. Горький присвя¬ 
тив роман «Життя ІОіима Самгі- 
на»), документи і киш и про життя 
Кобзаря і вшанування його пам’я¬ 
ті. У музеї' збереглися меблі, по¬ 
суд, венеціанське дзеркало, ста¬ 
туетки, вишивки та деякі іп. речі 
з садиби Закревських. 
БЕРЕЗОВОРУДСЬКИЙ ПАРК 
— бот. пам’ятка природи місц. 
значення (з 1982). Закла іеппн 
юними натуралістами Пирятин. 
районної станції юних натураліс¬ 
тів. Зростає понад 50 видів дерев 
і чагарників. Розтань в с. Березо 
вій Рудці Пирятинського р-ну. 
Перебуває у віданні Березоіюруд. 
серед, школи. Площа 1 га. 
БЕРЕЗОВОРУДСЬКИЙ ПАРК 
— пам’ятка садово-паркового мис¬ 
тецтва респ. значення (з 1960). 
Розміщений біля с. Березової Руд¬ 
ки Пирятинського р-ну. Перебу¬ 
ває у віданні Березоворуд, с.-г. 
радгоспу-технікуму. Закладений у 
18 ст. Зростає понад 40 видів де¬ 
рев та чагарників, дуб віком 600 р , 
під яким, за переказами, любив 
відпочивати Т. Г. Шевченко під час 
неодноразового перебування у Бе¬ 
резовій Рудці. Майже на 25 га по 
саджено яблуневий сад. Є невели¬ 
кий став, на ньому — два штучні 
осгрівки, засаджені плакучими 
вербами. Плоша парку 45 га. 
БЕРЕЗОВОРУДСЬКИЙ РАД- 
ГбСП-ТЙХНІКУМ. Ств. 1929 на 
базі радгоспу у Березовій Рудці 
як с.-г. технікум ім. Псі ропсько- 
го, що розмістився з* кол. маєтку 
Закревських (див. Закревських 
садиба). Того ж року сюди із Соки- 
ринців (тепер Черніг. обл.) пере¬ 
ведено 1—3 курси зоошколи. У 
1930 відбувся перший випуск зо¬ 
отехніків. 1945 відкрито відділ 
агрономії, 1970 — механізації 
с. г., 1975 — захисту рослин. З 
1961 діє заочне відділення, яке 
готує зоотехніків та агрономів. 
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У 1973 на базі місцевого колгоспу 
ім. Куйбишева ств. радгосп-тех¬ 
нікум, якому належить 4376 га 
землі, у т. ч, 3740 га с.-г. угідь. 
Господарство налічує до 3 тис. 
голів великої рогатої худоби, 6л. 
1 тис. овець, 700 голів свиней, 
60 автомашин, 80 тракторі в* 14 
комбайнів й ін. техніку. Навч. 
база технікуму розміщена в 4 
корпусах (аудиторії, кабінети да 
бораторії). Б-ка налічу» понад 
97 тис. од. зб. Два п’ятиповерхо¬ 
ві гуртожитки, їдальня, кафе. 
Будинок культури, два спорт, 
зали. У віданні технікуму — їх 
резоворудськиіі Парк (18 ст.). За 
час існування технікум підготу¬ 
вав 18/0 зоотехніків, 1385 агроно¬ 
мів, 1535 техніків-механіків, 750 
агрономів захисту рослин. Серед 
випускників: Герой Гад. Союзу 
Ф. П. Сербин, Герої Соц. Праці 
І. І. Пархомов, П. С. Тимченко, 
І. Н Голка, кандидати с.-г. н. 
Д. І. Альошка, П. В. Конилаш, 
В. Л. Лохвицький. Тепер Б. р.- 
т. готує фахівців з таких спеціаль¬ 
ностей: агроном, агроном захисту 
рослин, зооіехнік, зоотехнік і тех- 
нік-механік. Є заочний відділ із 
спеціальності агрономія. 
БЕРЕЗОТбЦЬКА СЕЛЕКЦІЙ 
НА СТАНЦІЯ. Ств. 1920 на базі 
Хорошківської селекційної стан¬ 
ції, початок якій 1915 поклала на 
сінницька фірма «Буїцинський та 
Лонжшіський». Остання була пе¬ 
ренесена з Пемерчі, що на Поділ¬ 
лі, на Полтавщину 1920 після 
бандитського папа уу па Хорот 
ківську станцію, під час якою 
загинуло десять співробітників, 
вона була переміщена в с. Березо 
точу і стала називатися Б. с. с. Гут 
велася селекційна робота з цукр. 
буряками, зерновими культурами, 
а у відділенні станції Софине — 
багаторічними травами. Оскільки 
землі станції знаходились у доли¬ 
ні р. Сули і за своїм складом не 
були типовими для Полтавщини, 
1925 Б. с. с. переміщено в с. Весе 
лий Поділ (іепер Семенівського 

БЕРЕЗОТОЧА 

р-ну). Див. Веселоподільська до- 
слідно-селекційна станція. 
БЕРЕЗОТОЧА — село Лубенсь 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане се¬ 
ло Суха Солониця. Розташ. при 
впадінні р. Удаю в Сулу, за 15 км 
від райцентру та залізнич. ст. 
Лубни. 1690 ж. (1990). Відома з 
иоч. 17 ст. За універсалом І. Ма¬ 
зепи 24.1 1699 передана Мгарсь 
кому монастиреві. 1729 Б. у скла¬ 
ді Лубен, сотні Лубен, полку, 58 
дворів; з 1750 — Сні пінської 
сотні того ж полку; з 1781 — Лу¬ 
бен. пов. Київ, намісництва, 264 ха¬ 
ти. 1787 в Б. 835 ж. чол. статі — 
різного звання казенні люди, ко¬ 
заки. Власники — колезький рад¬ 
ник Олексій Семенов, СНІТИІІСЬКИЙ 
сотник Тимофій Богдановський, 
військовий товариш Федір Коло- 
місць. З 1796 Б. у складі Малоро¬ 
сійської, з 1802 — Полтав. губ. 
За переписом 1863 Б.— Засульсь- 
кої вол. Лубен, гюв., 275 дворів, 
1920 ж., дерев. Покровеька церк¬ 
ва, винокурний зд, 3 ярмарки 
на рік. За даними 1898 Б. Вовчків- 
ської вол. 2679 ж. Населення за¬ 
ймалося землеробством, чикбарст- 

Березоточа Покровська церква. 
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вом. 1900 — у селі діяли 4 сільс. 
громади (казенна, козацька, 2 се 
лян-власників), 406 дворів, 2718 ж. 
1910 — 470 дворів, 2881 ж., орної 
землі — ЗІЬб дес., всього посівів — 
2048 дес., 2 парові млини, вино 
курний з-д. Рад. владу гіроголо 
шено в січні 1918. На 1926 в Б. 
Березотіцької сільради Вовчків- 
ського р ну — 668 господарств, 
3379 ж. У період нім.-фашист. оку¬ 
пації (14.IX 1941 —19.ІХ 1943) 
до Німеччини вивезено 7 жителів 
села. У Б. розмістився радгосп 
«Дружба» вироби. об’єднання 
«Лубнихімфарм», Українська до¬ 
слідна станція лікарських рос¬ 
лин, с. ш., дільнична лікарня, 
аптека, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 355 місць, б ка (14,2 тис. 
од. зо.), швейна майстерня, кафе, 
комплексний приймальний пункт. 
Уродженцем Б. с засл. артист 
УРСР А. І. Маховський. Пам’ятка 
архітектури — ІІокровська церк 
ва (1866). У Б. братська могила 
рад. воїнів, загиблих (289 чол.) 
при визволенні 1943 села від нім.- 
фашист. загарбників, та пам’ятник 
(1957) землякам, полеглим у роки 
Великої Вітчизн. війни. Поселен¬ 
ня скіфського часу. 
БЕРЕЗОТбЧНА — річка в ГІол 
тав. обл., прит. р. Сули (бас. 
Дніпра). Тече тер. Лубенського 
р-иу. 
БЕРЕКІРКА — місцевість у 
Жовтневому р-ні Полтави. Кол. 
передмістя. Відома з 19 ст. На 
поч. 20 ст. на тер. Б. по Слюсар¬ 
ному пров. (тепер вул. Бояна) бу¬ 
ло розташ. Береківське земське 
початкове уч ще. У 1926 — 29 дво¬ 
рів, 179 ж. У 1929 включена до 
складу міста. 
БЕРЕСТЇВКА, Берестова — річ¬ 
ка в Полтав. обл., права прит. р. 
Орелі (бас. Дніпра). Текла тер. 
Новосанжарського р-ну. Тепер не 

«БЕЛ БІЙ ЦВЕТбК». Літ. збір¬ 
ник. Виданий 1912 Полтав. тов вом 
боротьби з туберкульозом. Вміще¬ 
но твори М. Гоцького, В. Г. Коро- 

ленка, Шолом-Алейхема, ГІ. Ми- 
тропана, А. Дер ма на га 'іи. 
БЙСТРА — річки в Полтав. обл. 
1) Тече тер. Дйкаїїського р-ну. 
2) Ліва прит. р. Дніпра. Тече тер. 
Глобинського р-ну. 3) Ліва гірит. 
Мерла (бас. Дніпра). Тече тер. 
Коте лепського р ну. 4) Лівий ру 
кав р. Ворскли (басі Дніпра). 
5) Правий рукав р. Ворскли (бас. 
Дніпра). 
БЙСТРИК — річки в Полтав. 
обЛ. 1) Ліва прит. Дніпра. 2) Один 
з рукавів Дніпра до будівництва 
Кременчуцької ГЕС га Кремен¬ 
чуцького водосховища Протікай 
поблизу с. Максимівки Кремен¬ 
чуцького р-ну. Називався ще ста¬ 
рицею Дніпра (вище, у Градизь- 
ку мав назву Старик). Тепер не 
існує. 
БЙХІВ — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Групі (І руш» Чер¬ 
кесу). 
«БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖ¬ 
ЧИК З УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬ¬ 
КЛОРУ ». Том І. Склав укр. 
фольклорис§: і етнограф Олександр 
Юхимович Андрієвський (1869— 
1930) за завданням Етнографічної 
комісії АН УРСР, дійсним членом 
і наук, співробітником якої він 
був. Книга включає літературу 
з укр. фольклору за 1800—1916. 
серед якої багато пов’язано з Пол¬ 
тавщиною. В основу покажчика 
поктадена праця Б. Д. Грінчен 
ка «Лигература 1777—1900. Опьіт 
бпблио граф п ческо то у казателя » 
(Чернігів, 1901). Бібліографічний 
покажчик охоплює літературу 
укр., рос., польс., нім., франц., 
лат., чес., угор. мовами (всього 
понад 6300 назв). Відкривається 
видання передмовою голови Етно¬ 
графічної комісії, акад. А. М. Ло¬ 
боди. За ним подано вступ О. Ю. 
Андрієвського, в якому викладені 
принципи побудови «її. п.». Крім 
суто фольклорних матеріалів, до 
книги включено твори худож. 
л-ри, де є тексти нар. пісень, ка¬ 
зок, переказів (з повістей Г. Квіт¬ 
ки-Основ’яненка, О. Стороженка, 
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Б її ВІН Оповідання опубліковані в жури. 
«Основа» га і 11.) * Неї матеріали 
розміщено за хронолог ією у ме¬ 
жах кожного року і за алфавітом. 
Вміщено «Пояснення скорочень 
назв використаних періодичних ви¬ 
дань та збірників», що включає 
476 видань. «Б. п.» супроводжу¬ 
ється допоміжними покажчиками: 
предметним, власних імен та гео- 
і раф. назв. 
БІБЛІОТЕКИ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ГУБЕРНІЇ , серед. 19— поч. 20 ст. 
Міські б ки у повіт, містах: Гадя¬ 
чі (1861), Миргороді, Переяславі, 
Ромнах, Хоролі, Костяитшю граді, 
Прилуках (відкр 1896. читачів 
392 мол.). Приватні 1(). Богояв 
лепської, І. Гойна Родзевича, 
А. Вовнової (Полтава); Д. Тарта¬ 
кове ького (Кременчук), А. Ште 
фан, П. Мелешс ва (Лубни), Д. Ка- 
щенка (Прилуки), Ю. Хитровсько- 
го (Кобеляки), Н. Пижової (Лох- 
виця). Громадські: б-ка з читаль¬ 
нею Лохвицького т-ва сільс. гос¬ 
подарів (відкрита 1887, добовий 
абонемент, за читання журн. і 
книг 5 кпи., газет — 2 коп.; бібліо¬ 
текар Марія Івчеико); б ка з чи¬ 
тальнею при Прилуцькому міськ. 
зібранні, засн. 1882 (кн. 5870; зав. 
— учитель Прилуцького міськ. 
нар. уч-ща К. Т. Щербина); Пере¬ 
яславська, засн. 15.IV 1873 (голо 
ва комісії Юх. Верещагін); Пиря- 
тинська ім. Пушкіна (зав. М, К. 
Кальницька); Хорольська при Гро¬ 
мадському зібранні, з 1884 (зав. 
А. К Салепко); Пиряпінська про- 
фес. г-ва службовців, засн. 19)7- У 
1911 вії повітах Іїолтав. губ. дія¬ 
ло 215 б-к, у т. ч. 60 народних. 
Лише в 12 народних були книжки 
укр. мовою (на першому місці 
«Кобзар» Т. Г. Шевченка з заг. 
книж. фондом 280 од. зб.). За 
переписом 1897 у Полтав. губ. на 
сто осіб було 16,9 письменних 
(серед 34 губерній це 24 місце); 
на 100 українців — 14,5 письмен 
них. У 1990 на Полтавщині паліч. 
1068 мас. бібліотек, книжк. фонд 
яких становив 16,2 мли. од. зб. 

БІДНЕНКУ О. І. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у с. Теплівці ГІиря 
тине ького р-ну. Встановлена на 
фасаді будинку с. ш., де навчався 
Бідненко Олександр Іванович 
(1920—45) — Герой Рад. Союзу. 
Н. у с. Теплівці. Після закінчена 
пя місцевої с. ш. працював па шах¬ 
ті у Донбасі. У Рад. Армії з 1940. 
Закінчив Орджонікідзенеьке пі¬ 
хотне уч ще, в 1944 — курси 
«Вьїстрел». Воював на Пн.-Кавказ, 
і І му Білорус, фронтах. Майор. 
Командував 2-м стріл, батальоном 
961 го стріл, полку 274 ї Ярцевсь- 
кої стріл, дивізії. У боях за Берлін 
у квітні тяжко поранений. 7-У 
1945 помер. Похований у м. Позна¬ 
ні. Звання Героя Рад. Союзу удо¬ 
стоєний 1945 за мужність і героїзм, 
проявлені в боях у Польщі. Ім’я 
О. І. Бідненка носить теплівська 
с. ш. Дошка — мармур, відкрита 
1976. 
БЇЇВЦ1 - село Лубен, р-ну| центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Горобії та 
Єнківці. Розташ. па р. Удай за 
ЗО км від райцентру та за 20 км 
від залізнич. ст. Вила. 159 дворів, 
428 лі. (1990). Належали до Лу¬ 
бен. сотні, з 1750 — Спітинсько’і 
сотні Лубен, полку. 1764 входили 
до володінь військового товариша 
Юр’єва і хорунжого Ониська Ка 
нівця. 1780 селом володів Манько. 
1781 Б.— у складі Лубен, пов. 
Київ, намісництва, 89 хат; 1787 — 
того ж пов., 264 ж. чол. статі, 
мешкали різного звання казенні 
люди козаки та кріпаки. Власни¬ 
ками були: секунд-майор Бояр¬ 
ський, бунчуковий товариш Свіч¬ 
ка, нрем’єр-майор Петро Скар- 
Жинеькищ 3 1796 Б. включені 
до Малоросійської, з 1802 — Пол¬ 
тав. губ. За переписом 1859 Б.— 
село (власницьке, козацьке) Таран 
динцівської вол. Лубен, пов., 63 
двори, 547 ж., Миколаївська церк¬ 
ва (дерев’яна, в одному зв’язку 



з дзвіницею, 1749), при ній біблі¬ 
отека. 1900 — діяло 3 сільс. гро 
мади (козацька, державних та 
селян-власіщків), 108 дворів, 550 
ж., школа грамоти. 1910 — 123 
двори, 750 ж., орної землі — 
520 дес,, всього посівів — 433 дес., 
церковна школа. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На 1926 у Б.— Біївської 
сільради Тарандинці вського р-ну 
Лубен, округу 150 господарств, 
809 ж. 1930 ств. колгосп «Черво¬ 
ний шлях». У період йім.-фашист, 
окупації (19.ЇХ 1941—13.ІХ 1943) 
до Німеччини вивезено 51 жит. 
села. У Б.— центр, садиба колгос 
пу ім. 40 річчя Жовтня, неповна 
с. ш., Будинок культури на 250 
місць, 6-ка (10,8 тис. од. зб.), від¬ 
ділення зв’язку, комплексний 
приймальний пункт. Уродженця¬ 
ми Б. є письменники В. А. Симо- 
нен ко (1935—63) та П. Д. Мисник 
(1915—77). У селі Симоненка В. А. 
музей. Пам’ятник на братській 
могилі жертв фашизму та рад. 
воїнів, які загинули при обороні 
1941 і визволенні 1943 села від 
гітлерівців. Пам’ятник (1956) вої- 
нам-односельцям, полеглим (205 
чол.) на фронтах Вел. Вітчизн. 
війни. Біля с. Єнківцї знаходиться 
криниця М. М. Коцюбинського, 
який 1908 приїздив сюди на ярма¬ 
рок. Див. Коцюбинського вулиця. 
БІЛА ГОРА. Багатошарове посе¬ 
лення в 0,6 км на Пд. від с. Ма- 
кухівки Полтав. р-ну в ур. Біла 
Гора. Розташ. на краю другої 
надзаплавної тераси лівого бере¬ 
га р. Коломак. Виявлене 1882 
І. А. Зарецьким, обстежене 1921 
М. Я. Рудинським. Неодноразово 
обстежува лося. шурфу ва лося. 
Значна частина пам’ятки (до 2 га) 
зруйнована кар’єром. Збереглися 
ділянки нашарувань товщиною 
0,3—0,5 м: катакомбної (1 пол. 
2 тис. до н. е.), культури багато- 
валикової кераміки (17—16 ст. 
до н, е.), зрубної (16—14 ст. до 
н. е.), бондарихинсько* (12—9 ст. 
до н. е.) культур. Площа поселен¬ 

ня тепер становить 1 га. У виду- 
вах Ції. частини пам’ятки просте¬ 
жуються знахідки мезолітичного 
часу. Численні матеріали — виро¬ 
би з кременю, каменю, металу, 
уламки ліпної кераміки пізнього 
неоліту, енеоліту і бронзи збері¬ 
гаються у Полтавському крає¬ 
знавчому мзузеї. 
«БІЛА КВІТКА». Ліз збірник, 
виданий у травні 1912 ІІолтав. 
т-вом боротьби з туберкульозом. 
Упорядкував секретар ради і ре- 
дакц. комісії г ва Г. О, Коваленко. 
У зб. вміщено твори М М. Коцю 
бинського, Панаса Мирного, С. Ф. 
Русової, М. Пилиповича (М. Левп- 
цького), Г. О. Коваленка та ін. Вий¬ 
шов у друкарні Г. І. Маркевича. 
БІЛЕНЧЕНКІВКА (до 1948 — 
Стешевщина, Штешевщина) — се¬ 
ло Галицького р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села: Грипаки, Кіблицьке, 
Оріханове, Осняги, Островерхів- 
ка, Петроселівка, Писарівіципа, 
Рудиків, Степаненки. Розташ. за 
6 км від райцентру і залізнич. 
ст. Гадяч, Поблизу села пролягає 
автотраса Гадяч — Лохвиця — 
Київ. 762 ж. (1990). Засн. у першій 
пол. 19 ст. Па час ревізії 1859 за 
писано Біленченківський хутір —■ 
власницький, казенний і козаць¬ 
кий. Знаходився біля ставків, пра¬ 
воруч тракту з Гадяча на Лубни; 
10 дворів, 275 ж. 1900 у Біленчен- 
ківському хуторі Сарської волості 
Гадяцького пов.— 56 дворів, 544 
ж., школа грамоти (1893); 1910 — 
134 двори, 890 ж. Рад. владу про¬ 
голошено в січні 1918. На 7. IX 
1923 Б.— центр сільс. Ради, якій 
підпорядковано 13 нас. пунктів; 
1060 ж. 1939 у Б. ств. колгосп 
«Червоний партизан», який 1933 
перейменований на ім. Сталіна. 
У тому ж році відкрито Стешевсь- 
ку семирічну школу. Під час нім.- 
фашист. окупації (28. IX 1941 — 
13. IX 1943) гітлерівці спалили 48 
будівель. У Б. було ств. партизан, 
загін, яким командував Дерев’ян¬ 
ко, комісар — Корчан. У 1959 кол 
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госп ім. Сталіна перейменований 
на колгосп «Дружба», який 1974 
об’єднано з колгоспом «Комунар» 

*в один під назвою «Дружба». У 
Б.— центр, садиба цього колгоспу 
(багатогалузеве г во, осн кульгу- 
ри: озима пшениця, цукровий бу¬ 
ряк, соняшник), неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит 
садок «Світанок» на 45 місць, Бу 
динок культури на 400 місць, б ка 
(15,4 тис. од. зб.), відділення зв’яз¬ 
ку, АТС, стадіон, парк (1972). 
Мемор. комплекс (ств. 1975): па¬ 
м’ятник на братській могилі рад. 
воїнів, загиблих 1943 при ви то 
лсшіі села від Гітлерівців* та мс 
мор. дошки воїнам односельцям, 
полеглим (250 чол.) па фронтах 
Великої Вітчизн. війни (скульптор 
В. Д. Микитенко). Бюст В. І. 
Леніна (1971). Біля приміщення 
школи — пам’ятники Т. Г. Шев¬ 
ченку та О. С. Пушкіну (1952, 
скульптор В. Д. Микитенко). 
БІЛЕЦЬКІВКА — село Кремен 
чуц. р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Бурти, Мадамівка, Новоселів 
ка, Підгірне., Стара Ьілецьківка 
та Чечелеве. Розташ. на правому 
березі Дніпра, за 15 км від рай 
центру та за 3 км від залізнич. 
ст. Бурти. 899 дворів. 2135 ж. 
(1990). Засн. 1740 переселенцями 
з Миргород, і Полтав. полків, У 
1745 в Б.— 100 дворів, 300 ж.; 
у 1752 — 161 двір, 483 ж. З 1753 
село входило до складу новоутво¬ 
реного ІІовоелобідського козацько* 
го полку, і 1764 — ЇІоворос. губ., 
до якої відійшли землі полку. 
З 1802 Б.— у складі Миколаївсь¬ 
кої губ. (з І803 — Херсонська). 
У селі були церква та церковнопа 
рафіяльна школа, паровий млин. 
Рад. владу проголошено па поч. 
1918. Село як центр сільради увій¬ 
шло до складу Крюківського р-ну 
Кременчуц. округу. 1926 у Б.— 112 
дворів, 570 ж. До складу сільради 
входили: с. Лемешівка та хутори 
Новоселівка, Радянський, Горун- 
жівка (Хорунжівка), Чайний, У 

БІЛИКИ 

1928—ЗО Б. входила до Онуфріїв 
ського р ну, 1930—39 підпорядко¬ 
вувалася Кременчуц. міськраді, з 
1939 — у складі Кременчуц. р ну. 
Парт, (перший секретар — Р. Т. 
Крошка) і комсомол, (секретар — 
Ф. Г. Брус) осередки виникли 
1925. 1924 ств. артіль «Більшовик», 
1925 — артіль «Бідняцька праця», 
1929 — ТС О 3 «Незаможний». 
1930 — ТС О 3 «Весела дружба». 
1930 па основі ТСОЗів організ. 
промартіль «Більшовик», 1932 всі 
артілі об’єдналися в артіль «Пере¬ 
будова». У період нім.-фашист, 
окупації (8.VIII 1941—29.ХІ 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини ЗО чол.; у се¬ 
лі діяла підпільна комсомол.-моло¬ 
діжна орг-ція «Набат». У селі — 
центр, садиба радгоспу «Більшо¬ 
вик» (зерново-тваринницького на 
пряму), відділення зв’язку, с. щ., 
фельдшер.-акушер, пункт, апте¬ 
ка, Будинок культури на 300 
місць, 6 ка (11,6 тис. од. зб.), 
історіїко-краєзнавчий музей. У се 
лі — братська могила рад. воїнів, 
що загинули 1943, та пам’ятник 
воїнам-односельцям, що полягли 
(170 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизні війни (1958). 
БІЛИКИ (Біликів Брід, Бїликів, 
Білиполь) — емт Кобеляцького 
р-ну, центр селищної Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Жуки, Рубапи, Фрунзе. Розташ. 
на правому березі р. Ворскли, 
за 14 км від райцентру. У Б.— 
залізнич. ст. Ліщинівка (у кін. 19 
— на поч. 20 ст.— Білики). 6403 ж. 
(1990). Після укладення Люблін 
ської унії 1569, ці землі потрапили 
під владу Речі Посполитої; з 1571 
належали козаку Омеляну Івано¬ 
вичу. На поч. 17 ст. більша части¬ 
на цієї тер. стала власністю шлях¬ 
тича С. Бурського, 1643 перейшла 
до укр. магната Юрія Немирича. 
Б. засн. як стратег, пункт у 1-й 
пол. 17 ст. Були обнесені земляним 
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валом (залишки збереглися до 
20 ст.), мали фортецю з підземни¬ 
ми укріпленнями, у якій була 
кріпосна Георгіївська церква. 1659 
ГІемирич був убитий повсталими 
селянами на тер. Білорусії, а його 
маєтки перейшли у володіння геть ¬ 
манського уряду. В 2-й пол. 17 — 
на поч. 18 ст. у передмісті Б.— 
Боярці був маєток генерального 
писаря, а потім генерального суд¬ 
ді В. Л. Кочубея (1640—1708; 
див. Кочу беї в садиба). У січні 
1750 в Б. спалахнуло сел. повстан¬ 
ня. У вересні 1760 гетьман К. Г. 
Розумовський віддав Б. у вічне 
володіння графу Р. Воронцову. 
За перепік ом 1765 містечко Біли- 
ків входило до складу Полтав. 
полку, вважалося козацьким посе¬ 
ленням. У 18 ст. у Б.— 4 дерев, 
церкви: ГІокровська (1751, нова — 
1889; див. Дерен яна мону менталь¬ 
на архітектура), Різдва Богоро¬ 
диці (1762, нова — 1881) та Успен¬ 
ська (1790, нова — 1902), Мико¬ 
лаївська церква (1750, нова — 
1903). При церквах існ. б-ки, 
школи грамоти, шпиталі. 1787 са 
дибу Кочубея відвідала проїздом 
Катерина II. 1859 в Б. Кобеляц. 
пов.— 571 двір, 4861 ж., волосне 
правління, сільс. розправа, пара- 

Білики. Миколаївська церква. 
Фото поч. 20 ст. 

фіяльне уч ще, відбувалося 4 яр¬ 
марки па рік. 1900 у містечку 
знаходилася козача сільс. грома¬ 
да, що налічувала 627 дворів, 
4735 ж., одна міністерська та 4 цер¬ 
ковнопарафіяльні школи, відбува¬ 
лося 5 ярмарків на рік. За пере¬ 
писом 1910 у Б., до яких були 
приписані хутори Бажали, Боярки, 
Гора, Кустолове іа Шапки, наліч. 
649 дворів, 3425 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 7.III 1923 Б.— центр сіль¬ 
ради, з 3.VI 1925 — у Кобеляц. 
р-ні Полтав. округу. У 1926 — 
924 двори, 3939 ж. У кін. 19 сті 
в Б. бував Панас Мирний. У 20 х — 
30-х рр. у Б відпочивали письмен¬ 
ники Г. Епік, П. Капельгородсь- 
кий, Іван Ле, ІО. Смолич (1936 
закінчив тут повість «Дитинство»), 
ІО. Японський, А. Головко. У 1938 
—41 діяв Будинок відпочинку СП 
України, де в різний час відпочи¬ 
вали й працювали Н. Забіла, В. Со- 
сюра, С. Голованівський, О. Ду- 
наєвський, Ю. Збанацький, О. 
Ковінька, О. Корнійчук, І. Мики- 
тенко, П. ГІанч, М. Трублаїні, 
П. Усенко та ін. У 1928—36 в Б. 
майже щоліта бував угор. пись¬ 
менник Мате Залка. У роки нім.- 
фашист. окупації (16. IX 1941 — 
24.ІХ 1943) гітлерівці стратили 13 
мирних жителів, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 224 чол. 
З 1957 Б.— смт. У селищі цукро¬ 
вий з-д, молочноконсервний ком¬ 
бінат, міжгосп. підприємство по 
виробництву ЯЛОВИЧИНИ. Середня, 
гри 8-річпі та муз. школи, 2 лі¬ 
карні, невролог, диспансер, 2 апте¬ 
ки, протитуберкульоз. санаторій, 
дитячий ревматичний санаторій, 
2 дитсадки, Будинок культури на 
630 місць з кіноустановкою, клуб 
на 120 місць, 2 б-ки (49 гне. од. 
зб.), піонерський табір. Селище 
газифіковане. Літературно мемор. 
Залки Мате музей і Білнцький 
музей історії та художньо ужит¬ 
ковою мистецтва. Уродженцем 
селища є Герой Рад. Союзу Ф. І. 
Марченко (1919—45), укр. пись- 
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мениик В. П. Замковий. У 2() х рр. 
у В. навчався укр. драматург 
Я. В. Мшстренко (1903—87), учи¬ 
телював укр. письменник О. Д. 
Косенко (1904—37). Пам’ятники: 
Р. 1 Леніну (1955), Т. Г. Шевчен¬ 
кові (1966), Мате Залці (1976), 
Ф. І. Марченку (1979). Братська 
могила рад. воїнів, що загинули 
(40 чол.) під час визволення сели 
іца 1943 від гітлерівців; пам’ятник 
воїнам односельцям, що полягли 
(151 чол.) на фронтах Великої 
Вітчпзи. війни (1957); пам’ятники 
— на братській могилі жертв цім. 
фашизму (1964) та на могилі ко 
місара П , Р Корпії ика (1890 
1920; встановлений 1979); могила 
укр. етнографа, статистика, дослід 
пика пар. художніх промислів 
Полтавщини В. І. Василенка (1839 
—1914). Залці Мате меморіаль 
на дошка, Марченкг/ Ф. І. мемо¬ 
ріальна дошка. Поблизу селища 
знайдені кам яні шліфовані молот¬ 
ки доби бронзи (2 тис. /іо н. е.); 
на його околицях знаходяться за¬ 
лишки курганної групи. У Б. жи¬ 
ли нащадки вихідців з Грузії, 
учасники Вітчизняної війни 1812 
П. С., 1 С. та С. С. Жевахови 
Іл.— табл. XXIX. 
БЇЛИКИ — село Миргород р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Де щеп 
ки, Марченки, Милашенкове. Роз 
таш. на лівому березі р. Хоролу, 
за 6 км від райцентру та залізнич. 
ст. Миргород. 705 ж. (1990). У 18 
ст. Б. входили до Першої Мир¬ 
город. сотні Миргород, полку. 
У 1859— 129 дворів, 837 ж., Пок- 
ровська церква, 6 ка. 1910 Б 
Зубівської вол. Миргород. ІІОВ., 

215 дворів, 1210 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 у Б. 
283 господарства, 1353 ж. Під час 
ні м.-фашист. окупації (14, ЇХ 
1941—18. IX 1943) гітлерівці ви 
везли до Німеччини 137 чол. (по 
сільраді). У селі — колгосп ім. 
ІЗорошилова (осн. напрямок — 
зерново-буряківнич. і тваринниць- 

Б1ЛОГОРІЛКА 

кий). Зечсльних угідь — 4502 га, 
орної землі — 3203 га. У Б. є 
неповна е. ш., фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок на 50 місць, Буди¬ 
нок культури (на 300 місць), б-ка 
(10 814 од. зб.). У 1984 спорудже¬ 
но пам’ятник воїнам-односельцям, 
полеглим на фронтах Великої 
Вігчизн. війни. 
БІЛИЦЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТбРІЇ 
ТА ХУДбЖНЬО УЖИТКбВО 
ГО МИСТЕЦТВА народний у Б і 
ликах Кобеляц. р ну. Ьасн. 1972 
вчителем малювання В. А. Курло 
вичем. В окремому приміщенні — 
з 1982. Розміщений у шести кімна¬ 
тах. Налічує бл. 4 тис. експонатів 
Має відділи історії села та худож¬ 
ній, де зібрані живопис, скульпту¬ 
ра, різьблення по дереву, вишив¬ 
ка, тощо, твори білицьких нар. 
митців (В. П. Петренко, М. С. 
Касам, А. І. Терасименко, М. У. 
Гімік, В. Ф. Плужник, Ю. А. 
Комляк, В. II. Нещиренко, М. І. 
Погапепко, М. Г. Бабенко та і її.). 
Розтані. на вул. Мате Задки 3- 
1л.— табл. XXIX. 
БІЛЙЦЬКИЙ РАЙОН — адм. 
тер. одиниця. Ств. 1923 у складі 
Полтав. округу із Білицької, Вов 
черіцької та Чорбівської волостей 
Кобеляц. пов. (9 сільрад). Площа 
490 кв. верст. Нас. на 7.IX 1923— 
41 161 чол. Центр — с. Білики 
(тепер смт). Розформований З.У1 
1925. 
ЬІЛОВАГІВСЬКйЙ ЗАКАЗНИК 
— гідролог, заказник (з 1982). 
Болотний масив. Місце розмножен¬ 
ня водоплавних птахів. Розіаш. 
у Кременчуц. р-ні. Перебуває у 
пі лан ні Кременчуц. лісгоспзагу. 
Площа 70 га. 
БІЛОГОРЇЛКА — село Лохвиць- 
кого р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Воля і Ручки. Розташ. на ліво 
му березі р. Сули за 25 км від 
райцентру та за 7 км від залізнич. 
ст. ІОсківці. 583 ж. (1990). Б.— 
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давнє козацьке поселення (згаду¬ 
ється 1721), що входнло до складу 
Лохвмцької согні Миргород. (1648 
—58), потім Лубенського (1658— 
1781) полків. З 1781 — Лохвиць- 
кого пов. Черніг. намісництва, з 
1796 — Малоросійської, 1802 — 
Полтав. губ. За переписом 1859 
Б.— Лохвицького пов,, 282 двори, 
1701 ж., дерев. Михайлівська 
церква, 6-ка; 1888—1900 ж., пись¬ 
менних — 20 чол., 6 хлопчиків 
навчалось у школі. Після 1861 — 
Андріяшівської вол. Згідно з пе¬ 
реписом 1910 — 327 дворів, 2060 ж 
Козацьких господарств значилось 
314, сел.— 6, єврейське — 1, ін.— 
6. У селі було 33 вітряки, 3 кузні, 
З олійниці, церква і 3 класна цер 
ковнопарафіяльна школа, де пра¬ 
цювали 2 вчителі. Письменних — 
375 чоловіків і 74 жінки. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, У 1919 в Б. ств. земельна 
комісія, 1920 організ. комнезам. 
Обидва органи займалися розпо¬ 
ділом серед бідноти землі, майна 
і худоби, реквізованих у сільських 
багатіїв. 1922 в селі створено парт, 
осередок, 1924 утв. перший ТСОЗ 
(10 бідняцьких господарств). 1925 
організ. артіль «Червоне полум'я», 
на базі якої в 1929 утв. перший кол¬ 
госп. 1935 він розділився на два — 
ім. В. В. Куйбишева та їм. Демчен 
ка (пізніше — ім. М. О. Щорса). 
Під час нім.-фашист, окупації 
(12.IX 1941—12.ІХ 1943) вивезено 
до Німеччини 165 чол., розстріля¬ 
но 12 чол. На тер. сільради діяла 
підпільна група, очолювана чле 
ном Лохвицького підп. райкому 
партії О. Л. Тоцьким, який в 1942 
разом з товаришем по підпіллю 
Д. О. Шевченком загинув від рук 
карателів. 
1950 колгоспи ім. В. В. Куйбише 
ва та ім. М. О. Щорса об’єднано в 
один — ім. В. В. Куйбишева. 1972 
приєднаний до к-пу ім. С. М. Кі¬ 
рова і став його відділком. У Б.— 
неповна с. ш., фельдшерсько-аку- 
шер. пункт, дитсадок на 50 місць, 
будинок культури на 290 місць, 

б-ка (9,9 тис. од. зб.}, відділення 
зв’язку. 
Пам’ятник В В Куйбишеву (1967, 
скульптор М. II. Рапай). Встанов¬ 
лено надгробки на братських моги¬ 
лах воїнів, які загинули при обо¬ 
роні 1941 і визволенні 1943 села 
від гітлерівців. Пам’ятник (1967) 
воїнам-одноеельцям, полеглим на 
фронтах Вел. Вітчпзп. війни. Па¬ 
м’ятка архітектури — школа, збуд. 
на поч. 20 ст. за проектом укр. 
художника і етнографа О. Г. Сла- 
стіона в українському архітек¬ 
турному стилі. 
БІЛО^СІВКА — село Чоряухиц- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Богодарівка, Голотівщи- 
на, Осняг, Синякішцина, Суха 
Лохвиця. Розтань на р. Суха Лох- 
виця, за 12 км від райцентру та 
за 53 км від залізнич. ст. Пирятин. 
183 двори, 423 ж, (1990). Застг. на 
рубежі 16—17 ст. За переписом 
1859 у Б.— 189 дворів, 1360 ж. 
1847 збуд. дерев’яна ІІокровська 
церква, при якій була б-ка. Діяли 
також школа грамоти та одноклас- 
не земське уч-ще. 1900 в селі — 
316 дворів, 1758 ж. Під час рево¬ 
люції 1905—07 стався виступ селян, 
який був придушений, а його 
організатори — Г. І. Квітницький 
та К. І. Зав городній — страчені. 
У 1910 в Б. Лохвицького пов.— 
322 двори, 1744 ж., паровий млин 
з просорушкою. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 23.IV 1919 сів. с.-г. артіль 
«Червона зірка», що об’єднувала 
142 чол., 200 дес. землі. За пере¬ 
писом 1923 у Б. Чорнухинського 
р ну Лубен, округу — 1777 ж., по 
сільраді (разом з хуторами Си- 
няківщина, Мельниківщипа та Пе- 
репелицин) — 2203 ж. ^ 1926 в 
селі — 392 двори, 1970 ж. У період 
нім.-фашист, окупації (17. IX 1941 
—17.IX 1943) у селі діяла підпіль¬ 
на група (всі її члени загинули у 
гестапо). У селі — колгосп ім. 
Г. І. ГІетровського (рослинницько 
тваринницького напряму, допо~ 
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БЇЛОЦЕРКІВКА міжна галузь — бджільництво), 
відділення зв’язку, АТС, неповна 
с. щ., лікарня, дитсадок, клуб 
на 150 місць, б-ка (14 тис. од. зб.). 
Уродженцями села є укр« літера¬ 
турознавець С. М. Шаховськии 
(1909—84), Герой Рад. Союзу 
В. П. Мележик (1926 -45). У се 
лі — братська могила червопоар 
мійців, загиблих 1920, та рад. вої 
нів, полеглих 1941. Встановлені 
пам’ятники: Г. І. Петрове ькому 
(1967), борцям за владу Ра ч і а 
воїнам односельця м, що за і н 11 у 
ли (195 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1965), Мглєжика 
В. П. погруддя. На фасаді будип 
ку школи відкрию Мслежику 
В. Г1. меморіальну дошку. 
БІЛОУСЬКА І. В. ПОГРУДДЯ 
у с. Абазівці ГІоліав. р ну. Вста 
новлено 1979 в сільс. парку на 
честь Героя Рад. Союзу Білоусь- 
ка Івана Васильовича (1920—45). 
Нар. в с. Соломахівці Полтав. 
р-ну, Навчався в абазівській, по 
тім гожулянській школах. З 1940 
— в Червоній Армії. Після закін. 
влітку 1942 військ, уч іца — в ді¬ 
ючій армії. Воював на 1-му Бі¬ 
лорус. фронті. Брав участь у штур 
мі Берліна. 28 IV 1945 в бою на 
підступах до рейхстагу загинув. 
Звання Героя удостоєні їй посмерт¬ 
но 1945. Погруддя з оргскла (1,8 м) 
на бетонному постаменті (2,5 м). 
На чільному боці закріплено гра¬ 
нітну мемор, дошку (скульп. М. І'. 
Коїан) 
БІЛОЦГ РЮВК А — село Велико 
багачанського р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Геру гінка, Даю 
бівщина, Коноплянка, Красно 
горінка, Лугове, Морозіпіципа, Сп 
дорівіцина. 729 ж. (1990). За слід 
ченням »сторикгв О. А. Граповсь 
кого та Л. В. Падалки село засн. 
в ї й пол. 17 ст. До визвольної 
війни укр. народу 1648—54 налс 
жало магнатз' Яремі Вишневень¬ 
кому. У роки війни стала слобід¬ 
кою з населенням 225 чол. Входи¬ 
ла до Балакліївської сотні Полтав. 

полку. З 1660 — центр сотні. 1669 
згадується як містечко Миргород, 
полку. У січні 1696 Б. спалили 
кримські татари, з 19.Ї до 14.III 
1709 була окупована швед, війсь¬ 
ками. Козаки Білоцерківської 
сотні брали участь у боротьбі проти 
шведів. У 18 ст. підпадають під 
владу поміщиків Базилевськпх, 
У 1777—81 у селі відбулися заво¬ 
рушення, селяни спалили панський 
маєток. До 1764 Б, — у складі 
Миргород, полку, потім — Говт 

{«ямського пов, Новорос. губ., з 
1781 — Київ, намісництва Діяли 
Успенська, Воскресенська та Ми¬ 
хайлівська церкви з школами гра¬ 
моти, церкотюиарафіяльна та мі¬ 
ністерська школи. У 40 х рр. 19 
ст. відкрилося парафіяльне учи¬ 
лище Полтав. палати дер ж. маєт- 
ностей. За ревізією 1859 — 563 
двори, 3445 ж. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У 1920 Б. відійшла до Хо 
рольського пов. Кременчуц. губ. 
У березні 1923 стала райцентром, 
після розформування району ввій¬ 
шла до складу новоутв. Великоба- 
гачанського р-ну. 28.11 1921 був 
ств. комнезам. У період нім.-фа¬ 
шист. окупації (14.IX 1941—24.IX 
1943) гітлерівці вивезли на приму 
сові роботи до Німеччини 119 
чол. Жителі села боролися проти 
ворога у складі партизан, загону. 
У селі — колгосп «Жовтень* 
(зерново-буряково-тваринницького 
напряму), колгоспна ГЕС, буди 
нок побуту, с. ш., лікарня, дитса- 
док, Будинок культури на 400 
місць, б ка (14,3 тис. од. зб.). 
Білоцерківську школу закінчили 
уродженці с,, Красногорівки Ге¬ 
рої Рад. Союзу С. Й. Василенко та 
Ф. О. Василенко (1911—82). 1957 
споруджено пам’ятники: на могилі 
рад. воїнів, іцо полягли 1943 при 
визволенні села, та воїнам-одно- 
сельцям, які загинули (154 чол.) 
під час Великої Вітчизн. війни. 
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БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГО¬ 
ВІР 1651 — угода між иольс,- 
шляхет. урядом і Б. Хмельниць¬ 
ким, укладена 28 IX в м Галій 
Церкві після Берестецької битви 
1651. За Б. д. на Україні віднов¬ 
лювалася иольс.-шляхет. влада, 
польс. шляхті поверталися маєт¬ 
ності, козац. реєстр скорочувався 
з 40 до 20 тис. чол. Виключені з 
реєстру козаки поверталися під 
владу польс. панів. Реєстрові коза¬ 
ки виселялися з Брацлаиського 
та Чернігівською воєводств у 
королівські маєтності Київською 
воєводства, яке визнавалося ко¬ 
зацькою територією. Гетьман поз¬ 
бавлявся права дипломат, зносин 
з іноземними д вами і зобов’язу¬ 
вався рол‘рвати союз з кримсь¬ 
ким ханом. У травні 1652, у зв’яз¬ 
ку з нападом шляхет. Польщі на 
Україну Б. Хмельницький анулю¬ 
вав Б. д. 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН 
Полтав. округу. Ств. 7.III 1923 з 
Білон ер ківської і Калениківської 
волостей Хорольського пов. Сіль¬ 
рад — 8, площа — 287 кв. верст. 
Центр — с. Білоцерківка. Нас. 
27 047 чол. (1923). Розформований 
2.IX 1930. Тер. розподілено між 
Решетилівським і Лубен, р-нами. 
БІЛОЦЕРКЇВЦІ — село Пирятин. 
р ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковано село 
Яцини. Розташ. за 25 км від рай¬ 
центру та залізнич. ст. Пирятин. 
653 ж. (1990). Відомі з 18 ст. Вхо¬ 
дили до Пирятинської сотні Лу¬ 
бен. полку, пізніші- Пиряттш. пов. 
1787 — 811 ж., 1859 Б.— Лохвиць- 
кого нов. наліч. 2177 ж. Георгіївсь¬ 
ка церква (збуд. 1848). 1900 в селі 
—186 дворів, 1306 ж., земська та 
церковнопарафіяльна школи. 1910 
у Б. діяли паровий млин з олій 
ницею і просорушкою, був 491 
двір, 2993 ж. Основне заняття на 
селення — ткацтво, теслярство 
тощо. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 1923—25 — 1043 ж Під час 
цім.-фашист* окупації (17.IX 

1941 —16. IX 1948) було вивезено 
до Німеччини 292 чол., розстріля¬ 
но 16 ж. села. Тепер у Б.— кол¬ 
госп ім. Карла Маркса, с. ш., 
клуб (на 200 місць), б ка (11 411 
од. зб.), народний ісгорпко-крає- 
знав. музей. Уродженцем Б. є 
укр. вчешій-прос вітитель І. Я. 
Фальковськии (у чернецтві — 
Іриней; 1762—1823). Пам’ятник 
К. Марксу (1967), («становлено 
1957 надгробок на братській моги¬ 
лі рад. воїнів та мирних жителів, 
загиблих 1941, пам’ятник (1966) 
воїнам-односельцям, які загинули 
(143 чол.) під час Великої Вітчмзн. 
війни. 
БІЛУХІВКА (кол. Орчик, Синель- 
никове) — село Карлівського р-ну, 
центр сільс'. Ради пар. депутатів, 
якому підпорядковане с. Червоно 
Знам’янка. Розтань на лівому 
березі р. Орчик, за 28 км від 
райцентру. 1133 ж. (1990). Виник¬ 
ла на при к. 17 ст. як слобода під 
назвою Орчик, яку одержала від 
однойменної річки. У кін» 18 ст. 
належала поміщикам Білухам-Ко- 
хановським (звідси й назва). 1793 
на кошти братів — генерала П. Д. 
Білухи-Кохановського та майора 
А. Д. Білухи-Кохановського в селі 
споруджено дерев. Дмигріївську 
церкву, при якій діяли б ка та 
школа грамоти. За переписом 
1859 у Б. (Орчику) Костянтине 
грат. пов.— 126 дворів, 948 ж.; 
у 1863 — 913 ж., винокурний та 
овечий з-ди. З 2-ї пол. 19 ст.— 
волосний центр. У 1900 — 244 дво 
ри, 1494 ж., земська та церковно¬ 
парафіяльні школи, відбувалося 
З ярмарки. Навесні 1902 сталося 
сел. заворушення (придушене вій¬ 
ськами). За переписом 1910 у 
Б.— 264 двори, 1841 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З березня 1923 віднесена 
до Карлівського р-ну Красноград. 
округу (з червня 1925 — Полтав. 
округу). 2424 ж. (1923). У 1926 — 
431 двір, 2446 ж. 1923 у Б. орга¬ 
нів. комуну «Братський труд». 
У 1926 в село приїздили укр. 
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письменники Остап Вишня та Пет¬ 
ро Панч, 1927 тут побував Андрій 
Головко. Під час ні м.-фашист, 
окупації (20.IX 1941—19.ІХ 1943) 
фашистами розстріляно 36 жителів 
села. Відступаючи, ворог спалив 
більшу частину села. У В.— кол 
госп ім. В. І. Леніна (зерново бу¬ 
ря ко і паринницького напряму), 
фі тіал райоб’єднамня по ремонту 
с льгосптехніки, с. ш., філіал 
дитячої муз. школи, федьдшерсь 
ко-акушер. .пункт, аптека, дитса 
док, Будинок культури на 300 
місць, б-ка (17,3 тис. од. зо.), від 
ділення зв’язку. Уродженцем І» 
є Герой Рад. Союзу М II Куме 
рейко (1907—ІЗ), який липнув у 
бою па р. Одері; його ім’я носить 
с. пі., на фасаді якої 1976 встанов¬ 
лено Куч&реику М. II. чсморіаль 
ну дошку 193)— 37 у Білухіги ькій 
МТС працював механіком Герой 
Рад. Союзу М. І. Симонепко 
(1917—85). На братських могилах 
латиських стрільців, які загину 
ли (7 мол.) 1919, та рад. воїнів, 
що полягли (3 чол.) 1943 при низ 
новіші села від гітлерівців, 1956 
та 1958 їм іаповлено пам’ятники. 
У 19?» п,і двох могилах невідомих 
раї воїнів споруджено обеліски; 
1989 иі/ікрпю пам’ятний знак на 
честь воїнів односельців, загиб¬ 
лих (І її чод.) у роки Великої 
В11 ч 11 і п піннії. Поблизу В. знахо¬ 
дим.. м іа шіш п семи курганів; 
1.900 и.і око ціпі села знайдено верх¬ 
ню чв« мпіу кам’яної половецької 
( Пульп і урн Бі пі села на схилі 
иерніїн ісра. п правою берега 
р < ір'їпк піа \о і п 11.• я се і пі це мер 
пячівм.кої культури ( » * сі. її. 
• ) ( ср< д зпахі мк у намип 
і р\ і і іьііого посуду з і їм ршавою і 
ЛІК I оманою поверхнею, фраімен 
мі ранньосередньовічних північно 
п нічоріюморських амфор (збе 
рмаюіьея в Карлівеькому крас- 
піавчому музеї). 
ВІЛЯКЙ — село Семенівського 
Р пу. центр сільс. Ради народ, 
/він \ і а ті в, якій підпорядковані се- 
ь» І рпиаї і Поділ, Розташ. на лі- 
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вому березі р. Хоролу, за 25 км 
від райцентру і залізнич. ст. Ве¬ 
селий Поділ. 966 ж. (1990). Село 
засноване в 16 ст. Позначені на 
карті Боплана (серед. 17 ст.) під 
назвою Голяки. У 1648—1781 Б. 
належало до Хорольської сотні 
Миргород, полку, потім — до Говт- 
вяпського пов. Київ* намісництва. 
З 1797 — Хорольського пов. Ма 
л о російської, з 1802 — Полтав. 
і уб. У 18 ст. село належало до ран- 
ювих мастиостей Миргород, пол¬ 
ку. З кіп. 18 ст. частина земель 
в околицях Б. належала поміщи¬ 
кам Каниістам та Родзянкам, у 
19 ст.— Родзянкам, ГІостниковим і 
Мащковським. 1863 у Б. Заїчинсь- 
кої волості Хорольського пов.— 
274 двори, 1503 ж., працювали 
винний, пивний і селітряний з-ди. 
В селі була дерев’яна церква. 
Зі іди» перепису в селі — 1229 ж. 
1877 відкрито двокласне земське 
училище. У 1900 проживало 1509 
чол., у 1910 в Б. Заїчинської во¬ 
лості — 1598 ж., з них 356 — пись¬ 
менних. Діяла земська лікарня. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 створено комнезем, 
1928—29 товариства спільного об¬ 
робітку землі. У серед, березня 
1930 ТСОЗи перейшли на статут 
с.-г. артілі, які називались <Но 
ве життя», ім. Кірова, «9 січня». 
Під час голодомору 1932—33 в 
селі померло 1002 чол. У 1939 с.-г. 
артіль ім. Кірова була учасником 
Всесоюзної с.-г. виставки (тепер 
ВДІІГ) в Москві, нагороджена 
дипломом і автомашиною. У 1950 
ні і гри колгоспи були об’єднані 
в о Цін, з 1963 — ім. Фрунзе (зер¬ 
ново бурякового напряму, тварин¬ 
ництво). У селі є с. ш., лікарня, 
амбулаторія, аптека, дитсадок, Бу¬ 
динок культури (на 350 місць), 
кіноустановка, б-ка (11 889 од. 
зб.). Уродженцем села є М. П. 
Цапенко (1907—77) — доктор мис¬ 
тецтвознавства, автор праць з істо- 



ри та теорії архітектури, зокрема 
«Архітектура Лівобережної Ук¬ 
раїни ХУІІ -XVIII ст.» (М., 1966), 
літературознавець І. П. Цапенко 
(1914—63). У селі встановлено: 
1969 — пам’ятник М. В. Фрунзе; 
1958 — надгробки на могилах рад. 
воїнів та підпільника, полеглих 
1943, споруджено обеліск (1957, 
реконстр. 1980) в пам’ять про вої- 
нів-односельців, які загинули 
(179 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
БІЛЬСК — село Котелевського 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
таті в. Розташ. на правому березі 
р. Ворскли, за 10 км від райцентру 
і за 35 км від залізним, ст. Охтир¬ 
ка. 1206 ж. (199)). Село засн. на 
місці великого городища скіфсь¬ 
кої епохи 7—3 ст. до н. е. (див. 
Більське городище). У 14 ст. тут 
була збуд. фортеця для захисту 
від золотоординців. 1399 біля Б. 
відбулася битва між військами 
литов. князя Вітовта га Темір 
Кутлуя. Значиться на карті Г'. 
де Боплана (17 ст.). Входив до во¬ 
лодінь кн. Вишневецьких. 1648— 
49 — в складі Гадяцького, з- кін. 
1649 — Полтав. полку; 1661 —62 — 
у Котелевській сотні Зіньківського 
полку, з 1750 відносилося до Ку- 
земинської сотні Гадяцького пол¬ 
ку. З 1781 віднесено до Зіньківсь¬ 
кого пов. Черні г. намісництва. 
1786 у Б.— 2 церкви, 270 дворів, 
у т. ч. козаків виборних — 131 
двір, підпомічників — 108 дворів. 
3 1797 — в складі Зіньківського 
пов. Малоросійської, з 1832 — 
Полтав. губ. Іїа 1859 — волосний 
центр, 1442 двори, 4312 ж. (у 
г. ч. козаки, посполиті, селяни), 
церква, селітряний завод. За пе¬ 
реписом 1900 у Б. було 3149 ж., 
козаків — 541 двір, відбувалося 
4 ярмарки на рік. У 1901—02 спо 
руд. нова мурована Успенська 
церква, при ній була бібліотека. 
У 1910 — 668 господарств, 3583 
ж., діяло 2 водяні млини і кілька 
вітряків. З кін. 19 — поч. 20 ст. 
в Б. працював фельдшер Василь 

Павлович ІПуїка, який багато 
зробив для відкриття тут земської 
лікарні, збирав відомості про істо¬ 
рію краю, які використовувала 
Полтавська вчена архівна комі¬ 
сія в своїх виданнях. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7.III 1923 Б. віднесено до 
Опішнянського р ну Полтав. окру¬ 
гу. На 1926 Б.— центр сільради, 
йому підпорядковувалося 6 нас. 
пунктів (у селі наліч. 865 госпо¬ 
дарств, 3994 ж.). Під час иім.-фа 
шист. окупації (6.Х 1941 —18. IX 
1943) страчено 67 чол,, вши ієно 
на примусові роботи до Німеччини 
214 чол. У Б. колгосп «Зоря ко 
мунізму» (зерново-тваринницький 
напрям), працюють млин, кру¬ 
порушка, олійниця, лікарня (25 
міспь), фельдшер, акушер, пункт, 
аптека, с. ш., дитсадок, Будинок 
культури на 420 місць, б-ка (бл. 
15 тис. од. зб.), комплексно-прий¬ 
мальний пункт, відділення зв’язку 
та Ощадбанку. Уродженцем Б, є 
укр. філос°Ф» чл.-кор. АН УРСР, 
засл, діяч науки УРСР Д. X. 
Острянин. Пам’ятники В. І. Леніну 
(1968), рад. воїнам, що загинули 
1941 і 1943 у боях за Б. (1953); 
односельцям, полеглим (222 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1968), пам'ятний знак (1982) бій¬ 
цям Більського червоногварділег¬ 
кого загону. Братські могили (9) 
рад. воїнів, загиблих у 1941 і 1943. 
Біля села — городище 7—3 ст. 
до н. е., в ур. С коробі р. Осняги, 
Саранчове Поле — кургани скіф 
ського часу. На гер. села знайде¬ 
но бронзовий меч 9 ст. до II. е. 
БІЛЬСЬКЕ ГОРОДЙІЦЕ 7 — 
З ст. до н. е. Знах. на березі р. 
Ворскли біля с. Нільська Котелев¬ 
ського р ну Полтав. обл. га с. Ку- 
земина Охтирського р-ну Сумсь¬ 
кої обл. Розкопувалось 1906 В. О. 
Городцовим, з 1958 поновлені — 
Б. М. Траковим і Б. А. Шрамком. 
Складається з трьох городищ: За¬ 
хідного, Східного і Куземипеько- 
го, що об’єднані спільним валом 
і ровом. Ця загальна територія має 
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«БІЛЬШОВИК ТРАНСПОРТУ» назву Велике городище (заг. пл. 
бл. а пк\ Га). Першими були спо- 
руджеиі Західне та Східне; Кузе- 
минс ькс виникло бл. 4 ст. до н. е. 
Загалом на гер. Б. г. розкопано 
пл. білі.те 40 тис. м2. Виявлені 
залишки великих жител наземних 
та землянок, розкопано кілька 
дольників. В зольниках і житлах 
знайдено багато уламків посуду 
(переважно ліпного), знарядь пра¬ 
ці і кістки свійськ. тварин. Осн. 
заняттям населення Б. г. було 
землеробство і скотарство, мідно¬ 
ливарне та ковальське вироби., 
ткацтво. Уламки посуду грец. ви¬ 
робництва свідчать про юрг. зв’яз¬ 
ки з античними державами Пн. 
Іїр пчорпомор’я. Поблизу городи¬ 
ща великий курганний могильник 
Скоробір. Б. г.— одне з найбіль¬ 
ших нині відомих городищ т. 3. 
скіфського часу в Європі. Деякі 
дослідники пов’язують Б. г. з м. 
Гелоном, яке згадує Геродот у 
своїй «Історії греко-перських во 
єн» [Шрамко Б. А. Ьідьське горо 
дшце скіфської епохи (місто Ге- 
лон), К , 1987Г Іл.— табл. XXVIII. 
НІЛЬСЬКЕ ЙЗЕРО. Розтані. в 
Полтав. обл., поблизу с. Більська 
Котелевського р-ну. В давнину 
було великим озером, що сполу 
чалося з р. Сухою Грунню. Влітку 
пересихало. Тепер це ставок. 
БЇЛЬСЬКИЙ — струмок у Пол¬ 
тав. обл., прит. р. Сухої Груньки 
(бас. Дніпра). Тече біля с. Більська 
Котелевського р-ну. 
«БІЛЬШОВЙК». Газета, орган Ко¬ 
беляцького РІ< КГІ(б)У та рай¬ 
ради ден. грудящих. Виходила 
1936—41 'і 1943 у Кобеляках; з 
1944 — «Переможець». 
«БІЛЬШОВЙК». Кінотеатр у Кре 
менчуці. Збуд. 1954 за типовим 
проектом на 530 місць (арх. В. В. 
Щербаков). Реконструйований 
1978 (арх. Д. Г. Лубенець, інж. 
О. Ю. Коновалов). Має два зали: 
блакитний та червоний. Прямо¬ 
кутний у плані, симетричний, цент¬ 
ральна частина, що відповідає роз¬ 
ташуванню залів для глядачів, 

підвищена. Головний фасад — пло¬ 
щина із скла, розчленована вер¬ 
тикальними ребрами та розкрес¬ 
лена металевою хрестовиною. Зна¬ 
ходиться на вул. Жовтневій № 34. 
«БІЛЬШОВЙК». Щоденна газета. 
Орган Полтав. губкому КП(б)У. 
Виходила 1920 у Полтаві. 
«БІЛЬШОВЙК ЗЇНЬКІВІЦИ- 
НИ». Газета Зіньківського РК 
КП(б)У, райвиконкому та райко¬ 
му профспілки. Виходила 1939-— 
41 у Зінькові. З 1943 — «Правда 
Зіпьківщини »Й 
« 61ЛЬШО ВЙК ПО ЛТА в щи 
НИ». Газета. Орган Полтав. губ- 
виконкому, губкому КП(б)У, губ. 
ради профспілок та міськ. Ради. 
Бере початок від газ. «Голос тру¬ 
да». Виходила 1924—41. Див. 
«Зоря Полгп авщини ». 
«БІЛЬШОВЙК ТРАНСІЮРТУ». 
Газета, орган Полтав. відділку, 

Більське городище. 
План за В. О. Городцовим. 
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иолітвідділу і райкому профспілки 
Пд. залізниці. Виходила два рази 
на тиждень 1929—51 у Полтаві. 
1929—38 мала назву «Крицеві 
шляхи ». 
«БІЛЬШОВЙЦЬКА ЗМІНА». Га 
зета» орган Семені вського РК 
ЛКСМУ. Друкувалася на шпаль¬ 
тах газ. «Розгорнутим фронтом». 
Виходила 1933 у Семені вці. 
«БІЛЬШОВЙЦЬКА ПЕРЕМО 
ГА». Газета, орган Великринків- 
ського РК КП(б)У та райради деп. 
трудящих. Виходила 1935—41. 
1944—52 у Великих Кринках. Див. 
«Зоря комунізму» (Великі Крин- 
ки). 
«БІЛЬШОВЙЦЬКА ТРИБУНА». 
Газета, орган Лохвицького РК 
К1І(б)У і райради деп. трудящих. 
Виходила 1937—41. Див. «Зоря» 
(Лохвиця). 
«БІЛЬШОВЙЦЬКИЙ молод¬ 
няк». Газета, орган Кременчуць¬ 
кого МК ЛКСМУ. Виходила 
1933 у Кременчуці. 
«БІЛЬШОВЙЦЬКИЙ СТЕРНО- 
ВЙК». Газета, орган політвідділу 
Малоперещепинської МТС Ново 
санжарського р-ну. Видавалася 
1933—37. Друкувалася в Новосан- 
жарській районній друкарні. 
«БІЛЬШОВЙПЬКИЙ ШЛЯХ». 
Газета, орган Кременчуц. відділку 
політвідділу і райкому профспіл¬ 
ки Пд. залізниці. Виходила 1934— 
51. У 1929—34 — «Семафор». 
БІРКИ — село Великобагачансь 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Баланди, Вишняківка (Чугуї; 
та Стінки. Розташ. на лівому бе¬ 
резі р. Псла, за 25 км від райцент¬ 
ру, за 6 км від автотраси Київ — 
Харків. 575 ж. (1999). Виникли 
на поч. 18 ст. Вперше згадуються 
під 1729: годі наліч. 34 двори, 
входили до складу Білоцерківсь¬ 
кої сотні Миргород, полку. З 
1781 — у складі Говтвянського 
пов. Київ, намісництва, 152 хати. 
Поступово жителі села потрапили 
у залежність від поміщиків Ба- 
зилевських. 1900 у Б. Білоцер 

ківської вол. Хорольського пов. 
наліч. 147 дворів, 830 ж., дерев. 
Троїцька церква (1877), земська 
та церковнопарафіяльна школи. 
1910 — 148 дворів, 767 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У селі був ств. ревком на 
чолі з Ю. К. Чопенком. 1927 засн. 
комсомольський осередок, який 
очолив О. І. Кикоть, що потім був 
обраний першим головою колгоспу. 
У період Великої Вітчизц. війни 
у боях з ворогом загинуло 164 жи¬ 
теля Б. У селі — радгосп «Біркін- 
ський» (птахівничого напряму з 
розвинутим рослинництвом і а 
м’ясо-мол. тваринництвом), відді¬ 
лення зв’язку, їдальня, неповна 
с. ш., фельдшерсько-акушерський 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 300 місць, б ка (9,9 тис. 
од. зб.). Серед уродженців села — 
Герой Рад. Союзу С. І. Срібний 
(1916—44); парт, діяч УРСР, укр. 
історик та філософ, лауреат Ле¬ 
нінської премії Г. Д. Назаренко 
(1909—85). Встановлено пам’ятни¬ 
ки: воїнам-односельцям, загиблим 
на фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1957), та Г. К. Орджонікідзе 
(1967). У селі — братська могила 
рад. воїнів і партизанів, що поляг¬ 
ли 1943. 
БІРКИ (Бурки, Бурків) — село 
Зіньківського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Троянівка та Цвітове. 
Розташ. в долині р. Грунь-Таша~ 
ні, за 20 км від райцентру та 45 км 
від залізнич. ст. Гадяч. 1250 ж. 
(1990). Б. позначені на карті Боп- 
лана (17 ст.). Першими поселен 
цями були козаки-втікачі. З 1649 
Б.— сотенне містечко Полтав., з 
1661 — Зінькі вського, у 1672— 
1724 — Гадяцького полку. За ча¬ 
сів гетьмана І. Самойловича 
(1672—87) село було віддане га¬ 
лицькому полковникові Михайлу 
Бороховичу, за яким і залишилось 
спадщиниим. Згідно з універса¬ 
лом гетьмана Г. Ма ієни від 1704— 
07 і жалувальної грамоти Петра І, 
виданої 1718 село перейшло до 
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майора Спропкіна (він одружився 
їм Пороховіїчішій), за спадкоєм¬ 
ними якого воно показане і по 
р( ні иі \/64. З 1724 Б.— містечко 
Кмилл іиської сотні Гадяцького 
полку. 1781—91 у складі Зіньків- 
(і.кого пов. Черніг., з 1791 — того 
ж повіту Київ, намісництва, з 
1796 у Малоросійській, з 27.11 
1802 — у Полтав. губ., з 27.ІЇІ 
1803 Б.— центр волості Полтав. 
губ. За переписом 1859 у містечку 
Б.— волосна і сільська управа, жи¬ 
ли козаки, селяни-кріпаки; 435 
дворів, 2937 ж., 2 церкви, уч-ще, 
З заводи, 2 ярмарки на рік, що¬ 
тижня базар. 1863 Б. центр волості 
Зіньківського пов, 424 двори, 2821 
ж., дерев. Успенська (1772) та 
кладовищенська Георгіївська 
(1857) церкви, станова квартира, 
уч-ще, винокурний з-д, 2 ярмарки 
на рік. 1882 — 496 господарств, 
34 млини, 3 олійниці. Землевлас¬ 
ники 11 Г. Фесенко-Невроцький та 
А. М. Бутович. За даними 19)0 
Б.— центр волості, були сільські 
громади, земська та церковнопа¬ 
рафіяльна школи, один ярмарок 
на рік. У роки революції 1905— 
07 лікарем Г. <ІХ Влайковим і 
Непомнящим організовано гурток 
реводюц. молоді, який розповсюд¬ 
жував прокламації, що заклика 
дп до боротьби проти царя, за зем¬ 
лю і воно. 1910 — 595 дворів, 
3375 ж. 1917 створені волосна упра¬ 
ва, громадська міліція. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1 7.111 1923 І>. у складі Зіпь- 
кіпського р ну. Па 17.XII 1926 
в Б. 681 го< подарстио. 3147 ж., 
ств. перші кооперативи! «Більшій 
труд», «Спільна праця», «Неза 
межник», «Власна праця», «Ясна 
поляна», «Червоний колос», «Чер¬ 
воний плугатар». 193 > на тер. Бір- 
ківської сільс. Ради — колгоспи 
«Більшовик», «Перемога», «Нове 
жигтя», «Соціалістичний шлях», 
«Незаможник», «Прогрес». 1925 по 
чато будівництво с. ш., в 1938 
відбувся перший випуск 10 класу. 
У 1937—39 репресовано 24 жиіеля 

БІРЮЗОВА МАРШАЛА ВУЛИЦЯ 

села. Під час нім.-фашист, окупа 
ції (5.Х 1941— 8.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці зруйнували колгосп, пам’ят¬ 
ник В. І. Леніну, братську моги¬ 
лу червоноармійців. Розстріляли 
12 чол., з них 5 червоноармійців, 
спалили — 158 та зруйнували 20 
хат; до Німеччини вигнано 255 
жителів. 
На тер. сільради розташ. колгосп 
ім. В. В. Куйбишева (спеціаліза¬ 
ція — виробництво курячих яєць, 
вирощування пшениці, цукрового 
буряка, кукурудзи). У селі є 
лісництво, відділення зв’язку, 
ощадкаса, с. ш., відділення район¬ 
ного ремонтио-трапспорт. підпри¬ 
ємства, лікарня на 25 ліжок, апте¬ 
ка, дитсадок на 35 місць, Будинок 
культури на 400 місць (збуд. 1968), 
б-ка (15,7 тис. од. зб.), музей, 
стадіон. Уродженцями Б. є: укр. 
письменник І. А Цюпа (1935—41 
співробітничав у пресі Красногра- 
да і Полтави), контр адмірал О. Г. 
Микигенко, Герой Рад. Союзу 
М. С. Чирка (1944; після демобілі¬ 
зації 1945 працював на Галицько¬ 
му комбінаті хлібопродуктів). З 
1971 — на пенсії, живе в Гадячі. 
У селі 1957 встановлено пам’ят¬ 
ники на братських могилах: загиб 
лих (120 чол.) від рук махновців 
(1920), рад. воїнів, полеглих (194 
чол.) під час визволення Б. 1943, 
2 пам’ятники (1954, 1955) воїнам- 
односельцям, які загинули (261 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. У с. Цьітосе — могила Ге¬ 
роя Рад. Союзу М С. Корнілова 
(1923—44; пам’ятник 1957). 
БІРЮЗОВА МАРШАЛА ВУЛИ¬ 
ЦЯ у Полтаві (кол. Решетилівська, 
Київський р-н) — від пл. Зигіна 
до околиці міста. Паз. 1979 на 
честь Бірюзова Сергія Семенови¬ 
ча (1904—64) — Маршала Рад. 
Союзу (1955), Героя Рад. Союзу 
(1958), Народного Героя Югосла¬ 
вії (1964). Н. у м. Скопині Рязан¬ 
ської обл. З 1922 — у Черв. Армії. 
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1939—41 командував стріл, диві¬ 
зією, штаб якої дислокувався у 
Полтаві. У роки Вел. Вітчизн. 
війни був нач. штабу Пд., 4 то, 3 то 
Укр. фронтів. У повоєнні роки — 
на відповід. посадах в армії, 
зокрема, з 1963 — 1-й заст. міністра 
оборони СРСР, нач. Генштабу 
Збройних Сил СРСР. Загинув 
в авіац. катастрофі. На фасаді бу¬ 
динку (ріг вул. Комсомольської і 
Пушкіна), в якому 1939—41 жив 
С. С. Вірю юв, встановлено мемо¬ 
ріальну дошку. 
Б. М. в. прокладена у 2 й пол. 19 
ст. У 80-х рр. 20 ст. реконструйо¬ 
вана. На вулиці розташовані: ба 
вовно-прядильна фабрика, заводи: 
залізобетонних виробів, олійно 
екстрактний, фарфоровий, комбі 
кормовий (№ 43), тарний (№ 45) та 
ін. пром. підприємства. 
БЛАГОВІЩЕНСЬКА ЦЕРКВА у 
с. Федорівці Карлівського р ну. 
Збуд. 1828 в стилі пізнього класи¬ 
цизму на замовлення М. Г. Розу- 
мовської. Знаходиться за селом 
біля дороги, яка веде до м. Карлів 
ки. Мурована, спочатку була по¬ 
тинькована, але потім, як показу¬ 
ють дослідження, тинькування бу¬ 
ло збито і фасади покриті листовим 
залізом та пофарбовані. Хрещата 
в плані, однобанна. Центр, про¬ 
стір середохрестя перекритий пів¬ 
сферичним куполом на циліндрич¬ 
ному світловому барабані, який 
зовні розчленований спареними пі¬ 
лястрами. З трьох боків фасади 
оздоблені чотирьохколонними пор 
тиками з трикутними фронтонами, 
з зх. боку церква сполучається з 
двох’ярусною дзвіницею. Перший 
ярус дзвіниці квадратний в плані, 
оздоблений спареними пілястрами 
та трикутними фронтонами, дру- 
і ий — восьмигранний, завершений 
півсферичним куполом. В інтер’єрі 
частково зберігся олійний живо¬ 
пис. 
БЛАГОбВУ ДИМЙТРУ пАм’ 
ЯТНИК у с. Куликовому Полтав. 
р-ну. Встановлено 1966 перед бу¬ 
динком правління радгоспу ім. 

Благоєва (утв. 1924 болг. політ, 
емігрантами) на честь одного з за¬ 
сновників і керівників. Болг. ком 
партії Димитра Вйагоєва (1856—- 
1924). Нар. в сім ї селянина бідня¬ 
ка. Навчався і? Одес. реальному 
уч-щі, 1881—85 Петерб. ун-ті. 
1883 організ. одну з перших в 
Росії с.-д. і рун. 1885 — був за¬ 
арештований і висланий до Бол¬ 
гарії. У 1891 під керівництвом. Б. 
створено болг. с.-д. партію, ліве 
крило якої 1993 оформилося в 
партію «тісних соціалістів», 1919 
реорганіз. в БК11. Пам’ятник 
залізобетонне погруддя на цегля 
йому постаменті. Вис. 3,45 м. 
«БЛОКІїбТ АГІТАТОРА». Жур 
нал відділу пропаганди і агітації 
Полтав. обкому Компартії Украї¬ 
ни. Видавався в 1954 63 два рази 
на місяць. У 1963 вийшов один 
номер. 
БбБРИіС —річки в Полтав. обл. 1) 
Ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Довж. 22 км, площа бас. 98,5 км2. 
Похил річки 1,9 м/км. 2) Ліва прнт. 
р. Сули. Довж. 13 км, площа бас. 
113 км2. Похил річки 2,6 м/км. 
БбЕРИК — село Гадяцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Педоричі. 
Розтані, на лівому березі р. Псла, 
за 22 км від райцентру і 24 км від 
залізнич. ст. Гадяч. 882 ж. (1990). 
Згадується в істор. документах 
17 ст. Перші поселенці бупи з-за 
Дніпра. 1719 Б. Веприцької сотні 
Галицького полку було подаро¬ 
вано гетьманом Г. Скоропадським 
протопопу галицькому. З 1781 — 
у складі Черніг., 1791 — Київ, 
намісництв; 1796 — Малоросійсь¬ 
кої, 1802 — Полтав. губ. 1847 у се¬ 
лі діяла сукноробна ф-ка колезь¬ 
кого радника В. С. Масюкома. За 
переписом 1859 Б.— І а луцького 
пов., 145 дворів, дерев, церква, 
селітряний з-д. Після 1861 — 
центр волості, дерев. Покровська 
церква (1875). 1900 — 238 дворів, 
1060 ж., діяли 2 селянські грома¬ 
ди, 2 земських уч-ща, б ка. У 19 )5 
жителі села виступили проти по- 
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БОГОЯВЛЕИСЬКА ЦЕРКВА міщика Він гуп був придушений 
військ сплою. Активні учасни- 
мі А. .1. Лисак, К. М. Нонка, 
М І Вгльбой — засуджені. 1910 (або «народознавства»), названого 
і і ні щеоено до Веприцвкої вол. на честь пожертвувала і засновни- 
I .мицького пов., 244 двори, 1634 ж. ка. Відділ знайомив відвідувачів 
Г.і в владу проголошено в січні з життям і побутом народів земної 
1016. Після 1929 ств. колгоспи кулі. Значна частина Б. к. збері- 

< Шлях до комунізму», «Друга гається тепер у Полтавському кра~ 
п’ятирічка» та ім. Т. Г. Шевченка, єзнавчому муіе'і. Частина речей 
7.ІІ1 1923 ств. Бобрнцький р-н була знищена 1943 фашистами під 
у складі Бобрицької, Перекопівсь- час відступу з міста. Експонати 
кої, Андріяшівської волостей, з кол. Б. к. увійшли до тематич¬ 
на 7. IX 1923 Б.— центр сільради, них виставок «Пам’ятки давньо- 
якій підпорядковувалося 8 нас. єгипетського мистецтва у зібранні 
пунктів, 2515 ж. Під час цім.- Полтавського краєзнавчого музею» 
фашист, окупації (8.Х 1941—9.ЇХ (1986) та «Антична кераміка у 
1943) до Німеччини вивезено 111 зібранні Полтавського краєзнав- 
чол., половину села спалено. Тепер чого музею» (1987). Видано їх 
V Б.— центр, садиба колгоспу каталоги. 
їм. М. О. Щорса (м’ясо-мол., зер- БОГДАНІВСЬКИЙ ПАРК — 
нові і тех. культури), відділення бот. пам’ятка природи (з 1970). 
зв’язку, неповна с. ш., профі- Зростає бл. 10 дубів віком понад 
лакторій, фельдшерсько-акушер. 300 р. Розтань біля с. Богданівки 
пункт, Будинок культури на 250 Семенівського р-ну. Перебуває у 
місць, б ка (10,9 тис. од. зб.), віданні Богданів, бурякорадгоспу, 
істор. музей (1964). Пам’ятники: Площа 10 га. 
В. І. Леніну (1970), М. О. Щорсу БОГОТІ В ЛЕНСЬКА ЦЕРКВА у 
(1967); надгробки на трьох братсь- с. Обознівці Глобинського р-ну. 
ких могилах рад. воїнів, загиблих Зведена 1896—1901 за проектом 
(126 чол.) при визволенні 1943 се- відомого на Полтавщині арх. 
ла від нім.-фашист, загарбників М. М. Ніконова на кошти помі- 
(1962, 1984, 1981), та пам’ятник щика О. К. Панайотова та його 
воїнам односельцям, які полягли 
(132 чол.) на фронтах Великої Богоявленська церква 
Иітчпзн. війни (1952). в с. Обознівці. 
БОБРУЙСЬКОГО П. П. КО¬ 
ЛІ К ЦІ >1 V II ол гав. прпродничо- 
істор му и і і убери. н*м< гва. Про 
тягом 1894 191 уродженець Пол 
та ви 1 Гаоло Пав топим І юброічськпй, 
перебуваючи па військ, і дііп іо 
мат. службі, зібрав у країнах 
Сходу цінні матеріали і подарував 
їх музеєві Пол та в. губ. земства. 
Серед них — предмети матеріали 
ної культури, декоративно-ужитк. 
мистецтва Єгипту, Судану, Ну¬ 
бії, Туреччини, Персії, Індії, Япо¬ 
нії, Китаю, і реко-римські старо 
житності, а також Криму, Кавказу, 
Середньої Азії. Б. к. наліч. понад 
4,5 тис. предметів і склала основу 
відкритого 1912 міжнар. відділу 
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дружини. Побудована з цегли з 
тавром «А. П.» (Адександр Панайо- 
тов), яка виготовлялась на місц. 
з-ді. У плані — рівнокінцевий 
хрест, між раменами якого при¬ 
будовано з Пд. камери ризниці та 
паламарні, а з Пн.— бабинця та 
дзвіниці. За бажанням замовника 
зорієнтована так, щоб найзручніше 
було її оглядати з вікон маєтку та 
гол* вулиці села, тому орієнтація 
храму— Пн.—Пд., а не Сх.—Зх. 
В об’ємно-просторовій композиції 
домінує двох’ярусний кубічний 
центр, об’єм, який завершують 
5 бань. До нього приєднано пони¬ 
жені об’єми пн. та пд. рамен хре¬ 
ста і ще більше понижені — сх. 
та зх. приділи. Над бабинцем 
зведена двох’ярусна наметова дзві¬ 
ниця. Під сх. приділом церкви 
знаходилася родинна усипальниця 
Панайотових. 
Особливо ошатно вирішили ін¬ 
тер’єр храму. За бажанням замов¬ 
ника, при виконанні оздоблюваль¬ 
них робіт за зразок прийняли ін¬ 
тер’єр Володимирського собору в 
Києві. Для виконання живописних 
робіт були запрошені художники 
О. О. Мурашко та І. І. Соколов. 
Мармурові роботи виконано одесь¬ 
кою фірмою Ту зі ні, Б. ц.— зразок 
культового буд-ва періоду еклек¬ 
тики. 1990 Б. ц. передано релігій¬ 
ній общині і розпочато відбудову. 
бодАква, Будаква — річка в 
Полтав. обл., ліва прит. р. Сули 
(бас. Дніпра). Доьж. 20 км, пло¬ 
ща бас. 237 км2. Похил річки 
0,75 м/км. Тече тер. Лохвицького 
р-ну. 
бодАква — село Лохвицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де 
путатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Дідів Яр, Забодаква, Заморіїв- 
ка, Нижня Будаківка, Пісочки, 
Хрулі та Червоні Луки. Розташ. 
на лівому березі р. Сули при впа¬ 
данні в неї р. Бодакви, за ЗО км від 
райцентру та за 3 км від залізнич. 
роз’їзду. 1268 ж. (1990). Засн. в 
16 ст., 1666 входила до складу 
Сенчанської сотні Лубен, полку 

і мала назву Будаков; з 1781 — у 
складі Лохвицького пов. Черніг. 
намісництва; з 1796 — Малоросій¬ 
ської, 1802 — Полтав. губ. За 
переписом 1859 у Б.— 441 двір, 
272) ж. 1863 с. І).— Пісківської 
вол. Лохвицького пов. Полтав. 
губ. 454 двори, ЗОЗр ж., дерев, 
церква, цукровий і винокурний 
з-ди. 1888 — 534 двори, 4359 ж., 
з них 9 письменних. 1882 в Ь від¬ 
крито церковнопарафіяльну шко¬ 
лу, 1892 — поч. уч ще. 20.1V 1894 
село майже повністю згоріло. За 
даними 1910 у Б.— 3349 ж., з них 
726 письменних. У нар. уч щі 
(збуд. 1898) навчалося ПО дітей. 
Діяли 28 вітряків, 2 кузні, 3 олій¬ 
ниці, 2 лавки. Рад. владу проголо¬ 
шено в січні 1918. 1922 у селі ств. 
комсомольська орг-ція. У 1926 — 
27 виникло три хутори: Забодаква, 
Заморіївка, Червоні Луки. 1927 
біля хут. Заморіївка ств. першу 
комуну «Нове життя», 193) — 
перший колгосп. У 1934 колгоспи 
«Серп і Молот» розукрупнено 
на колгоспи «Червона Армія», ім. 
Леніна, ім. Калініна та «Більшо¬ 
вицьким шляхом», які 1951 об’єд¬ 
налися в один — ім. Леніна. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(15.IX 1941—16.ІХ 1943) вивезено 
до Німеччини 154 чол. У селі діяла 
підпільна група лікарів. У 1957 
приєднано колгосп «Комунар» до 
колгоспу ім. В. І. Леніна, який 
1989 розукрупнено. Тепер на тер. 
сільради два колгоспи ім. В. І. 
Леніна та «Жовтень». У селі є: 
відділення зв’язку та Ощадбанку, 
с. ні., при ній музей освіти, лікар¬ 
ня на 25 ліжок, амбулаторія, дит¬ 
садок, Будинок культури па 690 
місць, кіноустановка, б кл (13,8 
тис. од. зб.). Уродженець с. Хру¬ 
лі В. О. Бондаренко (1923—73) 
удостоєний 1945 звання Героя Рад. 
Союзу. Жив і працював у Полтаві. 
Там же похований. На могилі 
встановлено пам’ятник. У Б. па¬ 
м’ятник В. І. Леніну (1967), брат¬ 
ська могила рад. воїнів, серед них 
генерал майор І. І. Трутко. які 
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загинули при обороні 1941 та виз- 
ип кіш і 194.3 села від гітлерівців, 
іл пам’ятник воїна м-односельцям, 

і ідо полягли (166 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. В ур. 
Копилівщина є поселення доби 
неоліту (4 тис. до н. е.), в ур. Пан¬ 
ське — городище роменської куль¬ 
тури, в ур. Козача Гора — могиль¬ 
ник 10—13 ст. та укріплення 16— 
17 ст. 
БбДНІ Я. С. МОГЙЛА у смт 
Решети лі вці. Бо дня Яв доха Сте¬ 
панівна (1916—81) — укр. нар. 
вишивальниця. Н. у с. Водні (те¬ 
пер у межах с. М’якеньківка Ре- 
шетилівського р ну). Жила у Ре¬ 
шети лі нщ\ працювала в артілі, 
па ф ш художніх виробів ім. 
К. Цегкін (1933—72). Вишивала 
блузи жіночі, сорочки чоловічі, 
покривала, скатерті з використан¬ 
ням традиційних укр. орнамен¬ 
тальних мотивів, класичних тех¬ 
нік і колористики, здебільшого, 
біле на білому. Її вироби експону¬ 
валися на багатьох виставках, у 
т. ч.— на першій укр. нар. мистецт¬ 
ва 1936 у Києві, міжнародній 
1937 у Парижі, «Експо 67» у Мон¬ 
реалі, виставках-ярмарках у Лейп- 
цігу. Твори Б. зберігаються в му¬ 
зеях Полтави, Києва. Похована 
па місцевому кладовищі. 
«БОЙОВЙЙ РЕЗЙРВ». Газета, 
орган Полтав. міськради Тсоа* 
віахіму та партосередку. Виходи 
ла 1933 у Полтаві. 
БОНДАРЕНКУ О. П. МЕМО 
РіАЛЬНА ДОШКА у Полтаві. 
Встановлена на фасаді будинку 
Полтавського інституту сви¬ 
нарства (по вул. Шведська Мо 
гила), в якому 1930—33 працював 
Бондаренко Олександр Пилипо¬ 
вич (1884—1937) — професор, 
організатор і перший наук, дирек¬ 
тор ін-ту. Дошка — граніт, від¬ 
крита 1976. 
БбНДАРІ (Бондури) — село Кре¬ 
менчук р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Василенки, Запсілля, За- 
руддя, Крамаренки, Остапці, Ре- 

БОРИСЕНКУ В.П. МЕМ. ДОШКА 

вівка га Степівка. Розташ. за 
35 км від райцентру та за 5 км 
від залізнич. ст. Галещина. 178 
дворів, 438 ж. (1990). Засн. у 
2-й пол. 19 ст. козаками. У 1910 
в Б. Кохнівської вол. Кременчуц. 
нов.— 92 двори, 542 ж., церковно¬ 
парафіяльна школа. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 Б. входили до складу 
Заруддянської сільради Потіць- 
кого р-ну. Парт, та комсомол, осе¬ 
редки виникли 1927. У тому ж 
році ств. машинне товариство, 
1928 — ТСОЗ (згодом перетворе¬ 
ний у колгосп «Червоний комунар», 
потім — у колгосп «Жовтень»). У 
1932—33 у селі від голоду померло 
48 чол. У період нім.-фашист, 
окупації (13.ІХ 1941—27.ІХ 1943) 
гітлерівці розстріляли 5 жителів 
села, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 110 чол. У селі — 
колгосп ім. С. М. Кірова (тварин¬ 
ницького напряму), будинок побу¬ 
ту, відділення зв’язку та Ощадбан¬ 
ку, торг, центр, дитсадок, лазня. 
Будинок культури на 250 місць, 
б ка (11,7 тис. од. зб.) Пам’ятни¬ 
ки: воїнам-односельцям, що по¬ 
лягли на фронтах Великої Віт¬ 
чизн. війни (1959); С. М. Кірову 
(1973). На околицях Б. збереглося 
6 курганів. 
БОРЙС — річка в Полтав. обл., 
лівий рукав р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече поблизу с. Горошиного Се- 
менівського р-ну. 
БОРИСЕНКУ В. П. МЕМОРІ- 
АЛЬНА ДЙШКА у с. Пирогах 
Глобинського р-ну. Встановлена 
на фасаді будинку школи, в якій 
до 1937 навчався Борисенко Ва¬ 
силь Павлович (1923—45) — Герой 
Рад. Союзу. Н. у с. Борисах Гло¬ 
бинського р-ну. Після закінчен¬ 
ня Харків, арг. уч-гца лейтенант. 
Воював на багатьох фронтах Вели 
кої Вітчизн. війни. Звання Герой 
удостоєний 1944 за героїзм, прояв¬ 
лений при форсуванні Дніпра. 
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Загинув у бою. Дошка — мармур, 
відкрита 1975. 
БОРИСОГЛІБСЬКА ФОРТЕ¬ 
ЦЯ. Споруджена 1731—39 за зраз¬ 
ковим проектом фортець Українсь¬ 
кої лінії. Розташ. на правому бере¬ 
зі р. Орілі на відстані 117 саж. від 
Дніпра. Фортечні вали та рови 
Б. ф. не були доведені до повного 
проектного профілю. Мала 5 ба¬ 
стіонів і 2 равеліни, спрямовані 
у бік ріки, які утв. зірчасті абри¬ 
си укріплення. До гол. воріт че 
рез рів вів міст. Всередині розмі¬ 
щувалися казарми залоги, буди¬ 
нок коменданта, пороховий льох, 
цейхауз, провіантський «мага- 
зейн», колодязь, вартівні. Поруч 
утв. слобода Борисоглібського пол¬ 
ку з відповідними житл., громад, і 
госп. будівлями. Б. ф. скасовано 
1784 (див. також Оборонне будів¬ 
ництво). Тер. затоплена 1962 во 
доймищем Дні продзержинської 
З’ЕО. 
БбРІВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
бот. заказник (з 1979). Місце зро- 
стання рідкісних рослин, ряд яких 
занесено до Червоної книги УРСР. 
Штучно ств. дубово-соснові та сос¬ 
нові насадження. На тер. заказни¬ 
ка — система стариць і озер, які 
з’єднуються з р. Мерлою. Розташ. 
біля с. Милорадового Котелевсь- 

Борисоглібська фортеця. 
План серед. 18 ст. 

кого р ну. Перебуває у віданні 
Полтав. лісгоснзагу. Площа 50 
га. 
БОРОВИКбВСЬКОГО ВУЛИ¬ 
ЦЯ у Полтаві (Ленінський р-н). 
Пролягає на околиці кол. с-ща 
Червоний шлях. Бере початок від 
вул. Пейзажної. Почала забудову¬ 
ватись у 70— 80 рр. Названа на 
честь Боровиковського Левка Іва¬ 
новича (1806—89) —- укр. поета, 
етнографа і філолога. Нар. у с. 
Мелюшках Хорольського нон. (те¬ 
пер Хорольського р ну) в родині 
козака. Навчався у Хорольському 
повіт, уч-щі (1819—22), ІІолтан. 
гімназії (1822—26) і Харків, ун¬ 
ті (1826—ЗО). З 1838 до серед. 
50-х рр.— викладав у Полтав. 
гімназії та інституті шляхетних 
дівчат історію, географію, рос. 
словесність5 лат. мову; 18.>2 Став 
інспектором полтав. гімназії. Че¬ 
рез хворобу незабаром пішов у 
відставку. Останні роки мешкав у 
Мелюшках і Хоролі. Помер і по¬ 
хований у Мелюшках. Літ. діяль¬ 
ність розпочав 1828. Найві домі ший 
твір — балада «Маруся». За жит¬ 
тя вийшла зб. «Байки і прибаутки» 
(1852). Боровиковський перекла¬ 
дав твори А. Міцкевича, О. Пушкі¬ 
на. Уклав словник укр. мови. Ві¬ 
домий як збирач укр. фольклору. 
ЕОРОВИКбВСЬКОГС Л. І. мо- 
ГЙЛАус. Мелюшках Хорольсько¬ 
го р-ну. Знах. на сільс. цвинтарі 
(див. Боровиковського вулиця). 
Могила розшукана хорольськимп 
учнями під керівництвом учителя - 
краєзнавця К. О. Ходосова. 1961 
на могилі встановлено цегляний 
обеліск, який 1986 замінений мар¬ 
мур. пам’ятником. 
БОРОЗНА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече іер. Галицького р ну. 
борОм ля — річка в Полтав. 
обл., права притока р. Ворскли 
(бас. Дніпра). 
БОРЦІВ РЕВОЛЮЦІЇ ПЛОЩА 
(кол. Базарна) у ІІирягпні. Роз¬ 
таш. в центрі міста. На Б. Р. п* 
знаходиться мемор. комплекс: 
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БРЕУСІВКА братська моїп.ча, де поховано 75 
жниміи І Імрятішського гюв., які 

і.і 11111 \ пі 1917—22; братська моги- 
і.і рад. ВОЇНІВ, ЩО полягли (216 
ч0 і.) під час оборони і визволення 
міста в роки Великої Вітчизн. 
війни. В окремих могилах, на яких 
встановлені надгробки з бронзо¬ 
вими барельєфами, поховані: кол. 
секретар ГІирятинського повіт, к ту 
комсомолу, заст. повітового військ, 
комісара І. І. Голобородько (1901— 
20), молодший політрук П. II. 
Сав’яненко (1913—41), Герой Рад. 
Союзу гвардії підполковник Г. М. 
Шевченко (1902—1943), гвардії 
старшина Д. К. Привалов (1908— 
43). 1978 встановлено пам’ятник 
загиблим воїнам землякам. На 
Б. Р» п.— пам’ятка архітектури 
кін. 18 ст.— Різдва Богородиці 
собор. І я.— табл. XXXII. 
БОРІННЯ (Боршна, Вжиха, Ков 
линка) — річка в Полтав. обл. 
босАха — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Многи (бас. Дніпра). Те¬ 
че тер. Чорнухипського р ну. На 
її березі розміщено с. Бондаоі. 
« Б ОТ АНІК О ГЕ ОГР АФІННИЙ 
НАРИС ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕР¬ 
НІЇ». Праця ботаніка, географа 
і мандрівника А. М. Краснова 
(1862- 1914). У 1889—1911 — 
проф. Харків, ун-ту. Полтавській 
флорі присвячені й ін. досліджен¬ 
ня цього автора, зокрема, «Мате¬ 
ріали для флори Полтавської гу¬ 
бернії». Краспоіз заснував Батум¬ 
ський бог. сад (1912, там і похова- 
ний). 
«БОЯН». Полтавське видавниче 
т-во. Діяло в 1911—18. Оси. про 
дукція — нотовидаппя. Випущено 
окремими листівками укр. народ 
ні пісні з нотами «Ой, у полі на 
роздолі», «На городі вишня», «Ой 
копала дівчинонька», «Летять га¬ 
лочки» (записи І. М. Жуковсько¬ 
го), також «Заповіт» Т. Г. Шевчен¬ 
ка для чол. хору (1917), марш 
М. В. Лисенка до драми Л. М. 
Старицької-Черяяхівської «Геть¬ 
ман Дорошенко» (1918) тощо. Ху¬ 
дожнє оформлення ноговидань — 

худож. Андрія Боцула. Розпов¬ 
сюджувалася продукція через 
«Маркевича Г. І. книгарню». 
«Б05ЇН» («Баян»). Полтав. муз.- 
хорове т-во, яке діяло в 1911—20 
під керівництвом Г. А. Данковсь- 
кого (голова), Ф. М. Попадича 
(диригент мішаного хору) і В, М. 
Пархомовича (керівник оркестру). 
Т-во пропагувало укр. класичне 
і нар. хорове мистецтво, влаштову 
вало концерти, ювілейні муз. ве¬ 
чори, брало участь у виставах 
Укр. муз. драм, гуртка. Концер¬ 
ти т ва супроводжувалися лекція¬ 
ми проф. В. О Щепотьєва. Про 
ведено концерти укр. історичної 
пісні за участю кобзарів Гната 
Гал ай д и (Г. М. Хоткевича) та 
І. Й. Кучуіури Кучеренка (1912), 
вечори пам’яті Є. П. Гребінки, 
І. П. Котляревського, Т. Г. Шев¬ 
ченка, М. В. Лисенка (25.III 1913). 
БбЯРКА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Чумгака (бас. Дніпра). 
БРАЇЛКИ — місцевість у Київсь¬ 
кому р-ні Полтави. Кол. перед 
містя. Відомі з 17 ст. У 1660—70 
тут мав хутір полтав. городовий 
отаман, полковий осавул Іван 
Браїла (Браїлка). У 1859 — 5 дво 
рів, ЗО ж., 1926 — 16 дворів, 79 ж. 
У 20-х рр. 20 ст. включені до 
складу міста. Тут виріс новий 
пром. мікрорайон Полтави — Бра- 
їлки. 
БРАТЬНЙЦЯ — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж. ЗО км, площа бас. 
233 км2. Похил річки 1,6 м/км. 
БРЙУСІВКА (кол. Іванки) — село 
Козел ьшинського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Винники, Красно 
сілля (кол. Василівна, в давнину — 
Єліхівка, Аржеванівка), Новосе- 
лівка (кол. Генералівка), Олек 
сандрівка Друга (кол. Баівка), 
Хмарине (кол. Грузинівка), Че- 
чужине (кол. Ганжівка). Розташ. 
за 17 км від райцентру та за 14 км 
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від залізнпч* ст. Ганівка. 1059 ж. 
(1990). Село виникло на базі 
Зіньківських хуторів, відомих 
ще з 18 ст., серед яких був і коза¬ 
чий хут. Бреусівка (Іванки), що 
біля громадського колодязя, з 
лівого боку тракту Кобеляки — 
Кременчук. Входила до складу 
Кобеляц. повіту. За переписом 
1859 на хуторі — 14 дворів, 177 ж. 
У 1866 споруджено дерев. Троїць¬ 
ку церкву, при якій існувала цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. У 1914 
замість старої збуд. нову муровану 
церкву з дзвіницею (зруйнована 
в ЗО'Х рр.). За даними перепису 
1900 Б. складалася з хутора Іван 
ки (22 двори, 305 ж., земська шко¬ 
ла, лікарня) та хуторів Іванківсь 
кої сільс. громади, де наліч. 344 
двори, 3054 ж. 1905 у с. Василівці 
(тепер Красносілля) відбувся сел. 
виступ, який очолив лікар Бреу- 
сівської лікарні Г. М. Якубов- 
ський. За переписом 1910 в Іванків 
ській сільс. громаді, до якої на¬ 
лежали село Бреусівка, хутори 
Бабичі, Довбні, Павлюки, Паліїв- 
ці, Савенки, Сердюки, Тарасів¬ 
на, Телятники, ПІарий та ін., на¬ 
ліч. 380 дворів, 2728 ж. Безпосе¬ 
редньо в селі Бреусівка (Іванки) — 
44 двори, 337 ж. У 1917 було З 
школи — земська початкова та 2 
церковнопарафіяльні (чоловіча та 
жіноча). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У період громадян, війни 
для боротьби з бандитизмом було 
створено спец, загін на чолі з 
І. Т. Нечипоренком, що дислоку¬ 
вався в Бреусівці. З березня 1923 
село входило до складу Бригади- 
рівського р-ну Кременчуц. округу, 
з лютого 1932 до вересня 1937 — 
в складі Харків, обл. Під час 
голоду 1932—33 у Б. і хуторах 
померло 230 чол. У роки нім.- 
фашист. окупації [15.IX 1941 — 
25 (27).IX 1943] гітлерівці вивезли 
на примусові роботи до Німеччини 
212 чол. 
У селі — колгосп «Ленінський 
шля х >> (зерново-буряково- тварин¬ 

ницького напряму), відділення 
зв’язку, будинок побуту, с. ш., 
лікарня, аптека, дитсадок, Буди 
нок культури на 350 місць, б-ка 
(13.8 тис. од. зо.). У Б. діє істори- 
ко-краєзнаичпи музей. У Бреуеів 
ській школі в 1932—33 навчався 
укр. письменник О Т. Гончар 
Уродженцями с. Винники є укр. 
письменники Ю. В. Сліико (1912— 
69) та О. В Мшцеяко, і єн. майор 
Г. К. Сліпко. Пам’япжкш В. І. 
Леніну (1967); рал. воїнам, що 
загинули (185 чол.) при обороні 
1941 і визволенні 1943 села від 
гітлерівців, та воїнам односель¬ 
цям, які полягли (307 чол.) під 
час Великої Вітчизн. війни (1957); 
борцям за Рад. владу — 110 жите¬ 
лям села, що загинули в роки 
громадян війни (1971). 
БРИГАДЙРІВСЬКИЙ РАЙОН 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
у складі Кременч. округу із кол. 
Бригадирівської, Бреусівеької і 
Хорішківської волостей Кобеляц. 
пов. (14 сільрад). Центр у с. Ко¬ 
зел ьщина (тепер смт Козельщина 
Козельщинського району). Пчоща 
578 кв. верст. Нас. на 7.IX 1923 — 
45 821 чол. За рішенням Центр, 
адм. тер. комісії від 2.VII 1928 
та постанови ВУЦВК від 28 VIII 
1928 Б. р. укрупнено за рахунок 
частини сільрад Манжеліївського 
району Кременчуц. округу та Пол- 
тав. району Полтав. округу. В но¬ 
вих межах складався з 27 сільрад, 
288 нас. пунктів. До вересня 1930 
входив до складу Кременчуц. окру¬ 
гу, з лютого 1932 віднесений до 
Харків, обл. Згідно з постановою 
ВУЦВК від 26.ІУ 1933 Б. р. Хар¬ 
ків. обл. перейменовано на Ко- 
зельщгінський район. 
бровАрка — ручай у Полтав. 
обл., прит. р. Бодакви (бас. Дніп¬ 
ра). Тече тер. Лохвицькоіо р ну. 
бровАрки — село І юбшісько- 
го р-ну, цеіпр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Вишеньки, Кирпяківка (Кир я- 
ківка), Пелехівщина,, ІІетрашівка, 
Посмашнівка* Розташ, на пн.-сх. 
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БРОВАРКИ V *к и )м> к і і Кременчуц. водосхо¬ 
вища .і.» |0 км від райцентру та за 
’ » км під. лалі.шич. ст. Глобине. 
10 М к. (І990). Назва села похо¬ 
пи і. під < слітряних буртів — зем¬ 
нії шх валів, які називалися бро¬ 
ва рка ми і влаштовувалися для 
ш гучного видобування селітри. Ві¬ 
рі )І і дно, перше поселення й виник- 

іо біля цих буртів-броварок на 
поч. 2-ї пол. 17 ст. Входило до 
складу Чигирин Дібрівськоі сотні 
Чигиринського, потім Лубен, пол¬ 
ку. Під 1787 Б. записані хуторами 
Городиського пов., 441 ж. чол. ста¬ 
ті, що належали бунчуковому това¬ 
ришу Данилу, відставному кор¬ 
нету Федору Ьуювському та вій¬ 
ськовому товаришу Данилу Коло 
совському. З ліквідацією полково¬ 
го устрою Б. віднесено до Горо¬ 
диського (з 1789 Градизького пов.) 
Київ», потім Катеринослав, наміс¬ 
ництва, з 1796 — до Кременчуц. 
пов. Малоросійської, а з 1802 — до 
Полтавської губ. 1827 в с. Бровар 
ках були селітряні заводи надвір 
ного радника Кир’якова, майора 
Булюбаша і Бутовського. З 18 ст. 
при Броварках існ. також воло 
діння сотенного отамана Чигирин- 
Дібрівської сотні Скосиря. їх одер¬ 
жала як посаг У. Я. Скосир —дру¬ 
жина С. І. Старицького, що потім 
перейшли у спадок їхньому сину 
А. С. Старицькому. 1859 власни¬ 
ком у Б. був капітан С. Кир’яков 
(заповів у посаг своїй дочці О. С. 
ЇУІамчич). Великий маєток мав 
його Сип І. ( . Кпр’нков. На час 
перепису 18.>‘) у селі на.ііч. 300 
дворів, 1734 ж. З 2 ї пол. 19 ст. 
Б.— волосний центр, пізніше вхо- 
дШІИ до складу Мозоліївської 
вол. Кременчуц. пов. 1863 — 247 
дворів, 1825 ж., церква. 1890 від¬ 
крито Броварське (Броварківське) 
земське училище, де працювало 
2 у чіп еля. 1900 у Б.— 172 двори. 
1056 ж., земська та школа грамо¬ 
ти, 1 ярмарок на рік. 1910 — 279 
дворів, 1633 ж. Рад. владу проголо¬ 
шено в січні 1918. Того ж року ств. 
сільс. ревком (потім^ виконком), 

який очолив С. М. Лобода; 1921 
більшовицьку парт, групу та ком¬ 
сомол. орг-цію. Б.— центр сіль¬ 
ради. З 7.III 1923 — у складі Гра- 
дизького р ну Кременчуц. округу, 
пізніше у складі Хаоківі обл. На 
7.IX 1923 в Б. (з х. Новоселівка) —■ 
2244 ж., відкрито сел. будинок. 
У листопаді 1929 ств. ТСОЗ «Серп 
і молот». З 1937 Б.— Градизько- 
го р-ну Пол тав. обл. У роки нім.- 
фашист. окупації (9.IX 1941 — 
27.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
П. П. Рожка за саботаж і пошкод 
ження телефонного зв’язку, 5 жи¬ 
телів вивезено до Німеччини, стра¬ 
чено 9 чол. Наприк. 50 х — поч. 
60-х рр., у зв’язку з ств. Кремен¬ 
чуц. водосховища, частину жите¬ 
лів сіл Броварок, Шушвалівки та. 
прилеглих хуторів із зони затоп¬ 
лення переселено на підвищене 
місце і проведено забудову за но 
вим планом. З 1962 — Б. у складі 
Глобинеького р-ну Полтав. обл. 
У Б.— колгосп «Ленінець» (зерно 
во буряківничого і мол.-тварин, 
напряму), олійниця, пилорама, це¬ 
гельня, Броварківське рибне г во, 
яке має 15 ставків, вальцьовий 
млин, стадіон. С. ш., відділення 
зв’язку, А^С, дільнична лікарня 
на 25 ліжок, дит. ясла-садок, Бу¬ 
динок культури на 500 місць, 6 ка 
(16,6 тис. од. зб.). Броварківський 
історико краєзнавчий музей. Село 
радіофіковане (1961), електрифі¬ 
коване (1960), проведено водогін. 
Уродженцями с. ІІлехівщини є 
укр. композитори, брати Г. 1. 
Май борода (н. 1913; нар. арт. 
СРСР з 1960; опери «Милана», 
«Арсенал», «Ярослав Мудрий» та 
ін. твори; Держ. пр. УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1965) та П. І. Май- 
борода [1918—89; нар. арг. СРСР 
з 1979, серед тв.— кантата «Пол¬ 
тава», ліричні пісні: «Пісня про 
Дніпро», «Любов моя», «Білі каш¬ 
тани», «Київський вальс», «Ми 
підем, де трави похилі», «Рідна 
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мати моя» («Пісня пре рушник»), 
«Пісня про вчительку», «Моя сте¬ 
жина» та ін. Держ. пр. СРСР І95П 
Держ, пр. УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1962]; с. Шушвалівки — Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1943) П. Т. Таран 
(1919—43), його іменем названа 
Броварківська с. ш. Пам’ятник 
В. І. Леніну (1968), мемор. комп¬ 
лекс: братська могила 2-х рад. 
воїнів, загиблих 1943 при визво¬ 
ленні села від ні м.-фашист, за¬ 
гарбників, і пам’ятник воїнам од¬ 
носельцям, які полягли (369 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. війни 
(вст, 1958, реставровано — 1968). 
Серед них Герої Рад. Союзу П. Ю 
Атамановський (1899—1945) і П. Т. 
Таран, генерал-майор Т. М. Па- 
рафило, гв. капітан-танкіст І. М. 
Парений. 
бровАрківський КУРГАН¬ 
НИЙ могйльник. з нах. на 
тер, с. Броварки Гадяцькою р-ну 
на мису, утвореному ріками Пслом 
і Грунню. Бл. 200 курганів роз- 
гашовуються вздовж правого бе¬ 
рега Псла на площі 1,5 X 0,3 км. 
Висота окремих насипів 6—12 м. 
Майже всі кургани орються. Пер¬ 
ші розкопки кількох курганів 
проведено 1902 М. Ю. Бранден¬ 
бургом і В. В. Хвойком. Виявлені 
поховання 6—5 ст. до н. е. Небіж 
чиків ховали у просторих ямах, 
укріплених деревом або в дерев’я¬ 
них склепах. У похованнях вияв¬ 
лено посуд, знаряддя праці, озб¬ 
роєння скіфського воїна, залишки 
кінської вуздечки. Простежується 
зв’язок з Книшівським городищем, 
що знаходиться неподалік. Поруч 

-» курганним могильником скіф 
ського часу бі ля с. Броварки розта¬ 
шований слов’янський могильник. 
бровАрківський нарйд- 
НИЙ ХОР у Броварках Гл об ган¬ 
ського р-ну. Ств. 1974, народний 
з 1980. Першим його керівником 
6ув М. І. Копил; з 1983 — В. М. 
Заремба, з 1986 — Г. Л. Плиска. 
Учасник багатьох обласних, рес- 
нуб. і всесоюз. фестивалів, огля¬ 
ді в-конкурсів художньої само¬ 

діяльності, респуб. свята «Співо¬ 
че поле». Відзначений багатьма 
дипломами, грамотами. 
БРбДЩИНД — село Кобеляць¬ 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Леваневське, Миколаївка, Пав¬ 
лівна Самарщмна. Розташ. за 18 
км від райцентру пі за 32 км від 
залізнич. ст. Кобеляки. 103 двори, 
294 ж. (1999). Засн. в 3 )—49 х рр. 
19 ст. під назвою Малюгапівка 
(від прізвища землевласника 
дворянина Малюванова), але че¬ 
рез деякий час цю місцевість ( гали 
називати Бродщит ю і можливо, 
через те, що навкруги були розта 
шовані болота). 1859 V Б.— 29 дво¬ 
рів, 28') ж., церква. 1898 була побу¬ 
дована нова дерев. Троїцька церк¬ 
ва з дзвіницею, при якій працтова 
ли однокласна церковнопарафіяль¬ 
на школа та школа грамоти. У 
1990—/4 двори, 482 ж.; у 1910 — 
84 двори, 465 ж. їм належало 266 
дес. земельних угідь, у г. ч. 203 
две ріллі. Частина жителів села 
займалася промислами: кравець¬ 
ким, шевським, ковальським, тес¬ 
лярським та ін. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1926 Б. як центр сільради 
входила до складу Кобеляцького 
р-ну. 494 ж. (1926). Перший кол¬ 
госп (ім. Лесі Українки) засн. 
1929. Пізніше став називатися ім. 
Комінтерну. У роки нім. фашист, 
окупації (18.IX 1941 — 23.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 74 чол. У 
селі — центр, садиба колгоспу ім. 
Г. Димитрова (рослинницького на¬ 
пряму з розвинутим тваринницт¬ 
вом) та колгосп «Колос», неповна 
с. ш., фельдшерсько акушер, 
пункт, клуб на 120 місць, б-ка 
(6,5 тис. од. зб.). Пам’ятники* вої- 
нам-односельцям, загиблим на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1957), та Г. Димитрову (1967). 
У селі — братська могила рад. 
воїнів, що полягли 1943 при виз¬ 
воленні Б. від гітлерівців. На тер. 
с. Павлівни збереглася курганна 
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і |>уп;і, що складається з 7 курга¬ 
нні і майдану, виявлено середньо- 
сарматське поховання 1—2 ст. 
БРУСОВА — річка в Полтав 

<>о.і., права прнт. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Тече тер. Семенівського 
р ну. 
БУГАЇВКА — село Глобинського 
р-ну, центр, сільс. Ради нар. де¬ 
путатів. Розгаш. на лівому березі 
Кременчуцького водосховища, за 
29 км від райцентру та за 25 км 
від залізнич. ст. Глобине. 1787 ж 
(1990). 
За даними опису Київ, намісниц 
тва за 1781 на місці сучас. села 
були хутори козаків Чигирин 
Дібрійської соті Лубен, полку — 
6уг«ни| ( погарів, Бабичів, а та¬ 
кож козаків Городиської сотні 
Миргород, полку. За даними 1787 
тут значиться хутір Слюзівка Го- 
родиського повіту, 87 ж. чол. 
статі, який належав військовому 
товаришу Василю Слюзу. З лік¬ 
відацією полкового устрою тер. 
полку увійшла до складу Городись- 
кого повіту Київ., з 1789 — Гра- 
дизького пов. Катеринослав, на¬ 
місництва. За переписом 1859 
Б. Кременчуц. пов.— козацький 
хутір, за 50 верст від Кременчука, 
15 дворів, 87 ж. У 1900 Б.— село, 
109 дворів, 675 ж. (з невеликими 
селами та хуторами), що в Мозо 
ліївській волості Кременчуц. пов. 
У 1909 відкрито Бугаївське зем¬ 
ське двокомплектне уч-ще. У 1910 
— 55 дворів, 381 ж. (без прилеглих 
хуторів). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Б. стає центром сільради. 
На 7.IX 1923 у селі 443 ж.; у 1925 — 
95 дворів, 495 ж. 1923—493) у 
складі Градизького р-ну Кремен¬ 
чуц. округу; з 1932 — у складі 
Градизького р-ну Харків., в 1937 
— Гїолтав. обл. У 1939—40 до Б. 
приєднані Бабичівка, Ратушні вка, 
Семівка. Слюзівка, Слюсарі вка, 
Тоцьківка. У роки шм.-фашист, 
окупації (14.IX 1941 — 28.IX 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 127 ж. 

«БУДІВНИК СОЦІАЛІЗМУ» 

1959 у зв’язку з утворенням Кре¬ 
менчуц. водосховища до Б. приєд¬ 
нано с. Ротківку, а з утворенням 
ставкового господарства (1964) — 
с. Сговбуваху (відоме з 18 ст.). 
З ЗО.XIІ 1962 Б. віднесено до Гло 
бинського р ну. У Б.— Полтав. 
обласне виробниче об’єднання 
«Полтаврибгосп», колгосп «Маяк» 
(спеціалізація — вирощування сви¬ 
ней), відділення зв’язку, АТС с. 
ні., фельдінерсько-акушер. пункт, 
Будинок культури на 400 місць, 
6 ка (10,5 тис. од. зб.), швейна, 
майстерня Встановлено (1967) мо¬ 
нумент Слави — мемор. комплекс 
на честь рад. воїнів, загиблих 
1943 при визволенні села від 
нім.-фашист. загарбників, та 
воїнів односельців, які полягли 
(120 чол.) у роки Великої Віт 
чизн. ВІЙНИ. 

БУГАЙЧЙХА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Довж. 28 км, площа бас. 179 км2. 
Похил річки 2 м/км. 
БУДА — річка в Полтав. обл., лі¬ 
ва прит. р. Хоролу (бас. Дніпра). 
«БУДІВНЙК КОМУНІЗМУ» Га¬ 
зета, орган Гадяцького РК Ком 
партії України і райради нар. ден. 
Бере початок від газ. «Известия» 
(1919 — березень 1920). З 26,111 
1920 виходила під назвою «Зоря»; 
у 1930—57 — «Будівник соціаліз¬ 
му». З 9.У 1957 до 15.Х 1990 — 
«Б. к.». З 16.Х 1990 — «Гадяць- 
кий вісник». Редакція розташ. 
у Гадячі на вул. Комуністичній 
№ 8. 
«БУДІВНЙК КОМУНІЗМУ ». Га¬ 
зета, орган партійної орг ції, прав 
ління колгоспу «Дружба» та ви¬ 
конкому Яхницької сільської Ради 
нар. депутатів Лохвицьісого р ну 
Полтав. обл Видавалася V 1959— 
88. 
«БУДІВНЙК СОЦІАЛІЗМУ». Га¬ 
зета, орган Гадяцького РК К1І 
України та райради деп. трудя 
щих. Виходила 193 )—57 три рази 
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на тиждень у м. Гадячі. У 1941 
(жовтень) — 1943 — не виходила. 
З травня 1957 — «Будівник кому 
нізму», а жовтня 1993 — <Гадяць 
кий вісник». 
БУЗКбВИЙ І АЙ — бот. пам’ят¬ 
ка природи (з 1969). Закладений у 
19 ст. Розташ. у смт Диканьці Пе¬ 
ребуває у віданні Полтав. лісгосп- 
загу. Площа 2 га. 
БУЗОВА — річки в Полтав. обл. 
1) Прит. р. Орчика (бас. Дніпра). 
Тече тер. Карлівського р-ну. 2) В 
давнину протікала біля с. Великої 
Бузової (тепер Шшвацького р ну). 
Не існує. 
БУЛАНО В А — річка в Полтав 
обл. права прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Тече тер. Полтавського 
р-ну. На її берегах — с. Буланове. 
булАтець — річка в Полтав. 
обл., права прит. Сули (бас. Дні¬ 
пра). Довж. 17 км, площа бас. 
61,5 км2. Похил річки 3,6 м'км. 
Тече тер. Лубенського р-ну. 
БУЛАХА М. П. МОГЙЛА у с. Са 
калівці Миргород, р-ну. Булах 
Михайло Прокопович (1938, с. Са- 
калівка — 1979, Полтава) — укр. 
поет і журналіст, автор поетичної 
збірки «Голубінь» (1970) та нари¬ 
сів: «Обеліск солдатської слави 
в Полтаві» (1972), «Дикаиька. 
Пам’ятник гвардійській ,,Катю 
ші“» (1977). 1967—72 працював 
у редакції газ. «Комсомолець Пол¬ 
тавщини». 
БУРТТВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
гідролог, заказник (з 1979). Бо¬ 
лотний масив в р-ні р. Псла. Місце 
гніздування водоплавних птахів. 
Розташ. поблизу с. Пісок Козель- 
щинського р ну. Перебуває у ві¬ 
данні колгоспу «Червоний парти¬ 
зан». Площа 150 га. 
БУРЧАК — річка в Полтав. обл., 
лівий рукап р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Семенівського р ну. На 
її березі розміщене с. Горошине. 
БУРЯК — річка в Полтав. обл., ру¬ 
кав р. Ворскли. 
БУТЄНКИ — село Кобеляцького 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 

Бережнівка, Богданівна, Драби¬ 
ні вка, Жорняки, Зелене, Колодяж- 
не, Котовське,Свердловське, Слав- 
нівка, Чумаки, Шапки. Розташ. 
за 12 км від райцентру, на тер. 
Б. знаходиться залізн. ст. Кобеля¬ 
ки, 2472 ж. (1990). Б. засн. коза¬ 
ками у кін. 18 ст. Спочатку це були 
хутори: Марченіси, Хряпи (Хря- 
пини), Голики, Ісаї, ( ірюки. 1870 
між ними, на землях козака Бу- 
тенка. від прізвища якого похо¬ 
дить назва села, прокладено заліз¬ 
ницю Харків — Одеса. Звідси й 
почав будуватися центр села. Від¬ 
криття залізн. ст. Кобеляки сприя¬ 
ло швидкому зростанню села, роз¬ 
ширенню торгівлі. 1908—10 про¬ 
кладено бруківку, в центрі — ар¬ 
тезіанський колодязь. За пере¬ 
писом 1910— 107 дворів, 605 ж. До 
Жовтневої революції Б. підпоряд¬ 
ковувалися Білицькій волості Ко- 
беляц. пов. У селі було 10 приват¬ 
них крамниць: мануфактурних — 
4, залізоскоб’яних — 2, прод.— 
2, ресторан, шинок, аптека, фельд¬ 
шер. пункт, поштове відділення, 
пекарня. Двоповерховий вальцьо¬ 
вий млин, що рухався двигуном 
«Шкода». Крім вальців, були вста¬ 
новлені жорна, крупорушка та 
олійниця. Навколо Б. стояло 12 
сел. млинів-вітряків. 
Рад. владу проголошено 22 січня 
1918. Спочатку село було підпо¬ 
рядковане Дрижено Граблянській 
сільраді, 1924 — стало самостій¬ 
ною Бутенківською сільрадою. 
Ств. парт, та комсомол, осередки. 
Організ. сільбуд, де з 1926 почали 
демонструвати кінофільми. 1926 — 
110 господарств, 426 ж. Восени 
1928 організ. ТСОЗ «Серп і Мо¬ 
лот», що об’єднав 40 господарств 
(перший голова В. Т. Марченко). 
Пізніше — 2 колгоспи «Паризька 
комуна» та ім. М. І. Калі ні на. 
Взимку 1931 три колгоспи об’сд 
нано під назвою ім. С. М. Бу- 
дьонного. Від голоду 1933 померло 
120 чол. 1936 у Б. побудовано 
кінотеатр на 500 місць, 1938 — дво¬ 
поверхову школу. У роки нім.-фа- 
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шисг. окупації (15.ІХ 1941 — 25.IX 
1943) гітлерівці вивезли до Ні¬ 
меччини близько ста юнаків та дів¬ 
чат, зруйнували село. 1951 кол¬ 
госп ім. Будьонного об’єднано з 
2-ма: «Пролетарем» та ім. В. І. 
Чагіаєва під назвою «Здобуток 
Жовтня». 1974 їх об’єднано з кол 
госпом ім. Свердлова під остан¬ 
ньою назвою. У Б.— центр, са¬ 
диба цього колгоспу (багатогалу¬ 
зеве господарство — зернові куль 
гури, овочеві, цукровий буряк, 
і вариш і піп по), відділення ім’я іку, 
ЛІС. с пі , аптека, ме цім >у ьч 
горі я, цикадок, Бурить куп. іу 
рп їм і Ні місць о к.і (І3.9 іін 

оі і б ), Ііуттк п < і,кип ктиорико 
крп< пінячий музей. У Б. розмі 
i їм ні Кобеляцький комбінат хлі 
бопродуктів (засн. 1919) з клу¬ 
бом, а( фа ц.то бі гумний з д, нафто 
ба «а, міжрайонна оптово торгова 
ii отово роздрібна бази та ін. 
Уродженцями села є: укр. пись 
мпііпік ІО. Дольд Мпхап.іик [літ. 
11« < в юнім М II хай лика Юрія Петро 
ии'ьі. І!К»3 66) автор прозових і 
Ц)йМ. торів, МПІЬІрІІІІ ДО КІНО 
фільмів 1 Іайбі іьіпої популярності 
набув пригодницький роман «1 
один у полі воїн» (1956, продов¬ 
ження «У чорних лицарів», 1963)1- 
Письменник І. В. Дубинський 
(1898—1989, був командиром пол¬ 
ку і комбригом у корпусі Черво¬ 
ного козацтва України, автор ро¬ 
манів, повістей тощо); укр. фізик 
І. і. Іалюбовськіпі (доктор фіз. 
матем наук, проф., засл. діяч н. 
УР( Рз 19 9, ДержІ. премія N РСР, 
1971); іасл. артисти УРСР II М. 
Жук і Г. 11. Ромсчкькпіі. Родом 
з < . Бережнівки — пар. лікар 
( .14 І* М. А. Касьян. На гер. 
се іа поховано бійців та офіцерів, 
полеглих під час його визволення 
1943 від дім. фашистів. Споруджс 
но (1978) 5 пам’ятників воїнам од 
носельцям, які заіинули (584 мол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. війни. 
БУТЙНКІВСЬКИЙ ІСТбРИКО 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ народ 
ний в с. Бутенки Кобеляцького 

БУТОВА ГОРА 

р ну. Ств. 1964. Понад 3 тис. експо¬ 
натів міститься у 6 кімнатах окре¬ 
мого музейного приміщення. Ек¬ 
спозиція відтворює історію села, 
побут сельчан у минулому. Значне 
місце приділено матеріалам, що 
розповідають про земляків — учас¬ 
ників Великої Вітчизн. війни. 
Особисті речі, художні твори, 
документи різних років, розкрива¬ 
ють життєвий і творчий шлях 
письменник!в-земляків Ю. Дольд- 
Мпхай шка, Б В. Дубинського. 
досі і ціпка в галузі ядерн. фізики, 
доктора фіз.-матсм. н. І. Б Залю- 
бовського, нар. лікаря СРСР 
МІ А. Касьяна та ін. 1968 музей 
удостоєний звання народного. 
БУТЙРИКА ВУЛИЦЯ у Кремен¬ 
чуці (кол. Єлинська) — від вул. 
Перемоги до вул. 40 річчя Жовтня. 
Наз. 1927 на честь Бутирина Опа 
паса Андрійовича (1895—4920) — 
уродженця Кременчука, учасника 
Жовтневої революції і громадян, 
війни на Полтавщині. Був членом 
Ради робітн. депутатів Кременчук 
ка, одним з керівників Червоної 
гвардії. Загинув у с. Горбах (те¬ 
пер Глобинського р-ну). Вулицю 
прокладено у кін. 18 ст. У 60— 
80-х рр. 20 ст. забуд. багатоповер 
хоьими будинками. На Б. в. роз 
таш.: жіноча консультація № 1, 
поліклінічне відділення 1-ї місь¬ 
кої лікарні, протитуберкульозний 
диспансер, міська станція пере¬ 
ливання крові. Містяться управ 
/пінія капітального будівництва, 
а іакож інші установи, аптека, 
маї аяпми. 
БУТОВА ГОРА — геолог, пам’ят¬ 
ка природи (з 1969). Мальовнича 
гора з відслоненням відкладів 
неогену і антропогену., Розтані, 
біля емт Шишаків Шишацького 
р ну. Перебуває у віданні райко- 
мунгоспу. Площа 5 та. Біля під¬ 
ніжжя Б. г. тече Мінеральної води 
джерело. На Б. г. встановлено Вер- 
падському В. /. пам'ятний знак. 
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«ЬЮЛІіТЙНЬ». 1) Аі ІТПрОПВІДДІ- 

лу Лубенського окрпарткому. 
1929 видавався «Б уд полюсом» 
Агітпропвідділу окрпарткому в 
Лубнах. 2) Відділу нар. освіти 
Полтав. губвиконкому. Щомісяч¬ 
ник. 1919 видано 4 номери у Пол¬ 
таві. 3) Губерніального відділу 
нар. освіти на Полтавщині. 1922— 
24 видавала губосвіта в Полтаві. 
1922 виходив додаток: «Новими 
стежками». 4) І уберніальиої ін¬ 
спектури по пар. освіті Ііолтавщи 
ни. З 1927 — «Бюлетень Полтав¬ 
ської окрінсиектурн Наросвіти». 
5) Другого Всеукр. конкурсу яйце¬ 
носності. Видавала Полтав. зоо- 
техн. досл. станція. 1929 видано 
4 номери в Полтаві. 6) «За обмін 
досвідом» (Укр. станції лікарсь¬ 
ких та ефіро-олійних рослин). 
1931—32 видавався у м. Лубнах. 
7) Лубенського округового стат. 
бюро. 1926—28 видавався у Луб¬ 
нах. 8) Полтав. губ. стат. бюро. 
1922—24 видавався у Полтаві (з 
№ 7/12 1923 укр. мовою). 9) Лу¬ 
бенської окружної інспектури нар. 
освіти. 1928—29 видавався у м. 
Лубнах. 10) Полтав. округового 
відділу Всеукр. спілки мисливців 
і рибалок. 1927—28 видавався 
у Полтаві укр. і рос. мовами. 
11) Полтав. міської Ради робітн., 
сел. та червоноарм. депутатів. 
1922 вийшов один номер у Полта¬ 
ві. 12) Полтав. окрінспектури 1927 
—28 видавався у Полтаві (до 1927 
«Бюлетень губерніального відділу 
нір. освіти на Полтавщині»). 
13) Полтав. райспілки. Щомісяч¬ 
ник. 1925—ЗО видавався у Полта¬ 
ві. З № 1 за 1930 мав назву: «Бюле 
тень Полтавської окрспоживспіл- 
ки». 14) Полтав. філії ВАУ. 1932 
видано 6 номерів у Полтаві. 15) 
Прилуцького окркому ЛКСМУ. 
1927 вийшов один неномерований 
випуск у Прилуках. 16) Прилуць¬ 
кого окружного музею, 1928—29 
видавався у Прилуках. 17) Роб- 

селькора. 1935—36 видавався на 
правах рукопису в Опівдні газ. 
«За суцільну колективізацію». 
18) С.-г. секції Полтав. окр. Ра¬ 
ди ТСО — авіахім. 1929 вийшов 
один неномерований випуск. 
19) Хорольського повіт, комітету 
по ліквідації неписьменних і Від¬ 
ділу освіти. 1920 видавався у 
Хоролі. 
«КК)ЛЛЕТЕНЬ». 1) Бюро друку 
при Полтав. губвпкопкомі. Вихо¬ 
див 1919 у Полтаві. 2) Віііськово- 
революц. комітету Полтавщини. 
Виходив 1919 у Полтаві. 3) Інфор¬ 
маційно-видавничого ІІІДВІ д д і л у 
Особливого продкомарму 1 го за¬ 
пасного полку. Щомісячник. У 
1920—21 видано 6 номерів. 4) Коо¬ 
перативного відділу Пирятинсько- 
го повіт, пар:кому КП(б)У. 1920 
видано один номер у Пирягині. 
5) Кременчуцького споживчого то¬ 
вариства. Щомісячник. Виходив 
1920. 6) Лохвицької повіт, земсь¬ 
кої управи. Виходив у Лохвиці 
1903—05 двічі на тиждень. Ви¬ 
світлював проблеми сільс. життя. 
7) Гї губ. наради функціональних 
управлінь, об’єднань, підприємств 
і торгівлі Полтав. губраднаргоспу. 
1922 видано 6 номерів у Полтаві. 
8) Полтав. губ. стат. бюро. 1922— 
24 виходив у Полтаві один раз на 
три місяці. З М> 7/12 1923 видавав¬ 
ся укр. мовою. 9) Полтав. губкому 
КСМУ. 1921 виходив у Полтаві. 
10) Полтав. с. г. дослідної станції 
Ентомологічного відділу. 1923— 
25 видавався спочатку в Харкові, 
потім — у Полтаві (з ЛЬ 4/5 1925). 
11) 5-го губ. з’їзду Рад Полтавщи¬ 
ни. Видавало інформ. бюро з’їзду. 
1921 вийшло 5 номерів. 12) Хороль¬ 
ського штабу робітничо сел. оборо¬ 
ни. Виходив 1919 у Хоролі. 13) 6- 
го губ. з’їзду Рад Полтавщини. 
1922 видано 4 номери у Полтаві. 
14) 6 Ї губ. конференції Полтав. 
організації КГІ(б)У. 1922 видано 
два номери (3, 4) у Полтаві. 
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ВАЛОК 

Б 
«В АРМИЮ». Щоденна газета, 
орган Гадяцького повітвиконкому 
і иовітпарткому. Виходила 1922 
у Гадячі. 
-«В ДОПОМОГУ РОБСЕЛЬКО 
РУ». Видання (метод ич, характе 
ру) миргородської газ. «Червона 
трибуна». Виходило в 1933—34. 
«В СОЦІАЛІСТИЧНИЙ НА- 
СТУП». Газета, орган Лохвицько 
го РК КП(б)У, райвиконкому та 
райради профспілок. Виходила в 
1930—37. Див. «Зоря» (Лох ви 
ця). 
ВАВЙЛОВА М. І. КАШТАН — 
бот. пам’ятка природи (з 1989). 
Каштан кінський, вік — 100 р. 
Вис. 17 м, діаметр 1 м. Розташ. 
у м. Полтаві, на тер. Полтавської 
сілі>сько?<>сг)од(і])ської дослідної 
станції ім. М. І. Вдвпловл, де 
вчений працював у 1010. 
ВАВЙЛОВД ПРбСПГКТ у По і 
таві (Ленінський р м) від пул. 
Чураївни до нр IV Миру. І Газ. 
1987 на честь 10 ) річчя під дня 
народжені ні Вавилова Миколи Іва 
новича (1887—19 і’П рос. вче 
ного генетика, рос шипика, геогра 
фа, засновника сучас. наук, се 
лекції, акад. АН СРСР і ДІЇ УРСР 
(з 1929), дійсного члена ВДСГНТЛ 
(з 192!). 1929—35 — її президент, 
1935—40 віце-президент), II. у 
Москві Наукову роботу почав 
1910 у Полтаві як студент пракіи 
кант ІЧогк. с г. ін-ту. Після мкііі 
чення ін іу (1912) вивчав у Подта 
ві стійкість деяких сортів ПШОІШ 
ці, зібрав гербарій злаків. 1923, 
крім Полтави, відвідав Лубешци 
ну, виступив з доповіддю перед 
вченими. 1930 —40 — директор 
Всесоюз. ін-ту рослинництва та 
Всссоюз. ін-ту генетики. Премія 
ім В. І. Леніна, 1926. Репресова- 
ний Полтаві встановлено Вави- 
лову А/. /. меморіальну дошку, 

в с. Устимівці Вавилову М. 1. 
пам'ятник. 
ВАВЙЛОВУ М. І. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДбШКА у Полтаві. Встанов¬ 
лена на фасаді гол. будинку Пол- 
тав. с.-г. дослідної станції по вул. 
Шведській № 86, в якому 1910 
працював М. І. Вавплов (див. Ва 
силова проспект) Дошка — гра¬ 
ніт, відкрита 1977. 
ВАВЙЛОЙУ М. І. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Устимівці Глобинського р-иу. 
Відкрито 1989 на площі біля гол. 
корпусу Устимівської дослідної 
станції Всесоюзного н.-д. ін-ту 
рослинництва ім. М, І. Вавилова 
до 100-річчя від дня народження 
вченого. Пам’ятник — бронзове 
погруддя вис.0,85 м на гранітному 
постаменті. 
ВАЛбК — село Полтав. р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Каплу¬ 
ні вка, Лазівка, Очканівка. Роз- 
таш. біля |). Говтви, за 32 км від 
Полтави і за 17 км від залізнич. 
ст. Уманцівка. 252 ж. (1990). 
Засп. у 2 й пол. 19 ст. У 1910 на 
х. Валок Байрацької волості Пол¬ 
івів. иов.— 33 двори, 238 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час громадян, війни на 
тер. р-иу діяв партизан, загін 
(командир М. А. Зверде; 1882— 
1927). 1926 на х. Валок Лозівської 
сільради Диканського р-ну Полтав. 
округу — 55 дворів, 307 ж., у 
1939 — 156 ж. У роки нім.-фашист, 
окупації (24.IX 1941—17.IX 1943) 
Спалено 379 хат (було 419). На 
гер. В.— колгосп «Жовтневий про 
мінь» (напрям госп-ва — вироб¬ 
ництво м’яса, молока, зерна), не 
повна с. ш. У с. Очканівці розташ. 
фельдшер.-акушер, пункт і клуб 
на 93 місць, відділення зв’язку. 
1971 у селі встановлено обеліск 
па честь 155 воїнів-односельців, 
які загинули на фронтах Вел. 
Вітчизн. війни. Уродженцем с. Ка- 
плунівки є Герой Рад. Союзу Г. Є. 
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Ґапон, с. /імііимі Герой Рад. 
Союзу П П Гордієнко (1923—65). 
ВАНЦЕТТІ В у ЛИЦЯ у Полтаві 
(кол М’ясницька, Жовтневий р н) 
— від Березового скверу по вул. 
Пушкіна до Першотравневого прос¬ 
пекту. Наз. у ЗО х рр. 20 ст. на 
честь Б. Ванцетті. Американські 
робітники-революціонери Н. Сак- 
ко і Б. Ванцетті (італійці за поход¬ 
женням) були заарештовані по 
безпідставному звинуваченню в 
убивстві (15. IV 1920) і і засуджені 
до страти. 23.VIII 1927 вирок ви¬ 
конано. Рішення суду викликало 
протест в усьому світі. 1977 реабі¬ 
літовані. Прокладення сучас. ву¬ 
лиці передбачалося ще Полтави 
планом 1803 на тер. кол. м’ясних 
рундуків. На В. в.— 7 будинків. 
Серед них: буд. № 2 (поч. 20 ст. в 
сіті модерн), сучасний 4 повер¬ 
ховий адм. будинок № 4. У них 
розташовані установи «Облагро- 
нрому». 
ВаРВАРИНСЬКА ЦЙРКВА у с. 
Матяшівці Лубенського р-ну- Збу¬ 
дована 1890. Дерев., одноверха, 
хрещата в плані. Пд. і пн. рамена 
прямокутні, мають окремі входи. 
Центр, четверик увінчував наме¬ 
товий верх на світловому восьме 
рику (не зберігся). 
ВАРВДРІВКА — село Карлівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розтані, за 15 км від 
райцентру та залізнич. ст. Кар- 
лівка. 2295 ж. (1990). Засн. в 
1-й третині 18 ст. на землях, о дер 
жаних у володіння учасником 
Полтавської битви 1709 генера¬ 
лом рос. армії І.-Б. Вейсбахом. 
Після його смерті (1735) землі 
перейшли у відання комісії держ. 
маєтностей, а потім були пожалу- 
вані Анною Іванівною рос. ген.- 
фельдмаршалу Б.-К. Мініху. Піс¬ 
ля зіслання останнього 1742 Єли¬ 
заветою Петрівною до Сибіру В. 
відійшла до казни, а 1743 імпера¬ 
триця подарувала її графу О. Г. 
Розумовському. Після його смерті 
В. відійшла до його брата, остан 
нього гетьмана Лівобережної Ук¬ 

раїни К. Г. Розумовською, по¬ 
тім — до нащадків. У 1817 на око 
лицях В. були скотарні Буртовсь 
кої і Тернової, винокурний з-д 
Тернової та вівчарня Татариновсь- 
кої. У 1849 М. Г. Розумовська 
(дружина Л. К. Розумовського) 
продала В. великій княгині Оле¬ 
ні Павлівні. У 70 х рр, 19 ст. воло¬ 
діння перейшли до її дочки — ве¬ 
ликої княгині Катерини Михай¬ 
лівни, потім — до її нащадків — 
герцогів Меклейбург Стрілицьких 
і принцеси О. Г. Саксеп-Альтен- 
бурзької. За переписом 1859 у селі 
наліч. 375 дворів, 1888 ж., церква 
(збуд. 1800 Л. К. Розумовським), 
при якій існували б ка та школа 
грамоти. 1869 збуд. нову дерев. 
Варваринську церкву з дзвіницею. 
Велика княгиня Олена Павлівна 
1859 звільнила своїх селян від 
кріпосної залежності. 1900 у селі— 
601 двір, 3965 ж., земська та 
церковнопарафіяльна школи, від¬ 
бувалося 4 ярмарки на рік, був 
шпиталь. У В. та на її околицях 
працювало бл. 50 вітряків. За 
переписом 1910 у селі — 701 двір, 
4513 ж. У березні 1902 жителі В. 
разом з селянами Білухівки та ін. 
навкол. сіл вчинили напад на по- 
міщицький маєток. На придушен¬ 
ня повстання разом з каральними 
військами прибув полтав. губер¬ 
натор О. К. Бельгард. Напади 
на поміщицькі економії відбува¬ 
лися й під час революції 1905—07. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Після вигнання денікінців 
Варварівське у правите льство пе¬ 
ретворюється на держ. господарст 
во. В. стає центром сільради, з 
березня 1923 віднесена до Карлів- 
ського р-ну Красної рад., з черв¬ 
ня 1925 — Полтав. округу. 6110 ж. 
(1923). У 1926 — 948 дворів, 4977 
ж. У роки нім.-фашист, окупації 
села (20.IX 1941—19.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівцями було вивезено до Ні¬ 
меччини 414 його жителів. У В.— 
колгосп «Дружба» (зерново-буря¬ 
ківничого та м’ясо мол. напрямів), 
с. ш., дільнична та туберкульоз- 
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на лікарні, аптека, дитсадок, Бу¬ 
динок культури на 400 місць, 2 
клуби, 2 6 ки (38 тис. од. зб.), Вар 
варгвський історичний музей. 
Уродженцем села є Герой Рад. 
Союзу С. Л. Родинка (1916—77). 
Пам’ятник В. І. Леніну (1966), 
пам’ятний знак воїнам-односель- 
цям, що загинули на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни (1958, рестав¬ 
ровано 1988). Натер. В. в одному 
а курганів знайдено глиняний гор¬ 
щик та сокиру доби бронзи, в кар’є¬ 
рі цегельного з ду — 2 поховання 
ч< рняхівської культури. Біля села 
.«береглися рештки 22 курганів. 
варвАрівський історйч- 
1ІІІЙ МУЗЕЙ народний в с„ Вар 
варівка Карлівського р ну. Ств. 
1901, має окреме приміщення. У 
і кімнатах (108 м2) музею розмі¬ 
щено понад тисячу експонатів, що 
І><>.«новідають про минуле і сучас¬ 
ні села. 1978 удостоєний звання 
II ІИОЛЦОІ о. 

НАС ПЛАНКА В. І. МОГЙЛА у 
і и І»і пік.їх (кладовище Успєнсь- 
» ••! цгркип) Кобеляцького р ну. 
П и п ігнімі (Зікіпр Іванович (1839— 

ГМ 1) % і і» і гногрлф, статистик, 
ДІМ її -НИК ІІ.ір художніх промис¬ 
лів 111 ■ 11 а цінніш II. у С. Панське 
ЗотоТінііськогі» іюв. (тер. затопле¬ 
на нотами Кременчуцького водо 
сховища)., Наук, праці В. містять 
цінний фактичний матеріал про 
життя, побут, звичаєве право укр. 
народу, про ремесла, зокрема, про 
вишивання» прядіння і і ткацтво, 
ярмарки, землеволодіння, діяль™ 
ність с.-г. т в. Підіоіував 25 ста¬ 
тей про населені пупі ги По мав. 

губ. до енциклоиеді і Брокіауза 

і Ефрона, Жив у Полтаві, працю 
вав у губ. земстві, сел. банку. 
ВАСЙЛІВКА — село Кобеляць 
кого р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Бринзи, Гаймарівка, Лесин- 
ки. Литвини, Мартинівка, Сінне. 
Розташ. за 18 км від райцентру 
та за ЗО км від залізнич. ст. Кобе¬ 
ляки. Через село пролягає авто 
траса Кобеляки — Дніпропет- 

ВАСИЛїВКА 

ровськ. 490 ж. (1990). Вперше зга¬ 
дується на поч. 19 ст. За перепи¬ 
сом 1859 у селі В. Кобеляцького 
повіту — 41 двір, 332 ж.; у 1900 — 
95 дворів, 603 ж.; у 1910 — 122 
двори, 751 ж. 
Рад владу встановлено в січні 
1918. 1926 у В. Кобеляцького р-ну 
— 178 дворів, 794 ж. У роки нім.- 
фашист. окупації (19.ІХ 1941— 
23.1Х 1943) гітлерівці вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
140 чол. У селі — центр, садиба 
колгоспу ім. Г. І. Петровського 
(зерново-буряківничого напряму, 
тваринництво) та колгосп ім. Т. Г. 
Шевченка, відділення зв’язку, не¬ 
повна с. ш., фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок, клуб на 200 місць, 
б ка (11,8 тис. од. зб.). 1955 у селі 
відкрито пам’ятники: Г. І. Пет 
ровеькому; рад. воїнам, що заги¬ 
нули 1943 під час визволення села 
від гітлерівців, та воїнам-односель- 
цям, полеглим (298 чол.) на фрон 
тах Великої Вітчизн. війни. На 
Зх. від села 1987 досліджений ку 
рган ямної культури (кін. З — поч. 
2 тис. до н. е.) з 8 похованнями. 
ВАСЙЛІВКА — село Козельщин 
ськоґо р ну, центр сільс. Ради нар 
депутатів, якій підпорядковані 
села Вишняки (кол. Пинчуки), 
Гайове (кол. Ковдиші), Зоряне 
(кол. Кривоноси), Олександрівна 
(кол. Олександрівна Перша) і 
Трудовик. Розташ. за 7 км від 
райцентру і залізнич. ст, Козель 
іцина, 451 ж. (1990). Засн. в серед. 
18 ст. миргородським полковни¬ 
ком В. Н. Капністом, який 15 (26). 
VI 1713 одержав царську грамоіу 
п.і ряд сіл на території Миргород 
полку. 1757 в битві при Грос 
Егерсдорфі він загинув, а його 
гем лі пізніше були розподілені 
між синами. Кілька сіл, у тому 
числі й В, Кременчуц. пов., діста 
лися рос. та укр. письменникові 
й громад, діячеві Василеві Васи¬ 
льовичу Канністу (1758—1823; 
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див. також Велика Обухівка). 
У 1802 він збудував у селі муро¬ 
вану Трьохсвятительську церкву 
з дзвіницею, при якій існували 
б ка і школа грамоти. 1823, після 
смерті В. В. Капніста, село пе¬ 
рейшло до його сина І. В. Капні- 
ста. За переписом 1859 у В.— 88 
дворів, 548 ж. 1906 карателями 
була влаштована жорстока роз¬ 
права над селянами В., що направ¬ 
лялися до волосного начальства з 
мирною петицією. За переписом 
1910 у селі В. Пісківської волості 
Кременчуц. пов. наліч. 170 дворів, 
1024 ж. У парафії Трьохсвятитель¬ 
ської церкви були земське нар. 
училище, 2 церковнопарафіяльні 
школи та 2 школи грамоти. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У період іноземної інтервен¬ 
ції та громадян, війни у селі діяла 
партизан група, яку очолював 
Л. П Гераіценко. У 1920 біля 
села відбувся бій червоноармійсь 
кої частини з махновцями; черво- 
ноармійці, які загинули (27 чол.), 
поховані на сільс. кладовищі. У 
тому ж році в бою з бандою ота¬ 
мана Мошенського загинув Л. П. 
Геращенко. На поч. 20-х рр. В 
стала центром сільради, з березня 
1923 віднесена до складу Манже- 
ліївського р ну Кременчуц. окру¬ 
гу. 1101 ж. (1923). У кін. 20-х рр. 
виникають ТСОЗи, а 1930 утв. 
колгосп. У період нім.-фашист, 
окупації села (15.IX 1941—26.IX 
1943) гітлерівцями було вивезено 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни з населених пунктів Василівсь- 
кої сільради (села В., Олександ 
рівка та хутори Босяки і Криво¬ 
носи) 119 чоловік; відступаючи, 
вони зруйнували багато колг. та 
громад, будівель, хат колгоспни¬ 
ків У В.— центр, садиба колгос¬ 
пу «Дружба» та колгосп «Прапор 
комунізму» (обидва — зерново- 
буряківничого та м’ясо-мол. на¬ 
прямів), будинок побуту, неповна 
с. ш., фельдшер.-акушер, пункт, 
дитсадок, Будинок культури на 
359 місць, б ка (13,3 тис, од. зб.). 

Уродженцем села є укр. худож¬ 
ник І* К. Дряпаченко (1881— 
1936; див. Дряпауенка 1. К. мо¬ 
гила). Па братських могилах бор¬ 
ців за владу Рад та рад. воїнів, 
що загинули 1941 при обороні й 
1943 при визволенні села від гіт¬ 
лерівців, 1954 та 1958 встановлені 
пам’ятники. 1982 споруджено па¬ 
м’ятник на честь воїнів односель¬ 
ців, які полягли (170 чол.) на 
фронтах Великої Вітчпзн. війни 
ВАСЙЛІВКА (кол. Кебенівка, 
Кобекова, Кобеківка) — село 
Полтав. р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Велике Ладижине і Мале 
Ладижине. Розташ. біля р. Коло- 
маку (ліва прит. Ворскли), за 
34 км від Полтави і за 5 км від 
залізнич. ст. «117-й км». Біля 
села проходить автотраса Київ — 
Харків. 716 ж. (1990). Село засн. 
у 18 ст. поміщиком В. Кебекіним. 
1859 у В.— 114 дворів, 718 ж. 
(356 чол., 362 жін.). У селі діяла 
дерев. Георгіївська церква (збуд. 
1796—1806, перебуд. 1893, дзвіни¬ 
цю збуд. 1873). На дзвіниці був 
дзвін вагою 22 пуди, подарований 
церкві 1813 артилерійським капі¬ 
таном Г. Пащенком. 1900 у В., яка 
була волосним центром Полтав. 
повіту,— 133 двори, 715 ж. (354 
чол., 361 жін.). Відбувалося три 
ярмарки на рік, була громада се¬ 
лян власників. Діяло дві земські 
школи. У 1902 у В. відбувся се¬ 
лян. виступ проти поміщика. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1926 у селі, яке було 
центром сільради Руновщансько- 
го р-ну Полтав. округи, наліч. 
148 дворів, 687 ж. У 1927 ств. 
с.-г. артіль «Незаможник», у 
1931 — коліснії «Іскра». З 24.IX 
1941 по 21.1 X 1943 село було 
окуповано цім. фашист, загарб¬ 
никами. Па тер. В.— колгосп ім. 
Г. І. Петровського (напрям госп- 
ва — зерново тваринницький). Є 
відділення зв’язку і Ощадбанку, 
с. ш., амбулаторія, дитсадок, Бу¬ 
динок культури на 400 місць, 
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ВАСИЛІВНА 6-ка (10138 од. зб.). Встанов¬ 
лено Пстровському Г. 1. пам'ят¬ 
ник (1967). Споруджено пам’ятні 
знаки: на братській могилі рад. 
воїнів, ^полеглих (61 чол.) у 1943 
під час визволення села від ніч.- 
фашист. загарбників, і на честь 
иоїнів-односельців, загиблих на 
фронтах Бел. Вітчизн. війни. У 
центрі села 1948 встановлено по¬ 
груддя Д. К. Портненка — першо¬ 
го голови колгоспу, вбитого 1932. 
Уродженцем с. Великого Ла ди¬ 
кішого є укр. письменник Л. П. 
Ііразов (Безобразов). 
ВАСЙЛІВКА — село Семенівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради народ, 

ігпутатів, якій підпорядковані 
«< і,і Білогуби, Брусове, Чаплин¬ 
ії і. Розташ. на відстані 1,5 км 
т ч р. Хоролу, за 15 км від рай- 
испгру смт Семенівки та залізнич. 
і і. Беселиіі Поділ. 866 ж. (1990) 

Імен, паприк. 17 ст. Василем Род 
і и 11 іочо. Належало до Хорольсь- 

і пі і огні Миргород, полку. 99 хат 
(і/МІ ) І Ні »0 у В Королівського 
ІіпП І *І двір 88 > к., дерев. 
І ІмКіїмін і.Ка церква (сПОрудЖ<м.і 
ІММі II і кошти ПОММІІПШ А О. 
РОДЗИНКО), Ока іа ПСрСПИСОМ 
1885 в селі І 165 к. 1845, подоро¬ 
жуючії по Україні, в селі побував 
Г. Г. Шевченко. 1879 у В. відкрито 
двокласне уч-ще, в якому 1890 
навчалося 55 учнів. Попечитель¬ 
кою уч ща була вдова дійсного 
статського радника Аделаїда Олек¬ 
сіївна Родзинко (Зубова). На час 
перепису 191)0 у В Заічшіської 
вол. наліч. 1312 ж., дві земські і 
недільна школи. 1910 було 1339 ж., 
335 з них — письменні. 
Рад. владу проголошено 1918. У 
1926—323 господарства, 1897 ж. 
У 193) і 1931 в селі органі з. кол¬ 
госпи «Вперед» і «Зелений колос». 
1938 колгосп «Вперед» був учас¬ 
ником с.-г. виставки в Москві. 
За досягнуті успіхи по вівчарству 
одержав грошову премію і мото¬ 
цикл. Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції (12.IX 1941—23. IX 1943) гіт¬ 
лерівці 1 ж. розстріляли і 172 ж. 

вивезли до Німеччини, було зруй¬ 
новано школу, клуб, церкву. Тепер 
у селі — колгосп «Прапор кому¬ 
нізму» (зерново-буряківнич. на¬ 
пряму, тваринництво). 6 неповна 
с. ш., філіал Семенівської дитя¬ 
чої муз. школи, фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок (на 92 міс¬ 
ця), сільс. клуб (360 місць), кі¬ 
ноустановка, б-ка (13 653 од. зб.), 
відділення зв’язку. Дитячий ду¬ 
ховий оркестр Василівського сільс. 
клубу має звання зразкового. Па¬ 
м’ятник В. І. Леніну (1965), вста¬ 
новлено надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
1943 під час визволення В., та 
пам’ятник воїнам-односельцям, по¬ 
леглим (132 чол.) під час Великої 
Вітчизн. війни. 
ВАСЙЛІВКА (до 1957 с ще ім. 
ХТЗ) — село Чутівського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані с-ща Васш 
ник.і, Логуиагка, с. Розпашне. 
Ро.маш. з.» 12 км від райцентру і 
іа 25 км від залізнич. ст. Скорохо- 
дове. 10 47 ж. (1990). Виникло 
в ЗО х роках 20 ст. як с-ще ім. 
ХТЗ. Під час окупації нім.-фа¬ 
шист. загарбниками (28.IX 1941— 
21 .IX 1943) вивезено до Німеччини 
17 чол., розстріляно — 1 чол. Піс¬ 
ля визволення селища залишило¬ 
ся лише 9 будівель (63 спалено). 
13.IV 1957 с-ще їм. ХТЗ Васи¬ 
лі вської сільради Чутівського р-ну 
дістало назву Василівна. 21. IX 
1957 до неї включено с-ще Жовтне¬ 
ве, тепер Василі вської сільс. ра¬ 
ди — центральна садиба радгоспу 
ім. ХТ 1 (м’ясо мол. напряму). 
У В.— с. ні., фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок (100 місць), Бу¬ 
динок культури (400 місць), б-ка 
(4,5 ніс. од. зб.). У селі встанов¬ 
лено надгробок на братській мо¬ 
гилі рад. воїнів, які загинули 
1943 під час визволення села від 
гітлерівців, та пам’ятник (1956) 
воїнам-односельцям, як* поляг- 
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ли під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 
ВАСЙЛІВКА — село Шишацько- 
ю р-ну, батьківщина М. В. Гого¬ 
ля. Див. Гоголеве. 
ВАСИЛЬКИ — село Лохвицького 
р-ну, центр, сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Гаївщина (до 1964 — Скоробагагь- 
ки) та Христанівка. Розташ. на 
правому березі р. Сули, за 9 км 
від райцентру та за 18 км від за 
лізнич. ст. Сенча. 490 ж. (1989). 
Засн. на поч. 17 ст. 1648—58 — 
входили до складу Сенчанської 
сотні Миргород., а 1658—1781 — 
Лубен, полків. Населення склада¬ 
ли переважно козаки. Універса¬ 
лом гетьмана І. Скоропадського 
від 17.V 1711 В. були передані 
у володіння представника козаць 
кої старшини С. Т. Пестича, який 
пізніше став лохвицьким сотни¬ 
ком. 1781—96 у складі Черніг. 
намісництва, з 1796 — Малорос., 
з 1802 — Полтав. губ. За перепи¬ 
сом 1859 В.— село (козацьке і 
власницьке) Лохвицького пов., 
132 двори, 796 ж., дерев. Благові¬ 
щенська церква з дзвіницею (1765), 
б-ка. 1888 — 168 дворів, 886 ж. 
1910 — 178 дворів, 988 ж. Най 
більшими землевласниками були 
поміщики С. Ф, Корнієнко та 
брати Топчи ли. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. З 1923 В.— село Лохвинь 
кого р-ну. У 1929—ЗО на тер. села 
створено три колгоспи: «Веселий 
Поділ»-, «Перше травня» та «8 Бе¬ 
резня». 1932 названі господарства, 
а також колгосп «Острів Шевчен¬ 
ка» об’єдналися в один — ім. ТІ Г. 
Шевченка. З 1938 у В. працює 
сортодільниця по впровадженню 
нових сортів зернових культур. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—13ЛХ 1943) гітле¬ 
рівцями розстріляно 6 чол., виве 
зено до Німеччини 73 чол. На 
тер. сільради діяла підпільна гру¬ 
па. У вересні — грудні 1941 жи¬ 
телями села було врятовано і 
виведено з оточення сотні бійців і 

командирів Червоної Армії. 1958 
до колгоспу ім. Т. Г. Шевченка 
приєдналися ще два г-ва: «Черво¬ 
на перемога» та «Друга п’ятиріч¬ 
ка». 873 ж. (1962), 749 ж. (1966). 
У В.— центр, садиба колгоспу 
ім. Т. Г. Шевченка (зерново-тва¬ 
ринницького напряму), відділен¬ 
ня зв’язку і Ощадбанку, неповна 
с. ш., фельдшер, акушер, пункт, 
дитсадок на 45 місць, Будинок 
культури на 200 місць, б ка (12,6 
тис. од. зб.), комплексний прий¬ 
мальний пункт. Уродженкою с. 
Христанівка є укр. народна поете¬ 
са, бандуристка X. Д. Литвинен- 
ко (1883—1978). У В. пам’ятник 
Т. Г. Шевченку (1967); у центрі 
села встановлено (1956) пам’ят¬ 
ник на братськії! могилі рад. вої¬ 
нів. загиблих при обороні 1941 і 
визволенні 1943 села від гітлерів¬ 
ців, та воїнам односельцям, полег¬ 
лим (98 чол.) у партизан загонах, 
підпіллі та на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Пам’ятка дерев’я 
ної архітектури — церква Різдва 
Богородиці (1910), У Гаївщині 
та Христанівці пам’ятки архітек¬ 
тури — земських шкіл будинки, 
збуд. за проектом О. Г. Сластіона. 
Поблизу В. знаходяться залишки 
слов’яноруського городища; бі¬ 
ля Гаївщини — 2 городища та 
безкурганний могильник роменсь- 
кої культури, а також городище 
8—10 ст. 
ВАСИЛЬКІВСЬКА ФОРТЙЦЯ, 
Збудована 1731—39 за зразковим 
проектом на правому березі р. Орі- 
лі біля сотенного містечка Нехво¬ 
роща (тепер с. Нехворощі Ново- 
санжарського р-ну) на шляху, що 
вів на Запоріжжя. Була п’ятою 
фортецею від Дніпра на Сх. у 
системі оборонних споруд Україн¬ 
ської лінії. У фортеці розміщував¬ 
ся прикордонний форпост, ко¬ 
мендант і залога якого виконува¬ 
ли сторожові та митні функції. 
В. ф. мала 4 бастіони та 2 равелі 
ни, які утворювали зірчасті обри 
си укріплення. До гол. воріт че¬ 
рез рів провадив міст. У середині 

86 



розтані. казарми залоги, будинок 
коменданта, пороховий льох, 
цейхауз, провіантський «мага- 
зейн», колодязь, вартівні. Біля 
В. ф. була невелика військ, сло¬ 
бода з відповідними житл., гро¬ 
мад. і госп. будівлями. У кін. 
18 ст. В. ф. втратила стратегічне 
шачення (див. ст. Оборонне бу¬ 
дівництво), Збереглися залишки 
земляних укріплень. 
ВАТУТІНА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Прохорівська, Сталіна; Ки¬ 
ївський р н) — від вул. Енгельса 
до вул. Жовтневої. Названа 1968 
на честь Ватутіна Миколи Федо¬ 
ровича (1901—44) — рад. військ, 
діяча, генерала армії (1943), Ге 
роя Гад. Союзу (1965). Закінчив 
Г>22 Полтав. піхотні курси, 1929 

Військ* академію ім. М. В. 
Фруизе, 1937 — Академію Ген 
штабу Рад. Армії. 1943—44 коман- 
іуийіі І м Укр. фронтом, війська 

»П"іі» визволяли Полтавщині! У 
в» рі і ш Іч.ІЗ штаб фронту Пере¬ 
бував \ Імчишії ІІомгр від но 
раїІГЧІНЧ їв ■ ЧОВ.ІІІ ВИ V І Н( ві . 
В. В ВІВ рив І\< І річ.В І 1.1 Я на 
Полтави плани\ ІН/ /, із якими 
передбач в в і* и ізм\ і \ і* 11 и іер. 
мі к х. (Ліпшої із пері іміііям 
1 (овосе дівка. ік свідчим, п.ізн 
1900, вона була гірок м у и» чи і 
КОво на відтинку між вул. І іш 
родиною і а Ново І Іптізм вкою 
(тепер вул. 3>(Гіна і Шевченка) 
Сформувалася у 20 \ рр. іш ія 
прокладення по ній залізним. к;о 
ЛІЇ ВІД СТ. Київської 10 ВІЙСЬК. 

складів біля т. з. «Красних кп 
зарм» у р-ні вул, Оі гала Вишці. 
У кінці вулиці 1941 завершені 
буд-во 2—3-х поверхових буднії 
ків міської дезинфекці йної і а 
обл. санепідем. станції. Починаю 
чи з 50 х рр., ведеться комплексна 
багатоповерхова забудова. Див. 
Ватутіну М. Ф. меморіальна доги 
ка, Ватутіну М. Ф. пам'ятник. 
ВАТУТІНУ М. Ф. МЕМОРІ 
Альна ДбШКА у Полтаві. Вста 
новлена на фасаді будинку Пол¬ 
тавського вищого зенітного ра- 

ВВЕДЕНСЬКА ЦЕРКВА 

кетного командного училиша ім. 
генерала армії М. Ф. Ватутіна 
(кол, Петровський кадетський 
корпус по вул. Жовтневій № 42), 
це на поч. 20-х рр. містилися Пол 
тав. піхоті курси. На них 
1920—22 навчався М. Ф. Ватутін 
(див. Ватутіна вулиця). Дошка—• 
мармур, горельєфне зображення 
полководця, відкрита 1968. 
ВАТУТІНУ М. Ф. ПАМ’ЯТНИ¬ 
КИ. 1) У с. Вел. Кринках Глобин- 
ською р-ну. Знаходиться в центрі 
села, перед конторою відділку рад¬ 
госпу ім. Ватутіна. Залізобетонне 
погруддя на гранітному постамен¬ 
ті. Висота — 2,65 м. Відкрито 
1962. 2) У м. Полтаві. Знаходить¬ 
ся на тер. Полтавського вищого 
зенітного ракетного командного 
училища ім. генерала армії М. Ф. 
Ватутіна (вул. Жовтнева № 42). 
Залізобетонне погруддя на гра¬ 
ні міому прямокутному п’єдесталі. 
Висота — 5,5 м. (автори М. К 
Китаулін і М. В. Авраменко). 
Відкрито 1971. 3) У с. Ціпках 
Глдяцького р-ну. Погруддя і поста¬ 
мент виготовлені з мармурової 
крихти. Відкрито 1957. 
В ВЕДІЙСЬКА ЦЕРКВА у емт 
Дртсміїщі Чутівського р-ну. Збу- 
іииана 1761. Дерев’яна, п’ятизруб- 
пз. Центр, дільниця в плані утво- 

Ниолс ін яка церква в с. Артемівці. 
Фото ЗО х рр. 20 ст. 

А 
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рювала квадрат з відсіченими ку 
тами. До неї примикали менші 
гранчасті зруби рукавів і вівтаря 
обабіч якого були невеликі при¬ 
міщення ризниці й паламарні. 
Увінчувалася п’ятьма багатоза- 
ломними банями. На поч. 19 ст. 
з Зх. прибудовано чотириколон- 
ний портик і ганки до пн. і пд. вхо¬ 
дів. З зх. боку була багатоярусна 
дзвіниця типу восьмерик на вось¬ 
мерику на четверику. Розібрана. 
ВЕКЛИЧУ І. м. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у смт Решетилівці. 
Встановлена на фасаді СПТУ-52, 
де 1986—87 навчався Веклич Ігор 
Миколайович (1969—88). Загинув 
при проходженні військ, служби 
на тер. Афганістану. Дошка — 
залізобетон, відкрита 1989. 
ВЕЛЙКА БАГАЧКА — річка 
в Полтав. обл., прит. р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 13 км. Бере 
початок в Хорольському р ні. Те¬ 
че тер. Великобагачанського і Хо- 
рольського районів. На її березі 
розташ. смт Велика Багачка. 
ВЕЛЙКА БАГАЧКА (до поч. 20 
ст.— Багачка) — смт, райцентр, 
центр селищної Ради нар. депута¬ 
тів, якій підпорядковані села Бай¬ 
рак, Буряківщина, Бутова Долина, 
Гарнокут, Довгалівка, Затін, Ма 
ла Решетилівка, Пилипенки, Ше- 
пелі. Розташ. на правому березі 
р Псла, за 82 км від обл. центру 
та за 13 км від залізнич. ст. Яресь- 
ки. 6431 ж. (1993). Засн. на рубе¬ 
жі 16 і 17 ст. у ході козацької 
колонізації Лівобережжя. Згідно 
однієї з версій першим поселенцем 
був козак Богач (звідси й назва 
села). На карті Г. Л. де Боплана 

Велика Багачка. Районна бібліотека. 

(серед. 17 ст.) позначене як село 
Богачка. З 1649 — сотенне містеч¬ 
ко Миргород, полку. Богацька 
сотня наліч. 256 чол., її козаки 
брали участь у Північній війні 
1700—21. Двічі (1648 га 1696) Б, 
грабували й палили кримські та¬ 
тари. Початок закріпачення коза¬ 
ків Б. поклав універсал гетьмана 
Д. Апостола, згідно з яким перші 
6 дворів були віддані у власність 
сотника А. Москаленка. Після 
ліквідації полковою устрою па 
Лівобережжі (кін. 18 ст.) Б. вхо¬ 
дила в склад Миргород, повіту 
Київ, намісництва, з 1796 — Ма¬ 
лорос., з 1802 — Полтав. губ. 
1710 споруджено церкву Різдва 
Богородиці (нова збуд. 1907), при 
якій пізніше працювала школа. 
1847 відкрилося парафіяльне учи¬ 
лище. За переписом 1859 у селі — 
428 дворів, 3771 ж., волосне прав¬ 
ління; відбувалося 2 ярмарки на 
рік; у 1910 — 603 двори, 3150 ж. 
При дерев. Троїцькій церкві (1881) 
були б-ка, жіноча церковнопара¬ 
фіяльна школа (у 1912 — зміша¬ 
на). Населення займалося земле¬ 
робством, вівчарством, дрібними 
ремеслами. Під час революції 
1905—07 місц. жителі М. М. Са~ 
ренко та І. Ф. Супруненко поши¬ 
рювали листівки революц. змісту. 
У роки Лютневої революції 1917 
агітац. роботу проводили більшо 
вики Е. Е. Калмиков, В. П. Чека- 
лова та ін. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 було створено комне¬ 
зам, існували парт, і комсомол, 
осередки. У березні 1923 Б. стала 
центром сільс. Ради і ввійшла 
до ств. Устивицького р-ну. З 
1925 — райцентр Лубен, округу, 
відтоді закріплюється назва Ве¬ 
лика Б. У тому ж році ств. ТСОЗ, 
до якого увійшло 300 селян. 5 
1926 — 733 господарства, 3267 ж. 
З заснуванням у 1927 кооператив, 
т-ва «Промінь села» у В. Б. прийш¬ 
ло електричне світло. 1930 до Ве¬ 
ликобагачанського р ну були при¬ 
єднані Білоцерківський та Оста- 
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ВЕЛИКА БУЗОВА її їнський р їїи. 1935 побудовано 
с. ш. Відкрилися лікарня га дитя 
чі ясла. У роки нім.-фашист, 
окупації (15.IX 1941—20.ІХ 1943) 
у р-ні В. Б. діяли підпільна парт, 
група та партизан. загін ім. 
М Щорса на чолі з 3. А. Кален- 
чуком. За зв’язки з партизанами 
фашисти закатували 22 жителі 
В. Б. З 1959 В. Б.— смт. У 
В. Б.— колгосп ім. В. І. Леніна 
та радгосп «Багачанський» (обид¬ 
ва — м’ясо-мол. напряму), ком¬ 
бікормовий з~д, ф-ка «Веснянка», 
друкарня, відділення зв’язку, 
(. ш., лікарня, два дитсадки, між 
колг. будинок відпочинку, Бу¬ 
чні в ж культури на 450 місць, 2 
о ки (74,5 тис. од. зб.). Влітку та 
м жовтні 1845 у В. Б. проїздом був 
І. І Шевченко, Згадка про село 

< в його повісті «Близнецьі» та 
в ,/\, )х(“о.логічних нотатках». В. Б. 
ні і ні дуналп укр. рад. ііисьмспни- 
• н II, Г. Тичина (1940), М. Т. 
Ги їм і. к 11 і і (вересень 1900), А. С. 
Мі мішки, М. II. Стельмах. Урод 
ні мцями < < іища і укр. кобзар 

<І>. Д Купив рик (18 » 19-11; 
Тут він мечик.ів і ЦОМСр) іа Герой 
Рад. Союзу І. І. І Цепе ль (19)6 — 
08). 19 8 на фасаді будинку 
с. ні. встановлено Шекелю І. І. 
меморіальні/ дошку. У В. Б. 
провів дитинство укр. письмен¬ 
ник О. В. Донченко (1902—54; див. 
Дончсику Олесю меморіальна дош¬ 
ка). Сюди слухати пісні Кушне 
рика приїжджав О. П. Довженко 
під час зйомок на Полтавщині в 
кін. 20 х на поч. ЗО х рр. своїх 
фільмів. Пам’ятник В. І. Леніну 
(1983). На фасаді будинку лікар 
ні 1984 відкрито мемор. дошку 
на честь борця за Рад. владу В. II. 
Чекалової. Па селищному кла 
довиті Кушнерика Федора мо 
гила< 1955 встановлено пам’ят 
ник. Пам’ятйики на братських 
могилах: борців за Рад. владу 
(1950), партизанів і рад. воїнів, одо 
загинули 1941 та 1943(1947, 1957). 
ВЕЛЙКА БУЗбВА (до поч. 20 
ст хутір Бузоьий, Б у зона) — село 

Шишацького р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Горова Яковенщи- 
на (Яковенщина Горова), Дем’ян- 
ки, Зелене (Горобці), Мала Бузо- 
ва, Науменки, Низова Яковенщи¬ 
на (Яковенщина Низова), Тищен 
ки, Ньови. Розташ. за 12 км від 
райцентру та за 9 км від залізнич. 
ст. Сагайдак. 507 ж. (1990). До 
1780 на тец. села, яка відносилася 
до Яреськівської сотні Миргород, 
полку, було кілька хуторів: майо¬ 
ра Жевахова, прапорщика і військ, 
канцеляриста Трощинського, сот¬ 
ника Допьгого (Долгова). Після 
ліквідації полкового поділу 1781 
віднесені до Говтвянського пов 
Київ, намісництва. На 1787 тут 
було чотири хутори під назвою 
Бузовий: сотника Йосипа Долго¬ 
ва, казенних людей, сотника Іва¬ 
на Базмлевського, прапорщика 
Дем’нна Трощиш ького з братами, 
а гакож хуг. Бузовськнй — майо¬ 
ра Мак ара Жевахова. На час 
перепису 1859 записано хутір 
Бузовий (Бузов) власницький і 
козацький, біля ставу Бузового, 
у Миргород, пов., ліворуч від 
тракгу з Полтави на Миргород. 
50 дворів, 433 ж. Поруч, при Су- 
хтшовій Балці — хут. Сухинівщи- 
на та хутір козацький Науменків, 
1930 хутір Бузова входив до скла¬ 
ду Яреськівської козацької сільс. 
громади, ЗО дворів, 218 ж., зем 
лі — 87 десятин, земська школа. 
Два хутори під назвою Бузовий 
та один під назвою Бузова входили 
до складу Шншацької козацької 
сільс. і ромади ІІІишацької вол. 
Миргород, пов. За переписом 1910 
два хутори під назвою Бузова бу 
ли в Шішіацькій волості (8 госпо¬ 
дарств козаків. 48 ж.; 44 госпо¬ 
дарства, 287 ж.) та два в Яресь- 
ківській волості, у меншому ху¬ 
торі — 9 господарств, 62 ж., у 
більшому хут., записаному як 
Бузова Друга — 62 господарства, 
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367 ж. Пізніше одержує назву 
Велика Бузова. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918; у грудні місцевість була 
визволена від денікінців. В. Б. 
стає центром сільради, до якої 
відносяться хут.: Данилевські, Ко 
рецькі, Попатівка, Розкладки, Цю- 
ряни, Яковенщина Низова. 7.1II 
1923 віднесена до складу ІПишаць- 
кого району Полтав. округу. На 
17.XII 1926 В. Б.— хутір, 185 гос¬ 
подарств, 993 ж. Під час нім.- 
фашист. окупації (20. IX 1941— 
22.ІХ 1943) гітлерівці стратили 
18 жителів села, вивезли на приму 
сові роботи до Німеччини 62 чол., 
спалили 140 хат. У Тшценківсь- 
кому лісі діяла партизан, група, 
якою командував М< Ф. Бочкар. 
25-Х/II 1959 Малобузівську і Вели- 
кобузівську сільради об’єднано в 
одну — Великобузівську з центром 
у с. Велика Бузова. Тепер на тер. 
Великобузівеької сільради знахо¬ 
диться колгосп ім. Г. І. Петровсько- 
ю (зерново-буряківничого і тва¬ 
ринницького напряму), центр, са¬ 
диба в селі Тищенки. У селі є 
відділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшер.-акушер, пункт, аптека, 
Будинок культури на 300 місць, 
б-ка (13,3 тис. од. зб.), комплекс- 
но-приймальнии пункт, стадіон. 
Пам’ятники: 1967 — В. І. Леніну, 
1971 — воїнам-односельцям, що 
загинули (105 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
ВЕЛЙКА ГОВТВА — річка в 
Полтав. обл., права прит. р. Віль¬ 
хової Говтви. Довж. 38 км. Бере 
початок у Зіньківському р-ні. 
Тече тер. Зіньківською, Решети- 
лівського і Шишацького районів. 
ВЕЛЙКА КРУЧА (у 18 ст.— Кру¬ 
ча, 19 ст.— Круча Велика) — се¬ 
ло Пирятин. р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Мала Круча, Пов¬ 
стин. Розташ. на р. Удай за 8 км 
від райцентру. Через село прохо¬ 
дить автотраса Київ — Харків. 
2571 ж. (1990). В. К. засн. в кін. 
17 ст. Входила до Пирятинсько? 

першої сотні Лубен, полку. 1764 
наліч. 69 хат посполитих. Після 
ліквідації полкового устрою 1781 
В. К. була віднесена до Пирятин. 
повіту Київ, намісництва. 1787 в 
селі — 207 ж. чол. статі. Тут були 
володіння колезького асесора Яко- 
ва Гамалії, шдкоморого Івана 
Олександровича і військ, товари¬ 
ша Костянтина Юркевича. 1859 — 
село власницьке, 39 дворів, 457 
ж., церква. У 1990 В. К.— Пиря¬ 
тин. волості, 118 дворів, 747 ж. 
Станом на 1902 у В К. були му¬ 
рована Іоанно Богословська церк¬ 
ва (1880), б ка при ній. 1910 у 
В. К. разом з х. Рудницького — 
149 дворів, 850 ж. (разом з найма¬ 
ними робітниками). 
Рад- владу проголошено в січні 
1918. У 193) засн. колгосп. Під 
час нім.-фашист, окупації (18.IX 
1941—18.IX 1943) вивезено до 
Німеччини 109 чол., розстріляно 2 
комуністи, а доля трьох заарешто¬ 
ваних залишилась невідомою. Те¬ 
пер у селі радгосп Великокручан 
ський (багатогалузеве господарст¬ 
во), дві с. ш., сільський клуб 
(на 200 місць), б ка (11 568 од. 
зб.), народний їсторико-краєзнав- 
чий музей. Уродженцем села є 
А. В. Стороженко (1857 — пом. 
не раніше 1914) — укр. історик, 
етнограф, літератор, один з видав¬ 
ців «Малоросійського родослов- 
ника» В. Л. Модзалевською, член 
Київ, комісії для розгляду давніх 
актів, Історичного т-ва Нестора- 
літописця, Черні г. і Вітебської 
учених архівних комісій, Мос¬ 
ковського істор. родовідного т-иа. 
У В. К., в маєтку дідів і рідних 
провела дитинство (до 17 років) 
рос. письменниця кавалер-дівиця, 
героїня Вітчизн. війни 1812 Н. А. 
Дурова (1783—1866). У центрі 
села у двох братських могилах 
поховано 26 рад. воїнів, які заги¬ 
нули 1941 при обороні та 1943 при 
визволенні В. К.; споруджено па¬ 
м’ятник (1957) на честі» воїнів- 
односельців, що полягли (139 чол.) 
на фронтах Вел. Вітчизн. війни, і 
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киї елів села, загиблих в період 
окупації. Біля с. Повстина роз¬ 
пий. городище — залишки зга¬ 
даного в літопису під 1125 давньо¬ 
руського міста Полкстінь. 
ВЕЛЙКА ОБУХІВКА (Бухалів 
ка, Хабітовка, Обухів, Обухівка, 
Обухівка Велика) — село Мирго¬ 
род. р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
Села Коїпове, Панасівна, Сакалів- 
ка. Розтані, на правому березі 
р. ІІс.ла, за 15 км від райцентру 
1 «а ЗО км від залізним, ст. Гою 
шве. 858 ж. (1990). Виникло 
па поч. І/ < і , 16 31 ма’іо нашу 
Буча іівка і м.і ГСЖллО королі всі»' 
1<«"»М\ Комі ринітові І і.ірКМОМСІО 
< )б.і жоні і кому, V 18 ст. належ а 
ні ці ('о|ю>іші< ької соті Мирт 
род. полку, 116 дворів. Із 1743 
( ). володіння та постійне місце 
проживання родини поміщиків 
Кашне тій (див. Каппістів сади- 
бй). 
1833 у В. О. почало діяти нар. 
початкове учи піше. 1859 в селі — 
200 дп'їріи, 1172 ж., церква, ви 
покурим, <ми чий завод. 1863 
В. (). Миргород. повіту, в 
селі 20о дворів, 1155 ж., селітря¬ 
ний заво к дерев, церква. 1900 — 
дві і ромади (селян-власників і 
козацька), 254 двори, 1257 ж., му¬ 
рована ГІокровська церква (1889), 
2 школи — земська і грамоти, один 
ярмарок на рік. 
Рад. владу встановлено в лютому 
1918, а весною село захопили нім.- 
аістр. війська, потім гайдамаки, 
влітку 1919 — ден і кін ці. Діяль¬ 
ність сільради відновлена па поч. 
1922. З 1923 В. О. входила до 
Великосорочинського (згодом Не 
роновицького) р-ну Лубен, окру 
гу. У 1925 почало діяти сільс. 
т-во споживчої кооперації, сільс. 
лікнеп, хаіа-читальня. 1926— 
413 господарств, 2078 ж. 1932 ств. 
сільгоспартіль «Незаможник». Під 
час нім.-фашист, окупації (20.XI 
1941 — 18.ТX 1943) у В. О. та нав- 
кол. селах діяли партизан, заго 
ни. Село було майже повністю 

ВЕЛИКА ОБУХІВКА 

спалено, 269 місцевих жителів 
розстріляно і спалено живими, 
100 чол. тяжко поранено, 208 
чол.— вивезено до Німеччини, 
176 хат та 218 господарчих буді¬ 
вель — знищено, вивезено худобу, 
хліб, майно. 225 воїнів і партиза¬ 
нів із сіл Великообухівської сіль¬ 
ради загинули в боях проти фа¬ 
шистів. У 1959 колгоспи сіл В. О., 
Панасівка, Сакалівка об’єднали¬ 
ся в колгосп ім. XXI з’їзду КІІРС. 
1978 господарство перейменовано 
в колгосп ім. Г. О. Іващенка, г во 
спеціалізується на вівчарстві. Діє 
комплексний приймальний пункт, 
с. ш., фельдшерсько-акушерський 
пункт, Будинок культури (250 
місць), б-ка (10 295 од. зб.), 
Великообухівськай краєзнавчий 
музей, відділення зв’язку. У селі 
нар. рос. та укр. поет і драматург, 
освітній і громадський діяч В. В. 
Капніст (1758—1823), тут 1958 
був встановлений пам’ятник на 
його могилі (див. Каппістів В. П. 
та В. В. могили). У В. О. в бу¬ 
динку Капністів частим гостем 
був молодий М,. В. Гоголь, його 
батьки, які брали участь у виставах 
домашнього театру господаря ма 
єтку. Влітку 1813 у В. О. гостював 
Г. Р. Державін. В. В. Капніст мав 
тісні стосунки з своїми сусідами — 
сановником Д. П. Трощинським 
(див. ст. Кибинці), письменником 
І. М. Муравйовим-Апостолом та 
його синами-декабристами, що 
жили в Хомгрпці. Декабристи 
Сергій і Матвій Муравйови-Апо¬ 
столи часто бували в Обухівці, 
Під їх впливом сини В. В. Кап¬ 
ці ста Семен та Олексій стали чле¬ 
нами «Союзу благоденства». С. В. 
Капніст у своїх спогадах повідом¬ 
ляв про двотижневе перебування в 
їхньому маєтку декабристів М. М. 
Муравйова з братом Олександ¬ 
ром і М. С. Луніним. Бував тут 
також декабрист М. Бестужев-Рю- 
мін. 1821 по дорозі до Полтави в 
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Обухівку до Капніста заїжджав 
П. І. Пестель. З Обухівкою був 
зв’язаний і декабрист М. І. Лорер, 
який виховувався в родині П. В. 
Капніста, рідного брата поета. 
1824 Лорер побував в Обухівці по 
дорозі до Хомутця, куди він їхав 
за дорученням Пестеля для зуст¬ 
річ? з М. Муравйовим-Апостолом. 
Знову відвідав Лорер Обухівку 
в 50-х рр., після заслання (див. 
Декабристи па Полтавщині). У 
1843 з О В. Канні сто м (1796— 
1869) познайомився Т. Г. Шевчен¬ 
ко і мав з ним після того тісні 
стосунки. О. В. Капніст приятелю¬ 
вав з родиною Рєпніних, що меш¬ 
кала в Яготині. Сюди в липні 
1843 він приїхав з Шевченком і 
познайомив його з Варварою Рєп¬ 
ніною 
1967 у В. О. встановлено надгро¬ 
бок на братській могилі рад. вої¬ 
нів та жертв фашизму, які заги 
нули у 1941 і 1943 та пам’ятник 
воїнам односельцям, що полягли 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 1958 та 1980 споруджено над¬ 
гробки і монумент на братських 
могилах жертв фашизму (1941). 
У В. О.— пам’ятні знаки на місці 
села, спаленого 1943 нім. окупан¬ 
тами; на місці бою партизан, заго¬ 
ну «Перемога» з фашист, караль¬ 
ним загоном у 1941 та на місці, де 
знаходився штаб партизан, загону 
«Перемога» (1941—42; встановле¬ 
ні 1975 і 1977). На фасаді будин¬ 
ку, в якому відбувся мітинг пар¬ 
тизанів на честь 24-ї річниці Ве¬ 
ликого Жовтня у 1941, встанов¬ 
лено 1975 мемор. дошку. Іл. 
табл XXIV. 
ВЕЛЙКА ПАВЛІВНА (ісол. Пав 
лівка) — село Зіньківського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Федо¬ 
рівна та Чорняки. Розташ. за 10 
км від райцентру та за 43 км від 
залізнич. ст. Гадяч. 2148 ж. (1990). 
Виникло у 17 ст. під назвою Пав¬ 
лівна. Вперше згадується в уні¬ 
версалі гетьмана І. Скоропадсько¬ 
го 1710. Цього ж року віддане 

Скельському монастирю. За Ге¬ 
неральним описом 1765—69 вхо¬ 
дило до складу 2 ї Зіиьківської 
сотні Гадяцького полку; з 1781 — 
до ГовТвянського пов. Київ, на¬ 
місництва; з 1796 — Малорос., 
з 1802 — у складі Зіньківського 
пов. Полгав. губ. За переписом 
1803 в селі наліч. 903 хати, 61 
вітряк, олійниця, кузня. Коза¬ 
кам належало 4000 дес. землі, 
80 дес. вигонів; решта земель — 
селянам, мешканцям іп. волостей. 
У 1859 В. П.— Зіньківського пов. 
623 двори, 4633 ж., дерев, церква, 
парафіяльне уч ще. За даними 
1883 до В. II. входили хутори: 
Багацьких, Безпалих, Василенки, 
Горобії, Карасі вщина, Чорняки, 
Микитченків, Товчигречки, Тютю- 
рівщнна, Федорівна та ін. 1844 в 
селі відкрито нар. школу на 183 
учні. Діяла і церковнопарафіяль¬ 
на школа (1847 навчалося 47 уч¬ 
нів). 1900 — 988 дворів; 1910 — 
984 двори, 5206 ж. До 1917 у В. П. 
було 2 трикласні церковнопара¬ 
фіяльні та 2 чотирикласні школи. 
1911 відкрито Великопавлівське 
2-е поч. сільс. уч-ще. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Першим головою вол. рево- 
люц. комітету обрано Я. І. Багаць¬ 
кого. У роки громадян, війни на 
тер. села ств. загін охорони, ке¬ 
рівниками якого були М. В. Не¬ 
стеренко, К. Я. Мусіснко, Т. За 
гора. З 7.1II 1923 В. П. Зіньківсь¬ 
кого р-ну Полтав. округу. На 
17.XII 1926 В. П.— центр сільс. 
Ради, якій підпорядковано село 
і 45 хуторів. У В. П.— 1145 дво¬ 
рів. 5383 ж. Під час нім.-фашист, 
окупації (9.Х 1941—7.ІХ 1943) 
вивезено до Німеччини 345 чол., 
село зруйноване. Спалено 115 бу¬ 
дівель. Тепер у В. П.— центр, 
садиба колгоспу ім. В. І. Чапаєва 
(зерново буряк*' вничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’язку, 
с. ш. на 216 учнів, дільнична лі¬ 
карня на 25 ліжок, фельдшер.- 
акушер. пункт, дитсадок на 50 
місць, Будинок культури на 400 
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ВЕЛИКА РУДКА місць, б-ка (17,3 тис. од. зб.), 
2 спортзали, стадіон, парк, за¬ 
кладений на честь Юрія Гагаріна. 
Уродженцями села є: укр. лікар 
і натураліст, професор (з 1783) 
М. М. Тереховський (1743—96), 
Навч. в Київ, академі (1753—63), 
мед. школі при ІІетерб. гене 
V альному сухопутному госпіталі 
(1763—65), Страсбурзькому ун-ті 
(1770—75). З 1783 — директор 
Нетерб. бот. саду; письмештики 
Олекса Мусієнко та Павло Сер¬ 
дюк, Герой Рад. Союзу С. Г. 
Фенько, Герой Соц. Праці М. Т. 
Андрущенко. Пам’ятники: В. І. 
Чапаєву (1967), на братській мо 
тилі рад. воїнів, які загинули 
(469 чол.), визволяючи 1943 село 
від гітлерівців (1957), та воїнам- 
односельцям, полеглим (399 чол.) 
па фронтах Вел. Вітчизн. війни. 
ВЕЛЙКА РУБЛІВКА (до кін. 
ЗО х рр.— Рублівка) — село Ко 
М- іеиського р-ну, центр сільс. 
Ри.пі мар. депутатів, якій підпо 
ря п <пізні села Ковалеве, Мало- 
нїї ом , ( гадниця. Розтані, на р. 
І'рюх.ціівці (Труханівці) за 20 
км від райцентру і за 22 км від 
залізним « і. Кочубеївка. 1606 ж. 
(1990). Згадується в 17—18 ст. 
як согенпе містечко Охтирського 
полісу і фортецею. За даними 
на 1894—96 належала до Богоду 
хінського пов. Харків, губ. На 
ним. 20 ст. в Рублівці понад 6 
тис. ж., три церкви, аптека, що 
ги кпи відбувалися базари і 4 рази 
на рік ярмарки. 

Рал. владу іірої о минено в січні 
1918. У 1925 ЗО Рублівка була 
центром сільради І їм.мав округи 
1926 Р. було підпоря іковапо (і 
нас. пунктів з 7589 ж., палім. 
1692 г ва (у Р.— 6722 ж., 1518 
господарств). У роки нім.-фаппк і. 
окупації (2.Х 1941 —10.IX 1943) 
гітлерівцями закатовано 53 чол., 
вивезено на примусові роботи до 
Німеччини 198 чол. Тепер на тер. 
села центр, садиба колгоспу ім. 
Ілліча іосн. напрям госп-ьа — 
тваринництво і рільництво), орних 

земель — 3226 га, с. ш., дільнична 
лікарня (25 місць), дитсадок 
(140 місць). Будинок культури 
на 400 місць, б-ка (бл. 16 тис. од. 
зб.), відділення зв’язку та ощад¬ 
каси, цех швейної ф ки «Прогрес», 
шляхово-експлуатаційна дільни¬ 
ця, ремонтно транспортна май¬ 
стерня. Уродженцем села є Д. П. 
Петренко (1909—40) — Герой Рад. 
Союзу, його ім’ям названо вулицю 
у В. Р., на фасаді будинку школи, 
де він навчався, встановлено Пе¬ 
тренку Д. П. меморіальну дошку. 
Пам’ятники Леніну (1967), зем¬ 
лякам, загиблим (329 чол.) у ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни (1958); 
братська могила рад. воїнів, по¬ 
леглих 1943. На околиці села — 
парк (закл. 1970), в якому 10 тис. 
дерев та 15 тис. кущів. На околи¬ 
цях села виявлено поселення: 3 — 
доби неоліту, 8 — бронзи, 2 — 
ранньозалізного віку, 3 — черня- 
хівської к-ри та Київ. Русі; кур¬ 
гани, у т. ч. Розрита і Довга 
Могили. 
ВЕЛЙКА Р^ДКА — село Дикан- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Веселівка (Павліївка), Лани, 
Мала Рудка, Степанівна, Судівка. 
Федорівна (Якубівка). Розташ. за 
18 км від райцентру та за 23 км 
від залізнич. ст. Полтава- Київсь¬ 
ка. Через В. Р. проходить ас¬ 
фальтована дорога Полтава — Ба- 
лясне — Шишаки. 611 ж. (1990). 
За нар. переказами, назва села 
пішла від прізвища першого по¬ 
селенця, яким був вільний козак 
Рудь. 1782 В. Р. значиться урочи¬ 
щем, що було у володінні полко¬ 
вої о судді Василя Могилянського. 
У 1859 це козацький хутір. 25 дво¬ 
рів, 180 ж. У 1868 споруд, дерев. 
Миколаївську церкву (перенесено 
з с. Осьмачки, була збудована 
1744), при ній — б ка. У парафії 
діяли змішана школа грамоти, 
жіноча церковнопарафіяльна шко- 
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ла, земське нар, уч-ще. 26.VI 1906 
відбувся страйк, в якому взяло 
участь близько 300 селян з В. Р., 
Степанівни та Цокорівки. За пере 
писом 1910 у В. Р.— 71 господар¬ 
ство (66 козацьких, 2 селянських, 
І єврейське і 2 привілейованих), 
які мали 374 дес. землі, в т. ч 
320 дес. зем. угідь, 277 дес. за¬ 
йнято під посіви. Жителі В. Р. 
також займалися промислом. Се 
ред них були теслі, шевці, кравці, 
ткачі коваті. 
Рад. владу у В. Р. та прилеглих 
хуторах проголошено в січні 1918. 
Під час нім.-австр. окупації в селі 
формується озброєний ^повстансь¬ 
кий загін, який очолив Й. С. Грін- 
ченко. У листопаді 1919 активні 
борці за Рад. владу Я. Г. Гудзь, 
А. С. Грінченко, Й. С. Грінченко 
були захоплені денікінцями і 
страчені, На місці кривавої роз¬ 
прави під Цокорівкою було вста 
новлено пам’ятний обеліск. У трав¬ 
ні 1920 ств. комнезам. За даними 
1926 до Великорудківської сіль¬ 
ради входили хутори Вивіз, Говт- 
вяниця. Дядюри (Ганьки), Журав- 
дівка, Кобиляшнївка, Павліївка, 
Середі вка, Степані вка, Судівка, 
Цокорівка, Федорівна (Якубівка), 
Мала Рудка, Оніпківка, Козівка, 
Колодязі та ін. У В Р.— 113 гос¬ 
подарств, 557 ж. 1928 організ. 
перші ТСОЗи. У В. Р. (разом з 
Малою Рудною і Колодязями) 
с.-г. артілі «Перемога» і «Зірка» 
об’єдналися в колгосп «Згода», 
який 1935 перейменований на 
«Правда Диканщини», в 1940 — 
ім. Карла Маркса. Під час нім.- 
фашист. окупації (19.IX 1941— 
22. IX 1943) гітлерівці стратили 
8 патріотів, залишених для під¬ 
пільної боротьби, на примусові 
роботи до Німеччини вивезено 
250 юнаків і дівчат. У роки війни 
в с. Колодязі діяча рад. розвідни¬ 
ця П. Г. Дідик. їй допомагала жи¬ 
телька села Є. С. Марус. У В. Р. 
знаходиться центр, садиба кол¬ 
госпу ім. Карла Маркса (зерново- 
буряківничого напряму, тварин¬ 

ництво), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, с. ш., дитсадок, фельд¬ 
шер.-акушер. пункт, Будинок 
культури на 400 місць, б-ка (16,4 
тис. од. зб.), споживче товариство, 
їдальня, лазня. У центрі В. Р.— 
меморіальний комплекс: братська 
могила рад. воїнів, що полягли 
при обороні 1941 і визволенні 
1943 села від нім.-фашист, загарб¬ 
ників, пам’ятник воїнам-односель¬ 
цям, які загинули (60 чол.) на 
фронтах Вел. Вітчизн. війни 
(1957). Біля сіл Веселівка, Федо¬ 
рівна та Степані вка виявлено 
поселення та кургани скіфського 
часу (6—3 ст. до н. е.). При роз¬ 
копках скіфських поховань вияв¬ 
лено вістря стріл, намистини, 
бронзові прикраси, кераміку, заліз¬ 
ні ножі. 
ВЕЛЙКИЙ БАЙРАК (до 20 ст.— 
Байрак) — село Миргород, р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Довга- 
леве, Писеве, селище Декабристів. 
Розташ. за 25 км від райцентру 
та за 16 км від залізнич. ст. Того- 
леве. 627 ж. (1990). Перші відо¬ 
мості про хутори В. Б. зустріча¬ 
ються у 19 ст. 1859 — 18 дворів, 
114 ж. 1864 збуд. дерев. Покров 
ську церкву. У 19 ст. на тер. хуто¬ 
рів В. Б.— організ. виробництво 
селітри (належало поміщикові 
Смагіну). 1885 — відкрито нар. 
училище, 1901—03 діяла кошико¬ 
ва майстерня. 1905 у В. Б. побуд. 
нове приміщення для церковно¬ 
парафіяльної поч. школи. За стат. 
даними 1910 на тер. п’яти хуто¬ 
рів В. Б., Довгалевого, Кузьмен- 
кового, Цисевого, Рокитного (с-ще 
Декабристів) — 259 дворів, з них 
козацьких — 178, 1252 ж., всього 
землі — 1495 десятин. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918, в 1919 ств. комбід, у 1920 — 
комнезам. У 1926 В. Б. Велико- 
сорочинського (Нероновицького) 
р-ну, 102 двори. 560 ж. 1929 на 
хуторах В. Б. організ. 4 ТСОЗи. 
У 1931 на базі ТСОЗів ств. кол¬ 
госп «Пролетар», а на тер. хут. 
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Рокитного організ. свинарський 
плем. радгосп ім. Калюжного 
(з 1932 — ім. Декабристів). З 
14.ІХ 1941 до 18.ІХ 1943 тер. 
сільради була окупована нім.- 
фашист. загарбниками. Гітлерівці 
стратили 4 чол., вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 170 
чол. У селі держ. плем. свинар¬ 
ський з-д, с. ш., фельдшерсько аку 
шер, пункт, два дит. садки, Буди¬ 
нок культури на 330 місць, сільс 
(10 839 од. зб.) та профспілкова 
(6300 од. зб.) б-ки, відділення 
зв’язку. 1949 ланкова племзаводу 
П. Д* Ханко, а в 1966 доярка 
О. О. Балюк удостоєні звання Ге 
роя Соц. Праці. Пам’ятник ІЗ. б 
Леніну. 1968 закладено парк Сла¬ 
ви, в якому споруд, обепіск вої¬ 
нам односельцям, полеглим у ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни. 
ВЕЛЙКИЙ КОБЕЛЯЧОК, Ко 
белячка, Кобелячок, Кобилячок, 
Кобилячка — річка в Поліав. 
обл., права прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж. 29 км, площа бас. 
587 км2. Бере початок в Новосан 
жарському р-ні. Тече тер. Кобе¬ 
ляцького та Новосанжарського 
районів. Прит.— р. Малий Кобе¬ 
лячок (ліва). На В. К.— м„ Ко 
беляки, с Великий Кобелячок. 
ВЕЛЙКИЙ КОБЕЛЯЧбК — се¬ 
ло Новосанжарського р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Бечєве, Ко¬ 
зуби, Попове, Сулими, Шовко 
пляси. Розтані, за 19 км від рай 
центру та за 15 км від залізн. 
ст. Ліщшііпкл. 6">2 ж. (1990). За 
переписом 1859 Ве.микокобедячків. 
хутори відносилися до Кобеляц. 
пов., наліч. 719 дворів, 3505 ж. 
Сільська розправа. 1900 у В. К. 
(разом з хут.) — 339 дворів, 2287 
ж., Преображенська дерев церк¬ 
ва (1869). У 1912 — дві церковно¬ 
парафіяльні школи. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 на Великокобелячківсь- 
ких хуторах — 693 двори, 3386 ж. 
У роки нім. фашист, окупації 
(16.ІХ 1941—23.ІХ 1943) розстрі- 

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕВІЗ 

ляно — 8 вивезено до Німеччини 
160 чол. У В. К.— центр, садиба 
колгоспу ім. В. П, Чкалова (м’ясо 
мол. і зернового напряму), відді¬ 
лення зв’язку, с. ш., лікарня на 
25 ліжок, фельдшер.-акушер, 
пункт, аптечний пункт, міжкол¬ 
госпний будинок для ветеранів, 
Будинок культури на 300 місць, 
б-ка (9 тис. од. зб.). Село електри¬ 
фіковано (1965), радіофіковано 
(1959), телефонізовано (1973). 
Уродженцем села є укр. письмен¬ 
ник П. К. Мостовий. Пам’ятники: 
на братській могилі рад. воїнів, 
що загинули 1943 під час визво¬ 
лення села (1945), та воїнам-од- 
носельцям, які полягли (108 чол.) 
в роки Великої Вітчизн. війни 
(1958). 
ВЕЛЙКИЙ ПЕРЕВІЗ (до 1859 — 
Перевіз) — село Шишацького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані нас. пункти 
Баранівка, Пелаїеївка, Першо 
травневе, Самари. Розташ. понад 
р. Пслом, за 4 км від райцентру 
та за 16 км від залізнич. ст. Яресь- 
ки. 968 ж. (1993). Вперше згаду¬ 
ється в істор. джерелах першої 
пол. 17 ст. під назвою Перевіз. 
Виникло на торговому шляху з 
Миргорода на Полтаву побл. пе¬ 
ревозу через річку. За адм. по¬ 
ділом, введеним Б. Хмельницьким 
у 1648, П. входив до складу Ши 
шацької сотні Полтав. полку. 
1672 за гетьмана І. Самойловича 
село П. у складі Шишацької сотні 
приєднано до Миргород, полку, де 
воно і перебувало до скасування 
полкового устрою 1764. 1693 Мир¬ 

город. полковник, а згодом геть¬ 
ман Данило Апостол одержав цар¬ 
ську грамоту на володіння Перево¬ 
зом. 1710 Петро І підтвердив це 
право. 1729 в селі наліч. 99 дво¬ 
рів. З 1781 входив до складу Київ, 
намісництва, з 1796 — до Малоро¬ 
сійської, з 18 )2 — до Миргород 
пов. Полтав, губ, За переписом 
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1859 у В. П. (село власницьке та 
козацьке) — 100 дворів, 797 ж., 
Покровська церква (дерев., збуд 
1759, реконстр. 1891). У маєтку 
поміщика Ф. В. Ляховича у В. П., 
напередодні реформи 1861, про¬ 
живало 35 ревізьких душ селян та 
6 дворових. 1883 у В. П — 657 ж., 
з них письменних — 3, госпо¬ 
дарств козаків — 77, селян-влас- 
ників — 47, міщан — 6. На 1900 
діяло 3 сільс. громади (козаків, 
казенних селян та селян-власни- 
ків), 1 ярмарок на рік, церковно¬ 
парафіяльна школа, 6-ка. Голов 
ний промисел серед селян — обро¬ 
біток дерева. Бондарством за¬ 
ймалося — 5, виготовленням дерев, 
посуду та коліс — 7, коліс та во 
зів — 1 чол. Під час революц. 
подій 1905—07 жителі В. П. та 
Баранівки підтримували виступ 
селян Великих Сорочинців. На 
1910 у В. П. Баранівської вол.— 
149 господарств, 878 ж., орної 
землі — 378 дес., всього посівів — 
405 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час громадян, війни 
у В. П. та ін. навкол. селах діяв 
партизан, загін, командиром яко¬ 
го був Д М. Ярош. 1922 ств. 
ТСОЗ, а згодом — с.-г. артіль 
«Червоний кут». На 17.XII 1926 у 
В. П. Великоперевізької сільради 
Шишацького р ну — 233 г-ва, 
1173 ж. На 1939 діяли семирічна 
школа, медпункт, б-ка. За час 
ні м.-фашист, окупації (вересень 
1941—19.IX 1943) з села вивезе¬ 
но до Німеччини 85, закатовано — 
25 чол., спалено 350 будинків 
колгоспників та 3 колгоспні двори, 
школу, клуб. З перших днів Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни біля В. П. 
та Баранівки діяв партизан, за¬ 
гін Д. Д. Корнилича — К. Й. 
Тутки, а в самому селі — підпіль¬ 
на комсомол, група О* Линника. 
У селі — центр, садиба колгоспу 
ім. Ті 1. Шевченка (тваринниць¬ 
кого та рослинницького напрямів), 
неповна с. ш., дитсадок на 50 
місць, Будинок культури на 400 

місць, б-ка (12 тис. од. зб.). Се¬ 
ло — газифіковане. Братська мо¬ 
гила рад. воїнів, що загинули 
(12 чол.), визволяючи 1943 село 
від гітлерівських загарбників. 
1967 встанов. іранітна стела, на 
якій викарбувало імена 155 вої 
нів-зем ляків, що полягли на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
ВЕЛЙКИЙ ТРОСТЯНЕЦЬ (кол. 
Тростянецький Яр, Тростянець) — 
село Полтав. р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Буланове, Вищі 
Вільшани, Квіткове, Малий Тро¬ 
стянець, Нижні Вільшани, По- 
жарна Балка, Сапожинс. Розташ. 
за 12 км від Полтави і за 15 км 
від залізнич. ст. Полтава- Київська. 
1119 ж. (1990). За даними Ген. 
опису Лівобережної України 
1765—69 Тростянецький Яр 
входив до складу Першої Полтав. 
сотні Полтав. полку. У 1900 на 
х. Тростянець, який входив до 
складу Мачуської волості Полтав. 
пов.,— 15 дворів, 87 ж., у 1910 — 
38 дворів, 194 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1926 у селі і на Тростянець- 
ких хуторах — 149 дворів, 707 ж. 
1928 відкрито школу лікбезу* 
1930 ств. ТСОЗ, наступного року 
— колгосп «Краще майбутнє» (з 
1936 — ім, В. В. Куйбишева, з 
1950 — ім. Ф. Е. Дзержинського). 
1939 в селі — 484 ж. У роки нім.- 
фашист. окупації (18.IX 1941— 
23.IX 1943) гітлерівцями розстрі¬ 
ляно 15 жителів В. Т. та ін. нас. 
пунктів, підпорядкованих Тростя- 
нецькій сільраді, вивезено на при¬ 
мусові роботи до Німеччини 108 
чол. У В. Т.— центр, садиба кол¬ 
госпу ім. Ф. Е. Дзержинського 
(спеціалізується на виробництві 
молока і вирощуванні овочевих 
культур), відділення зв’язку, С. Ш-, 

фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, будинок культури, два клу¬ 
би, б ка (12 215 од. зб.). Пам ят- 
ник Ф. Е. Дзержинському (1967), 
пам’ятний знак на честь воїнів- 
односельців, які полягли на фрон- 
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тлх Вел* Вітчизн. війни. Братська 
могила рад. воїнів, загиблих 1943 
під час визволення села від нім.- 
фашист. загарбників. Збереглися 
кургани: біля сіл Булановою (26) 
і Малого Тростянця (11). Побли¬ 
зу сіл Буланового і Пожарної Бал¬ 
ки досліджено рештки поселень 
скіфського часу. На одному з них 
(7—6 ст. до н. е.) під час розко¬ 
пок виявлені господарчі ями та 
іаліШіКи наземних жител. 
ВЕЛЙКІ БУДИЩА — село Га¬ 
лицького р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якііі підпорядко- 
ване СЄ Ю Ціпки. Розтані, на |). Фі 
а іііі, із 18 км ні і райцентру іа за 
16 км їй і із и піігі. і і І ачич 
І ЬН і і (і 990) Зз« м їм имч, 
І / і і І І ОН 7 ю С касу о.і Ті і пі і г 11, 
мат гцз и і ісжл ш ю « і« і іімзигі. 
Кі її Лущив* (Галицького ілмку 
\І і і ) '} і полкової і о і пі Галиць¬ 
кої»! по/іку- 1723 — сотспие містеч 
ко Великобудищанської сотні Га¬ 
лицькою полку. 1764 подаровані 
гетьманові К. Г. Розумовському. 
За ревізією 1782 у В. Б. (з хутора¬ 
ми) — 1926 ж. За даними перепи¬ 
су 18о9, наліч. 287 дворів, 2036 ж., 
мурована Іллшська церква (1829), 
парафіяльна школа (1846), б-ка. 
На час переписів: 1900 у В. Б. 
Галицького повіту діяло 3 сільсь¬ 
кі громади, 486 дворів, 3060 ж., 
земська та церковнопарафіяльна 
школи, один ярмарок на рік; 
1910 — В. Б. Великобудищанської 
волості — 595 дворів, 3336 ж., 
паровий млин, просорушка. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У грудні 1919 сільське са¬ 
моуправління замінене на волос 
ний революц. комітет. Організато¬ 
рами першої комуни ім. В. І. 
Леніна стали фронтовики, члени 
більшовицької партії Мефодій 
Остроушко та Демид Сахно (1921). 
У 1924 придбали перший трактор 
«Фордзон», першим трактористом 
став В. Ф. Копитько. Пізніше 
виникли артілі «Рання зірка» та 
«Червоний незаможник», які 1929 
об’єдналися з комуною ім. В. І. 

ВЕЛИКІ БУДИЩА 

Леніна у колгосп під цією ж на¬ 
звою. На 7.IX 1923 у В. Б. 3966 ж. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(28.IX 1941—9.IX 1943) в районі 
села діяв партизан, загін з 28 чо¬ 
ловік (командир С. О. Магда — 
завідуючий райвно, комісар К. Т. 
Опришко — директор Великобу- 
дшцанської середньої школи). 7.1 
1942 керівники загону були схоп¬ 
лені фашистами і страчені. У В. Б. 
— центр, садиба колгоспу ім. 
В. І. Леніна (м’ясо мол- і зерново- 
гсх. напряму), с. ш., дільнична 
лікарня на 25 ліжок, дитсадок, 
Будинок культури на 300 місць, 
б ка (13,9 тис. од. зб.). У В. Б. 
проїзні МІ ДІЛ . роки укр. пись¬ 
менника, етнографа і художника 
О. II. Сторожеика (1805—74). 
Туг йому разом з братом дістався 
у спадщину маєток. Пам’ятник 
В. І. Леніну (1967). Мемор. коми 
лекс: пам'ятник на братській мо¬ 
гилі рад. воїнів, які загинули 1943 
під час визволення В. Б. від нім.- 
фашист. загарбників, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельпям. полеглим 
(237 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (обидва — 1967). 
ВЕЛЙКІ БУДИЩА (у 17—18 ст.— 
Будища, Будища Великі) — село 
Диканського р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій під¬ 
порядковані села Кардашівка, 
Олефірщина (Олефірівщина, Ал 
ферівка), Писарі вщина, Черне¬ 
чий Яр. Розтані, на правому бере 
зі р. Ворскли, за 36 км від Пол¬ 
тави і за 8 км від райцентру. 
1313 ж. (1990). Назва села похо¬ 
дить від слова «буда» — споруди, 
де добували поташ, вугілля дьо¬ 
готь, селітру. Склалося з бага¬ 
тьох хуторів та кутків, назви яких 
збереглися й до 20 ст.: Вигін, 
Вовчий Яр, Говтва (Свято Бор псо¬ 
ве), Зубенщипа, Каутів Яр, Ку¬ 
лики, Миколаївський Яр. По- 
крі вщина, Хоменків Яр та ін. 
Виникли В. Б. у другій пол. 14 
ст як одне з укріплень на р. Ворск- 
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лі, на кордонах тодішнього Вели¬ 
кого князівства Литовського, до 
складу якого ввійшли ці землі 
після вигнання звідси золотоор- 
динців. З 1569 й до серед. 17 ст. 
поселення знаходилося під вла 
дою Речі Посполитої, з 1654 в 
складі Рос. держави, з 1660 — со 
тенне містечко Будиської (Велико 
будищанської) сотні Полтав. пол¬ 
ку. Під час Північної війни 1709 
В. Б. були ареною боїв між рос. 
1 швед, військами. З 2.III до кін. 
квітня тут знаходилася штаб- 
квартира Карла XII. Більшість 
жителів містечка тоді перебралася 
на лівий берег Ворскли, де розта¬ 
шувалася табором і нападала 
звідти на інтервентів. Великобу- 
дищанський сотник Максим Лев¬ 
ченко і його брат Михайло зі 
своїми людьми стали захисника¬ 
ми Полтавської фортеці (з почат¬ 
ку її облоги і до розгрому шведів 
під Полтавою). За даними пере¬ 
пису маєтностей Полтав. полку 
1722 у В. Б.— 643 двори, жителі 
займалися бджільництвом, виро¬ 
щенням тютюну, тут відбувалося 
2 ярмарки на рік. У 1745 — 3 шпи¬ 
талі. У жовтні 1775 після ліквіда¬ 
ції Полтав. полку увійшли до 
складу Полтав. пов. Новоросій¬ 
ської губ. 1784 віднесені до Кате¬ 
ринослав. намісництва, з 1796 — 
Малорос, губ., з 1802 — Полтав. 
губ., з 1803 — Зіньківського пов. 
У першій чверті 19 ст. у В. Б. був 
маєток надвірного радника, ма¬ 
лоросійського поштового директо¬ 
ра Г. П. Милорадовича, 1824 має¬ 
ток перейшов у спадок його дочці 
Є. Г. Мосоловій. На час перепису 
1859 у В. Б.— 427 дворів, 2984 ж., 
6 церков, у т. ч. муровані Мико¬ 
лаївська (з дзвіницею, 1801) і 
Троїцька (з двома дзвіницями, 
1819), при них школи і бібліотека 
(1859); селітряний з-д (засн. 1747), 
відбувалося 4 ярмарки на рік, 
щотижня — базари. На 1863 
В. Б.— центр волості, 427 дво¬ 
рів, 33д4 ж., селітряний з-д, 2 
муровані та 3 дерев, церкви, 

сільс. уч ще. За переписом 1900 
у В. Б. (з хуторами) — 3 сільські 
громади, мур. Миколаївська (1801), 
Троїцька (1819), Георгіївська (де 
рев., 1884) церкви; земська, 4 цер¬ 
ковнопарафіяльні і школа грамо¬ 
ти (1892), безплатна громадська 
б-ка (569 книг, відкр. 1889). 
1901 засн. цегельний з-д Д. Я. 
Зеїселя. За переписом 1910 у м. 
B. Б. Великобудищанської волос¬ 
ті наліч. 690 господарств, 3608 ж., 
цукеркова ф-ка. У 1902 та під час 
революції 1905—07 селяни В. Б., 
які працювали в диканській іа 
жеківській економіях Кочубеїв, 
брали участь у страйках, вимагаю 
чи підвищення заробітної плати, 
скорочення робочого дня та ін. 
У містечку поширювалася неле¬ 
гальна л ра та листівки Полтав. 
к-ту РСДРП. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Волревком після вигнання 
денікінців у грудні 1919 очолив 
Г. А. Башловка. Під час нім.- 
австр. окупації Г. А. Башловка, 
C. Т. Фесенко та ін. формують 
і очолюють великобудищанський 
партизан, загін, до якого вступи¬ 
ло спершу бл. 20 селян. 24.11 1922 
було націоналізовано землі Вели- 
кобудищанського жіночого мона¬ 
стиря (с. Писарівщина) і переда¬ 
но їх в розпорядження губземвід- 
ділу. 17.III монастир закрито, 
а у його приміщеннях розмісти¬ 
лась Друга с.-г. трудова колонія 
ім. В. І, Леніна, де виховувалося 
750 дітей-сиріт. При колонії іс¬ 
нувала школа профоезіти. 1923 
її реорганіз. в ремісниче училище, 
де підлітки навчалися шевської, 
кравецької та столярної справи. 
Працювала також агрошкола. З 
1917 у В. Б. існувала артіль укр. 
різьби, яку очолював майстер А. 
Листопад. Тут працював відомий 
різьбяр П. Ф, Юхименко. З пер¬ 
ших років Рад. влади В. Б,— 
село, центр сільради, до якої 
входили села Кардашівка, Писа- 
рівщина (Старі Млини) і Черне¬ 
чий Яр. 7 ЛІ І 1923 В. Б. віднесено 



до Диканською р-ну Полгав. ок¬ 
ругу. На 7 .IX того ж року прожи¬ 
вало 4135 ж., на 17.XII 1926 було 
821 господарство, 3728 ж. У 1928 
починається електрифікація В. Б., 
ств. перший ТСОЗ, реорганіз. 
1929 в с.-г. артіль «Перемога». На¬ 
прикінці 1929 — поч. ЗО рр. ств. 
кілька невеликих колгоспів, які 
об’єдналися в один — «Червоний 
лан»; з 1935 — ім. В. В. Куйби- 
шева. Під час цім.-фашист, окупа¬ 
ції (5.Х 1941—22.IX 1943) гітле¬ 
рівці стратили 16 жителів села та 
2 невідомих підпільників, вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 149 юнаків і дівчат, спалили 
1120 хат. Тепер у В. Б.— центр, 
садиба колгоспу ім. В. В. Куйби- 
шева (багатогалузеве господарст¬ 
во зерново-буряківничого і м’ясо- 
мол. напряму), відділення зв’яз¬ 
ку та Ощадбанку, с. ш., дільнична 
лікарня, аптека, будинок ветера 
ній, дитсадок, Будинок культури 
на 400 місць, б ка (18,2 тис. од 
зб.), комплексно приймальний 
пункт, сільсько споживче това 
риство, будинок торгівлі, лазня. 
Уродженцями В. Б. є: І. В. Кра¬ 
маренко (1801—83) — церковний 
історик; родина укр. майстрів 
різьблення по дереву: Ф. І. Юхи- 
менко (2 а пол. 19 ст.— поч. 
20 ст.) — автор круглих скульп¬ 
тур, монументально-декор, робіт 
для палацу Кочубеїв у Петер 
бурзі, різьблених іконостасів, меб 
лів, предметів побуту та П. Ф. 
Юхименко (1870—1931) — автор 
барельєфів («Козак бандурист», 
1902, Охтирський краєзнавчий му¬ 
зей), оздоблень у палаці Кочубея 
в Диканьці, скульптур, балюстра¬ 
ди хору, а також колон для бу¬ 
динку Полгав. земства (тепер Пол¬ 
тавський краєзнавчий музей), ме¬ 
блів, форм для кахлів, 1928—31 
викладав у Полтавському техні¬ 
кумі пром. кооперації (див. Юхи- 
менка П. Ф. могила у Полтаві). 
У В. Б. нар. також Ф М. Попа- 
дич — укр. і рос, хоровий дири¬ 
гент, композитор і педагог (див. 

ВЕЛИКІ КРИШИ 

Полтавська хорова капела ім. 
Т. Г. Шевченка); О. Д. Косенко 
(1904—37) — укр. письменник; 
В. К. Житник — укр. поет і пере¬ 
кладач. У с. Чернечий Яр нар. 
І. І. Даценко (1918—44) — Герой 
Рад. Союзу. Пам’ятник В. В. 
Куйбишеву (1970); меморіальний 
комплекс: братська могила рад. 
воїнів, які загинули при визволен 
ні 1943 села від нім. фашистів, 
та пам’ятник воїнам-односельцям, 
що полягли (319 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1957), 
пам’ятка архітектури — Троїць¬ 
ка церква (1819, 1873). Біля села 
виявлено поселення скіфського 
часу та 12 курганів. 
ЬЕЛЙКІ КРЙНКИ — село Гло- 
бинського р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Весела Долина, Сі- 
ронки| Шевченки та с-іце Степове. 
Розтані, біля р. Кринки (місцева 
назва — Крива Руда), за 22 км 
від райцентру та за 25 км від за- 
лізн. ст. Глобине. 2747 ж. (1990). 
Слобідка Кринки поселена на 
поч. 18 ст. лубенським полковим 
суддею Дем’яном Булюбашем, си¬ 
ном чигирин- дібрівського пол¬ 
ковника Івана Булюбаша — на зем¬ 
лях, захоплених ним у шушва- 
лівських козаків. На час перепису 
1781 відносилася до Остап’ївської 
сотні Миргород, полку та Жов- 
нинської сотні Лубен, полку. 
1787 слобідка Кринки входила до 
Говтвянського пов. Київ, наміс¬ 
ництва і належала прем’єр-майору 
Івану Базилевському з братами: 
с. Кринки (пізніше Малі Крин¬ 
ки) — капітанові Андрію Куляб- 
ку. Хутір Витяги — полковнико¬ 
ві К. П. Битяговському, у другій 
пол. 18 ст.— його дружині К. П. 
Битяговській (правнучці гетьмана 
Д. Апостола). На поч. 70-х рр. 
18 ст. Кринки (Великі Кринки) 
дісталися Івану та Степану Бази- 
левським (також власники с. Тур- 
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баї). Після їх смерті були влас¬ 
ністю Григорія та Федора Бази- 
левських, потім синів Федора. 
Турбаївське повстання 1789—93 
зробило великий вплив на всі 
навкол. села. Кринківці брали 
безпосередню участь у повстанні. 
З 1832 В. К. у складі Кременчуц. 
повіту. На час перепису 1859 у 
В. К.— 215 дворів, 1267 ж., де¬ 
рев. Гіокровська (1800) та Пре 
ображенська (1801) церкви, селі 
тряний і винокурний заводи, один 
ярмарок на рік. У 1867 відкрито 
земське училище (1 учитель, 50 
учнів), на поч. 20 ст.— 2 вчителі, 
законоучитель, викладач співів, 
понад 100 учнів. 1892 училище 
відкрите й у Малих Кринках. 
Крім того, при Покровській церк 
ві (нова дерев., збуд. 1860) діяла 
церковнопарафіяльна жіноча шко¬ 
ла. За даними перепису 1900 у 
В. К.— 306 дворів, 1408 ж., 
2 ярмарки на рік. Селяни В. К. 
брали активну участь у революц. 
подіях 1905—07. У селі велася 
антиурядова агітація., влаштову 
валися нелегальні сходки, збори. 
1906 вчинено напад на економію 
поміщика. У листопаді того ж 
року викликаний в село каральний 
загін вчинив розправу над селя¬ 
нами, організаторів виступу Л. В. 
Усенка, А. І. Гончаренка, В. О. 
і Т. С. Семибаламутів після пока¬ 
рання заслано до Архангельської 
губернії. 1907 у В. К. відкрито 
лікарню, де був один лікар, діяв 
також фельдшерсько вет. пункт. 
1910 у В. К.—304 господарства, 
1887 ж., маслобійня та млин з 
гасовими двигунами. У Малих 
Кринках — 217 господарств, 1489 
ж., паровий млин. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 7.III 1923 тер. Кринківсь- 
кої вол. увійшла до складу Гло- 
бинського району Кременчуц. ок¬ 
ругу. На 7.IX 1923 на тер. тепер. 
Кринківської сільради було три: 
Кринківська сільрада — с. Вели¬ 
кі Кринки з хуторами Кринки 
та Ястребівщина, 2733 ж.; Бетя- 

пвська (Витяг івська) сільрада — 
с. Битягівіцина, села і хутори — 
Лукашівка, І Іовоселівка, Почин¬ 
ки, Самійлсики, 1428 ж., Мало 
кринківська сільрада — с. Ма 
лі Кринки з хуторами і селами — 
Луки, Мала ми, Часниківщина, 
Яновщина; 2435 ж. Весною 1924 у 
В. К. було насаджено громадський 
сад із 1200 дерев під назвою Ле¬ 
нінський. 1926 у В. К.— 459 дво¬ 
рів, 2394 ж. 26.VIII 1928 ств. 
Великокринківський р н із частин 
Глобинського, Манжеліївського і 
Семенівського р-нів. У тому ж 
році тут організ. машинно-трак¬ 
торне т-во «Незаможник» та пта¬ 
хівничо-кооперативне т-во «Своя 
праця», у 1928 — садово-виноград 
но-пасічне кооп. тлю. На поч. 
1930 у В. К. організовуються 
ТСОЗи «Згода», «Дружна сім’я», 
імені Г. І. Петровського, «Проле¬ 
тар», на базі яких сгв. колгоспи. 
2ДХ 1930 Великокринківський р-н 
ліквідовано, а його тер. віднесено 
до Глобинського р-ну. 22.1 1935 
знову ств. Великокринківський р-н 
(тоді в складі Харків, обл., з 
22.IX 1937 — у новоутв. Полтав. 
обл.). 1939 у В. К.— 1799 ж. 
У роки ні м.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—26.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці стратили 225 ж. р-ну. Па 
тер. Кринківської сільради діяла 
партизан, група. У травні 1942 
гітлерівці схопили й закатували 
лікаря з військовополонених М. І, 
Колосова. У 1950 об'єднано кол¬ 
госпи ім. С. М. Будьонного та 
ім. К. Є. Ворошилова в один під 
іменем останнього, який з 1955 
називався «Росія», а з 1963 — 
імені М. Горького. 25.VII 1959 
Веселодолинську і Кринківську 
сільради об’єднано в одну Крин¬ 
ківську з центром у с. Великі 
Кринки. 26.X 1962 села Бетяги, 
Великі Кринки і Малі Кринки 
об’єднано в село Великі Кринки. 
ЗО.XII того ж року тер. Велико- 
кринківського р ну віднесено до 
складу Глобинського р-ну. 
У В. К.— ремонтно-транспортне 
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їм 1111 ми м« і по, Великокринківсь- 
ИГ іч і;І.і м ини Глобпнського під- 
і і 11 Ні М< І Паї «Сільгоспхімія», цех 
І і» •опік і.кої інкубаторної стан¬ 
ин, ч 'іііикіанод, колгосп імені М. 
Горькоіо (провідними напрямами 

« впрошування зернових і цукр. 
буряків, виробництво молока і 
м'яса); муз. школа, лікарня, по- 
логоний будинок, 2 фельдшер.- 
акушер, пункти, ацтека, дит. са¬ 
док і 5 ясел, будинок культури 
на 500 місць, сільс. клуб на 250 
місць, клуб коліти ну імені М. 
Іорькоіо н.і іоо ми ні, і б ка при 
ньому (10 їй», о | III ). будинок 
1111 міч ріп (і ка ( 16 їй»', од, ні.), 
11* і м і »>і ринків» міні нар. к іорп 
по крт пі.неї. музей. * іадіоіі. 
'і'роджепюімн с. Кетягів с Герой 
Рад. ( он» «у (19-14) Ф. Т. Дямснко; 
укр. пін ьменник, засл. працівник 
культури УРСР, лауреат премії 
ім. Я. Гадана (1965) Д. Г. Цмока- 
іепко, с. Весела Долина — укр. 
прозаїк і драматург В. В. Кані- 
вець (романи на історико-біограф. 
і ему: «Олександр Ульянов», «Кар- 
малюк», «Ульянов»; Держ. пре¬ 
мія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1970). 
У В. К.—пам’ятники: В. І. Леніну 
(1960 і 1967), М. Ф. Ватутіну 
(1962). Пам’ятник на братській 
могилі рад. воїнів (8 чол.), загиб¬ 
лих 1943 при визволенні села від 
нім. фашистів (1959). Мемор. 
комплекс —- пам’ятник і братські 
могили жертв фашизму (225 чол.) 
та воїнів-односельців, полеглих 
(186 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1983). Могила 
лікаря-патріота М. І. Колосова, 
братська могила 40 рад. воїнів, 
спалених гітлерівцями у колгосп¬ 
ній коморі. Стела — пам’ятний 
знак на честь військ, частин і з’єд¬ 
нань, що визволяли 1943 село від 
нім.-фашист, загарбників (1983). 

ВЕЛЙКІ ЛИПНЙГИ (до 1781 — 
Липня і и) — село Семені вського 
р-ну, центр сільс. Ради народ, де¬ 
путатів, якій підпорядковано се¬ 
ло Малі Липня ги. Розташ. за 6 км 

ВЕЛИКІ ЛИПНЯГИ 

під райцентру і за 6 км від заліз¬ 
ним. ст. Веселий Поділ. 381 ж. 
(1990). До 1781 слобода Липня ги 
(тепер В. Липня ги) та х. Липня- 
ківський (Малі Липня ги) входи¬ 
ли до складу Хорольської сотні 
Миргород, полку. За перепи¬ 
сом того ж року в слободі Липня- 
гах записано 69 хаг посполитих 
і в тій же Хорольській сотні — 
х. Лиіщяківський (29 хат поспо- 
л 111 п х) майора Крижані вського 
іл ще його ж хутір — 2 хати 
посполитих. 1787 у слободі в ур. 
Липня гах Хо[ нільського повіту 
Київ, намісниці ва паліч. 400 душ 
посполитих надвірного радника 
Дем’япа Оболенського й прем’єр- 
майора Антона Крижані вського. 
За переписом 1859 Липня ги Вели¬ 
кі Хорольського повіту Полтав. 
губ. власницьке, біля безіменного 
ставу, 88 дворів, 592 ж., Липняги 
Малі теж власницьке, того ж по¬ 
віту, біля р. Крива Руда, 62 двори, 
169 ж. 1881 у селі засн. двокласне 
уч-ще, попечителем якого був 
князь О. В. Кудашев. 1890 в ньо¬ 
му наліч. 42 учні (з них 2 дівчи¬ 
ни). За даними 1900 у В. Л. було: 

Великі Липняги. Меморіал жертвам 
німецького фашизму 
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дві громади селян власників — ко¬ 
лишніх кріпаків, які одержали 
землю від поміщика після рефор¬ 
ми 1861 і сплатили за неї (1900) 
660 крб. викупних платежів. Було 
2 дворянських господарства, гос¬ 
подарств усіх категорій — 164, 
931 ж., діяла земська школа. 
1910 у селі було 171 господарство, 
1112 ж., паровий млин з просоруш¬ 
кою. З 2-ї пол. 19 от. і до встанов¬ 
лення Рад. влади у В. Л. існ. 
маєток відомого укр. офтальмоло¬ 
га Гіршмана Леопарда Леополь- 
довича (1839—1921). 1860 закін¬ 
чив Харків, ун-т, з 1884 — його 
професор. Був почесним членом 
багатьох наук. рос. та зарубіжних 
товариств, а також почесним миро¬ 
вим суддею Хорольського повіту. 
Ім’я Гіршмана присвоєно Харків, 
ін-ту очних хвороб. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, В. Л. стали центром сільра 
ди. У зв’язку з ліквідацією волос 
тей та повітів село віднесено до 
складу Семєнівського р-ну Кре¬ 
менчуцького округу. 1923 в селі 
ств. комсомольський осередок. На 
час Всесоюз. перепису 17.XII 1926 
у В. Л.— 247 господарств, 1238 
ж. (з них 1214 українців). У М. 
Л.— 144 господарства, 721 ж. У 
грудні 1928 зареєстровано статут 
Великолипнягівського кооп. буря¬ 
кового товариства «Червоний 
шлях». На базі націоналізованого 
маєтку та заводу-броварні Гірш 
мана 130 сел. юсподарств організ. 
с.-г. «Завод». 1930 ств. друге ко¬ 
лективне господарство «Ленінець», 
а 1931 обидві артілі об’єдналися 
в одну — ім. Е. Тельмана. Під час 
нім.-фашист, окупації (13.IX 1941 
—23.IX 1943) було вбито, закато¬ 
вано, спалено 371 ж., спалено знач¬ 
ну частину хат та госп. будівель. 
Тепер у селі знаходиться центр, 
садиба колгоспу ім. К. Маркса 
(зерново-буряківничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’яз¬ 
ку, комплекс дитсадок-школа, 
фельдшерсько-акушер, пункт, Бу¬ 
динок культури (на 432 місця), 

б-ка (6837 од. зб.). Головою кол¬ 
госпу в 70-і роки був Герой Соц. 
Праці II. ІО. Черненко (1905— 
75). З селом Малими Липнягами 
пов’язана трудова діяльність кол. 
ланкової колгоспу, п’ятисотенни- 
ці, Героя Сої и Праці М. Л. Гай- 
дар (Фастова). 1977 в центрі В. Л. 
споруджено Жертвам німецького 
фашизму меморіал в пам’ять про 
371 ж., замордованого фашиста¬ 
ми, та про 119 воїнів Односельців, 
які полягли на фронтах Всл. 
Вітчизн. війни. У 1967 встановлено 
пам’ятник на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули 1943 під 
час визволення села. На сільському 
кладовищі могили (5) жертв фа¬ 
шизму 1943 та пам’ятний знак 
(1957) на честь воїнів-односельців. 
Поблизу В. Л. паприк. 15) — па 
поч. 20 ст. знайдено знаряддя до¬ 
би бронзи. В околицях села — за¬ 
лишки курганного могильника 
часів Київ. Русі, де в одному з 
курганів знайдено залізну бойо¬ 
ву сокиру. 
ВЕЛЙКІ СОЛОНЦІ — село Ново- 
санжарського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Пологи Низ, 
Зачепилівка. Розташ. за 14 км 
від райцентру та за 6 км від заліз- 
нич. ст. Нові Санжари. 512 ж. 
(1990), Назва села походить від 
солонцюватих грунтів, що розі¬ 
слались навкруги. Засн. в серед. 
19 ст. Уперше згадується 1859 
як хутір. 1889 споруджено дерев. 
Петропавлівську церкву, при якій 
діяла церковнопарафіяльна школа 
для дівчаток. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 В. С.— 
центр сільради Новосанжарського 
р-ну Полтав. округу, 284 госпо¬ 
дарства, 1487 ж. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (20.IX 1941—23.IX 
1943) з В. С. разом з прилеглими 
хуторами вивезено до Німеччини 
245 юнаків та дівчат, спалено 104 
хати. У В. С. — центр, садиба 
колгоспу їм. Радянської Консти¬ 
туції (землеробство і іваринницт- 
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ВЕЛИКІ СОРОЧИНЦІ во)? відділення зв’язку, 8-річна 
школа, фельдшер.-акушер, пункт, 
Будинок культури на 350 місць, 
б-ка (10,9 тис. од. зб.). Село елек¬ 
трифіковане 1953, радіофіковане 
1959, телефонізоване 1977. Урод¬ 
женцем с. Пологи-Низ є Герой 
Рад. Союзу І. Г. Горбенко (1919— 
44). У В. С. споруджено пам’ят¬ 
ники: 1956 — на братській могилі 
рад. воїнів, що полягли при виз¬ 
воленні 1943 села від нім.-фашист, 
загарбників, 1958 — воїнам-зем- 
лякам, які загинули (88 чол.) у 
період Великої Вітчизн. війни. 
ВЕЛЙКІ СОРбЧИНЦІ (до серед. 
19 стс— Сорочинці) — село Мир¬ 
город. р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване с. Малий Байрак. Розтані, 
на р. Псел, за 25 км від райцент¬ 
ру та за 18 км від залізн. ст. Гого- 
леве. 4710 ж. (1990). Відомі з-20-х 
рр. 17 ст. як Сорочинці. Давня наз¬ 
ва — Краснопіль. 1646 його захо¬ 
пив І. Вишневенький. 1648 була 
у і в. ( орочииська сотня Мирго¬ 
род. полку. 11а поч. 18 сі. Сорочин¬ 
ці — містчко, де знаходилось гіра 
вліпим Миргород, полку (полков¬ 
ник Д. Апостол); було обнесене 
земляним валом з дерев’яними 
баштами на бастіонах. 1709 соро 
чинці витримали штурм шведських 
військ. 1732—34 за наказом геть¬ 
мана Д. Апостола збуд. муровану 
Спаса Преображеиську церкву. 
1781 — містечко, центр волості 
Миргород, пов. З серед. 19 ст.— 
Великі Сорочинці. За переписом 
1859 у В. С.— 1150 дворів, 7167 ж.; 
у 1900—1514 дворів, 8882 ж., 7 шкіл 
(міністерська, земська, церковно¬ 
парафіяльних — 3, грамоти — 
2), 7 гіром. підприємств, 5 ярмар¬ 
ків на рік. У грудні 1905 у В. С. 
відбулося сел. повстання, приду¬ 
шене царськими військами. Цю 
подію описав В. Г. Королемко у 
статті «Сорочинєька трагедія». 
1908 відкрито Великосороченську 
учительську семінарію. 1913—14 
за проектом О. Г. Сластіона спо¬ 
руджено Великосорочинського кре¬ 

дитово-кооперативного товари¬ 
ства будинок. 
Рад. владу проголошено у лютому 
1918. 7620 ж. (1923). 1923 був 
утв. Великосорочинський р-н (у 
1925—31 називався Нероновиць- 
ким, за прізвищем народного сек¬ 
ретаря у військ, справах Рад. уря¬ 
ду України 6. В. Нероновича, що 
загинув під В. С. 24.III 1918). 
З 1931 В. С.— у складі Миргород, 
р-ну. У 1923—28 органі з. 29 
ТСОЗів, 1927—28 споруджено пер¬ 
ший на Україні сільський водогін. 
1923 засн. Великосорочинська фа¬ 
брика художніх виробів ім. 
Н. К. Крупської (1927). 1930—32 
з ТСОЗів шляхом укрупнення 
утв. 7 с.-г. артілей. Під час голо¬ 
ду 1932—33 у селі загинуло 1200 
чол. Жертвами репресій 30—40 рр. 
стало ЗО односельців. 6253 ж. 
(1939). До великої Вітчизн. війни у 
В. С.— неповна середня, дві почат¬ 
кові та вечірня школи, педагогічне 
училище. 
Під час ні м.-фашист. окупації 
(14.IX 1941 — 17.ЇХ 1943) у В. С. 
закатовано 86 рад. громадян, по¬ 
над 500 відправлено до Німеч¬ 
чини. У вересні — жовтні 1941 тут 
діяла підпільна група партизан 
загону «Перемога». Однією з зв’яз¬ 
ківців загону була колгоспна лан¬ 
кова, потім голова сільради О. А, 
Бондаренко. Разом з чоловіком 
і сином розстріляна гітлерівськи- 
ми_ окупантами. 
1930 з 7 колгоспів у В. С. було 
ств. 2 с.-г. артілі, які 1959 об’єд¬ 
налися в артіль ім. М. В. Гоголя 
(тваринницько-зернового напря¬ 
му); 3 школи: середня, інтернат, 
музична; лікарня (90 ліжок), са¬ 
наторій (126 ліжок), Будинок* 
культури на 400 місць, бібліоте¬ 
ка (41,4 тис. од. зб.). Гоголя М. В. 
музей (відкрито Г951), Велико¬ 
сорочинський історико-краєзнав- 
чий музей (ств. 1957, нове прим. 
1989). З 1966 у селі щороку від- 

103 



бувається традиційний Сорочин- 
ський ярмарок. 
Уродженцями В. С. є: рос. пись¬ 
менник М. В. Гоголь (див. Го¬ 
голя вулиця, серед творів — по 
вість «Сорочинський ярмарок», що 
увійшла до циклу «Вечори на ху¬ 
торі біля Диканьки»); укр. пись¬ 
менник Володимир Іванович Са¬ 
мі йленко (1864—1925; один з літ. 
псевд. Полтавець). Навч. у на 
глядача Миргород, повіті уч ща, 
у Полтав. гімназії (1875—84). 
З 1903 працював секретарем зем¬ 
ської повіт, управи у Миргороді. 
Того ж року брав участь у відкрит¬ 
ті пам’ятника Котляревському у 
Полтаві. Автор оповідань, фейлето¬ 
нів, сатирич. творів, драми «Чу- 
раївна», перекладав Гомера, Дан 
те, П. Бомарше, П. Беранже, Дж. 
Байрона, рос. класиків. Пейзаж, 
та інтим, лірика; вірш «Вечірня 
пісня», покладений на муз. К. Сте- 
ценком, став відомою укр. піснею; 
укр. письменник О. В. Донченко 
(1902—54; див. Дончеику Олесю 
меморіальна дошка), видатний 
український кобзар М. С. Крав 
ченко (1858—1917; похований у 
В. С., 1972 тут встановлено Крав 
центу М. С. пам'ятник); укр. 
мікробіолог Гнат Омелянович 
Ручко (1883—1938; — член-кор. 
АН УРСР з 1934. Працював у 
Харкові, Берліні, Києві. У 1932— 
37 — директор та зав. відділом 
Ін-ту мікробіології та епідеміоло¬ 
гії АН УРСР. Засн. «Мікробіоло¬ 
гічний журнал», був ініціатором 
першої в СРСР наук, конференції 
по бактеріофагії та мінливості мі¬ 
кроорганізмів (1936). У В. С. 
нар. також: укр. поети — П. В. 
Тенянко, Л. В. Тома, Я. І. Шутько, 
укр. письменниця-перекладачка 
3. П. Кундіренко; нар. художник 
УРСР Л. І. Мєшкова, доктор мед. 
наук В. П. Замостян. У В. С. по¬ 
бували М. Горький (1891), В. О. 
Гіляровеький (1899), прогресивний 
земський діяч, видавець газ. «Пол¬ 
тавщина» О. І. Смагін (1860— 
1929; у грудні 1905 на прохання 

В. Г. Короленка їздив у Сорочин¬ 
ці для розслідування справи про 
поліц. погром, учинений за нака¬ 
зом керівника каральної експеди¬ 
ції ф. Філонова). У В. С. похо¬ 
вані: Апостол Данило Павлович 
(1654—1734; в Спасо-Преображен- 
ській церкві) — полковник Мир- 
городського полки, гетьман Ліво- 
береж. України (з 1727), учасник 
військ, походів; І рохимовський 
Михайло Якович (1739, Чернігів¬ 
щина — 1813) — укр. лікар, член¬ 
кор. петерб. Мед.-хірургічної ака¬ 
демії, громад, діяч, організатор 
благодійницького руху. Навч. в 
Київ, академії (1752—61). Слу¬ 
жив військ, лікарем на Україні, 
учасник рос.-тур. війни 1768— 
74. У 1772—1813 був лікарем Мир¬ 
город* повіту. В його будинку 
у В. С. 20.111 1809 нар. М. В Го¬ 
голь. Трохимовський був присут¬ 
нім 22.III при йоі о хрещенні 
у сорочин. Спасо Преображснеькій 
церкві. Син лікаря — Михайло 
Михайлович став хрещеним бать¬ 
ком письменника. Мати Гоголя, 
Марія Іванівна, пробула з дити¬ 
ною в оселі Трохимовського до 
серед, травня. У В. С. помер 
Лизогуб А. І. (1804—64). Походив 
з відомого козацького роду Ли- 
зогубів. Мав близькі стосунки 
з Т. Г. Шевченком. Був батьком 
відомого народника Дмитра Лизо- 
губа, страченого 1879 за підготов¬ 
ку замаху на Олександра II. У се 
лі споруджено пам’ятник В. І. Ле¬ 
ніну (1967), Гоголю М. В. пам’ят 
ники, Сорочинської трагедії 1905 
учасникам пам'ятник. Нам ят- 
ники: партизанці О. А. Бондарен¬ 
ко (1979), піонеру П. Теслі (1974). 
Відкрито меморіальну дошку 
М. В. Гоголю, 11 (‘тройському Г. /. 
меморіальну дошку, який відвідав 
село з агітпоїздом 1920. Встанов¬ 
лено пам’ятники: 1975 — на брат¬ 
ській могилі рад. воїнів, що заги¬ 
нули при визволенні 1943 села від 
гітлерівців, та 1960 — воїнам-одно 
сетіьцям, полеглим у роки Великої 
Вітчизн. війни. Іл. — табл. XXV 

104 



великоьагачАнський ІС- 
тОрико-краєзнАвчий му 
3£Й у смт Великій Багачці. Засн. 
1961. Діє на громадських засадах. 
З 1988 розмістився в окремому 
спеціально обладнаному примі 
щенні. У семи залах, площею 
190 м2, розміщено бл. 550 експо¬ 
натів, що відтворюють природу 
краю, історію району. Окреме міс¬ 
це в експозиції присвячено пись 
меннику, уродженцю с. Устиви- 
ці — Василю Трохнмовичу Наріж¬ 
ному (1780—1825). Друкуватися 
почав 1804 (трагедія «Димитрііі 
Самозванець*). Україні Наріжний 
присвятив повісті «Багатий бід 
няк , Запорожець», романи «Арі- 
с і іон », «Бурсак», «Два Івани, або 
Пристрасть до позовів», незакін- 
чений роман «Гаркуша, малоро¬ 
сійський розбійник». У романі 
«Російський Жілблаз, або пригоди 
князя Гаврила Симоновича Чи- 
стякова (1814, повністю опубл. 
1938) сатирично змалював панівні 
верстви суспільства. Прототип од¬ 
ного з героїв цього твору — Г. С. 
Сковорода. 
ВЕЛИ КОБ АГАЧАНСЬКИЙ Р А 
ЙбН — у центр, частині обл. 
Площа 1 тис. км2. Нас. 34,3 тис. 
ж. (1991). У районі — 75 нас. 
пунктів, підпорядкованих 2 се¬ 
лищним і 15 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — смт Велика 
Багачка. Утв. 1925 з 10 сільрад: 
Багачанської, Байрацької, Ба тю 
ківеької, Ьутово Долинської, Дов- 
галівської, Кроті вщанської, Ми¬ 
хайлівської, Гіавслкі вщинської, 
Устивииької та Якимивської. У 
1926 у р ні 76 181 ж. 1930 до В. р. 
були приєднані Білоцерківський 
та Остап ївський р-ни. У сучас. 
межах район відновлений 1966. 
У 1939 — 35 сільрад, 269 нас. 
пунктів, 61 210 ж. На фронтах 
Великої Вітчизн. війни загинув 
4871 житель району. В. р. межує 
з Глобинським, Миргородським, 
Решетилївським, Хорольським та 
Шишацьким р-нами Полтав. обл. 
Через тер. району протікає р. Псел. 

ВЕЛИКОЬАГ АЧАНСЬКИЙ Р Н 

Розташ. у зоні лісостепу, на пд.-зх. 
схилах Полтав. рівнини. Грунти 
переважно чорноземні. Ліси (сос¬ 
на, береза, дуб, осика, вільха) 
разом з чагарниками і полезахис¬ 
ними смугами займають 11,4 тис. 
га (12 % тер. району). Гол. ко¬ 
рисні копалини — нафта й газ* 
Пам’ятка природи місц. значен¬ 
ня — дуб звичайний (див. Дуби). 
Серед ггром. підприємств — ком¬ 
бікормовий з д, ф ка госп. виробів 
«Веснянка». Райагробуд, друкар 
іія, підприємства нафтогазодобув 
ного управління «Полтаванафто- 
газ» та ін, У районі — 14 колгоспів 
та 4 радгоспи. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зернового напряму, 
тех. культури, тваринництво м’я 
со мол. напряму. Площа с.- г. угідь 
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1991 становила 81,2 тис. га, в т. ч. 
орної землі — 66,3 тис. та. Гол. 
культури: озима пшениця, куку¬ 
рудза, цукр. буряк, соняшник, 
картопля. Територію В. р. пере¬ 
сікають автотраса Київ — Хар 
ків та Південна залізниця. Авто- 
моб. шляхів з твердим покриттям 
— 340 км. У районі — 25 відділень 
зв’язку, 16 АТС. 10 будинків по¬ 
буту, 24 комплексних прийм. 
пункти, 25 майстерень, 16 перу¬ 
карень, 139 магазинів, 2 рестора¬ 
ни, 5 кафе, хлібозавод, ситроцех, 
ковбасний цех. Працюють 34 за- 
гальноосв., одна муз. школа, одне 
проф.-тех. уч-ще, районний Буди¬ 
нок піонерів, 25 дошкільних за¬ 
кладів, районна та 6 дільничних 
лікарень, поліклініка, 2 амбула¬ 
торії, 32 фельдшер.-акушер, пунк¬ 
ти, санаторій «Псел» на 200 місць, 
ветлікарня. Функціонує 40 клубів 
та Будинків культури, 42 кіно¬ 
установки, 35 б-к, 12 спортзалів, 
2 стадіони, спортивно-тех. клуб, 
видається газ. «Світло Жовтня». 
На тер. В. р.— пам’ятки археоло¬ 
гії доби міді, бронзи, скіфського 
часу, черняхівської та ранньосло- 
в’янської культур, часів Київ. 
Русі. Див. також статті: Велика 
Багачка, Багачка Перша, Балак- 
лія, Білоцерківка, Бірки, Гоголе- 
ве, Корнієнки, Кротівщина, Ма- 
тяшівка Михайлівна, Остап’є, По¬ 
діл, Радивонівка, Рокита, Усти 
виця, Широка Долина, Якимове. 
великобудищАнський 
преображйнський мона- 
СТЙР жіночий. Засн. у 17 ст. як 
Спаський дівочий скит в урочищі, 
на правому березі р. Ворскли, 
біля с. Чернечий Яр (тепер Дикан- 
ського р-ну). 1672 був наділений 
землею гетьманом І. Самойловичем 
і почав управлятися ігуменями. 
Діяли дві дерев’яні церкви: Пре- 
ображенська і трапезна Благові¬ 
щенська. 1689 ген. суддя В. А. 
Кочубей переніс споруди ближче 
до м-ка Великих Будищ, від якого 
монастир одержав назву. 1782 пік¬ 
луванням ігумені Марфи Лапии- 

Ської збудовано мурований Прє- 
ображенський собор. 1887 В. П. м. 
перенесено до с. ГІисарівщини. 
Гол. храмом стала мурована 
Троїцька церква, зведена при єпар 
хіальному училищі, яке було від¬ 
крито 1873. Через це монастир 
став наз. Великобудищанським 
Троїцьким. 1891 споруджено муро 
вану Успенську церкву. Діяло 
2 школи. До В. П. м. був припи¬ 
саний Преображенськии скит на 
кол. місці монастиря у Чернечому 
Яру. Припинили існування у 20 х 
рр. 20 ст. 
ВЕЛИКОКРИНКГВСЬКИЙ РА¬ 
ЙОН — адм.-тер. одиниця. Ств. 
1928 у складі Крєменчуц. округу 
3 частин Глобин., Манжеліївського 
та Семенів, р-нів. (20 сільрад, 
95 нас. пунктів). Ліквідований 
2.ІХ 1930 з віднесенням тер. до 
Глобин. р-ну. Відновлено В. р. 
22.1 1935 у складі Харків, обл. 
22.IX 1937 віднесено до новоутв. 
Полтав. обл. 1939 в р-ні прожива¬ 
ло 28 528 чол. У період нім.- 
фашист. окупації (вересень 1941 — 
вересень 1943) гітлерівці у Великих 
Кринках стратили 252 жителі 
р-ну, вивезли на примусові робо¬ 
ти до Німеччини 2557 чол. На час 
війни на тер. В. р. було 50 нас. 
пунктів. Із них окупанти, відсту¬ 
паючи, частково спалили майже 
все, знищили колгоспне майно, 2 
лікарні, 11 поліклінік, 14 шкіл, 
14 клубів. Розформований В. р. 
30.XII 1962 з віднесенням осн. 
частини тер. до Глобин. р ну. 
великообУхївський кра¬ 
єзнавчий МУЗЕЙ народний у 
с. Велика Обухівка Миргород, 
р-ну. Відкр. 1961. Розміщений в 
окремому приміщенні, має 9 кім¬ 
нат. У музеї зберігається 7 тис. 
експонатів, що висвітлюють історію 
села. Є експозиція, присвячена 
подіям Великої Вітчизн. війни 
1941—45: документи, нагороди, 
особисті речі, фотографії учас¬ 
ників війни. Матеріали окремого 
залу розповідають про уродженця 
Великої Обухівки — рос. і укр. 
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письменника та громад, діяча 
ІЗ. В. Канні ста. книжки з його 
бібліотеки, твори письменника, ре¬ 
чі з будинку Капністів — книж¬ 
кова шафа, чорнильниця, лампа, 
годинник, посуд. В іншій залі 
вміщено матеріали про сичів Ва¬ 
силя Васильовича, про його друж¬ 
ні зв’язки з декабристами Му- 
равйовими Апостолами (див. Де¬ 
кабристи гм Полтавщині) та дія¬ 
чами культури і мистецтва: Гого¬ 
лями, І. П. Котляревським, Д. П. 
Трощйнським (див. Кибииці), 
Д. М. Бантині Каменським (1788— 
1850) — укр. і рос. історик, архі¬ 
віст, служив правителем кан¬ 
целярії київського губернатора, 
був у дружніх стос. зі. П. Кот¬ 
ляревським. Бантиш Каменський 
сприяв викупу М. Щепкіна з крі¬ 
пацтва. Відтворено інтер’єр се¬ 
лянської хати, де експонуються 
речі дореволюц. побуту селян: 
хатні речі, одяг, знаряддя праці 
тощо. У 1970 музей удостоєно 
звання народного. 
ВЕЛИКОСЕЛЕЦЬКЕ — село Ор 
жицького р ну, центр Селецької 
сільс. Ради пар. депутатів, якій 
підпорядковане С. Малосслецьке. 
Розтані, на правому березі р. Ор- 
жиці, за 10 км від райцентру і за 
25 км від залізнич. ст. Лубни. 
Засн. В. у 2-й пол. 17 ст. До поч. 18 
ст. входило в Лубен., а потім у 
2-і у Пирятинську сотню, Лубен, 
полку, з 1781 — у складі Київ, 
намісництва, з 1796 — Малорос., 
1802 — Полтав. губ. За даними 
Генерального слідства 1729—ЗО у 
залежності від козацької старшини 
перебувало 4 селян, двори. У 
1781 — 639 ж. (козаків, посполи¬ 
тих та ін., у т. ч. й залежних 
від поміщика М. Хильчевського). 
1749 в селі споруджено церкву. 
Діяла козацька школа. 1835 у 
В. наліч. 192 двори, в яких жило 
1334 чол., у 1859 — 218 дворів 
і 1611 ж., у т. ч. 35 кріпаків. 1850 
споруд, нову Миколаївську церк 
ву. 1900 у В. з хуторами наліч. 
2745 ж. Діяла земська школа (з 

ВЕЛИКОСОРОЧ. СЕМІНАРІЯ 

1879). Щороку відбувалося по три 
ярмарки (з 1881). В.— центр во¬ 
лості. У селі було 392 двори і 
2745 ж. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Жителі села брали участь 
у партизан, русі. 1920 ств. комне¬ 
зам, 1924 — комсомол, осередок. 
З 1923 В.— село Оржицького р-ну, 
2050 ж. 1931 організ. два колгос¬ 
пи — ім. Сталіна і «Червоний ма¬ 
як». Під час голодомору 1932—33 
багато жителів села загинуло. У 
роки нім.-фашист, окупації (ве¬ 
ресень 1941 — вересень 1943) гіт¬ 
лерівці вкинули 6 чол. до колодя¬ 
зя, у т. ч. З чолі з с. Малоселець- 
кого, вивезли на каторжні роботи 
до Німеччини 81 чол. У 1950 кол¬ 
госпи, що були у В. і Малоселець- 
кому, утв. одне господарство — 
колгосп ім. Сталіна, що згодом 
дістав назву «Україна» (з 1964 — 
ім. Котовського). Діють фельд¬ 
шере і,ко акушер, пункт, неповна 
с. ні., дит. садок, пошта, відділен¬ 
ня зв’язку і відділення Ощадбан¬ 
ку. Пам’ятник герою громадян, 
війни Г. І. Котовському (1979) і 
пам’ятник односельцям, полеглим 
(257 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. У селі братська 
могила рад. воїнів, що загинули 
в боях проти нім. фашистів у 
1941 і 1943. На тер. села — жер¬ 
товник «Залізна баба» (10—13 ст.). 
ВЕЛИКОСЕЛЕЦЬКИЙ ЗАКАЗ¬ 
НИК — гідролог, заказник респ. 
значення (з 1980). Болотний масив 
у заплав’ р. Сули. Місце гнізду 
вання водоплавних птахів. Роз¬ 
тань в Оржицькому р ні, на тер. 
Селецької сільради. Перебуває у 
віданні колгоспу ім. Г. І. Котов¬ 
ського. Площа 1000 га. 
ВЕЛИКОСОРбЧИНСЬКА УЧЙ- 
ТЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ чолові¬ 
ча. Відкрита 1908 у м-ку Сорочин- 
цях (тепер Великі Сорочинці). Ви¬ 
кладалися. закон божий, геогра¬ 
фія,, історія фізика, математика, 
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природознавство, рос. мова, руч¬ 
на праця. Викладачів разом з ад¬ 
міністрацією 11 чол. (1916). Ви¬ 
пускників — 22 (1920). 
ВЕЛИКОСОРбЧИНСЬКА ФА¬ 
БРИКА ХУДОЖНІХ ВЙРОБІВ 
ім. Н. К. Крупської. Засн. 1923 
як ткацька майстерня системи 
«Українкустарспілка». У 1927 ре- 
організ. в артіль худож. вишивок 
і тканин ім. Н К. Крупської, з 
1944 — пром.-кооп. артіль ім. 
Н. К. Крупської (голова Г. К. 
Лоза), з 1960 — ф-ка худож. 
виробів ім. Н. К. Крупської. На 
кін. 1960 ф-ка мала вишивальні 
цехи; у Великих Сорочинцях, 
Миргороді, Комишні, Рашівці, Го- 
голевому, бригади вишивальниць- 
надомниць — у Попівці, Хомут¬ 
ці, Петрівцях, Лютеньках, Кова- 
лівці, ткацький цех у Великих 
Сорочинцях Миргород, р-ну. Май¬ 
стрині артілі й ф ки у Великих 
Сорочинцях спеціалізувалися на 
ручній вишивці з використанням 
класичних технік (жін. блузки, 
чол. сорочки, жіночі та дитячі 
план я, рушники, скатерті) та 
декоратив. ткацтва (настінні ки¬ 
лимки, плахти, плахтові тканини, 
пояси, порт’єри). Серед відомих 
ткаль і вишивальниць довоєнного 
часу — С. Ю. Коряк, С. А. Мос- 

Велиісі Сорочинці. Будинок 
кредитово-кооперативного товариства. 
Реконструкція. 

каленко, О. Ручко, повоєнного — 
О. К. Бакало, У. Я. Бехтер, Л. І. 
Богшшч, В. П. Гриценко, Н. А. 
Жеребчевська, М. С. Коряк, О. І. 
Лисенко. їхні вироби експонува¬ 
лися на виставках: всесвітній 
(Монреаль), зарубіжних, всесоюз¬ 
них і респ. З 1961 припинено 
виготовлення тклннх виробів. З 
1971 у Великих Сорочинцях діє 
дільниця, об’єднання «Полтавка». 
ВЕЛИКОСОРбЧИНСЬКИЙ ІС¬ 
ТЕРИКО КРАЄЗНАВЧИЙ МУ¬ 
ЗЕЙ народний у с. Великі Соро¬ 
чинці Миргород- р-ну. Відкр. 
1957. Спочатку містився в кімна¬ 
тах сільс. Будинку культури. З 
1989 нова експозиція розташ. у 
8 залах приміщення бібліотеки. 
Має бл. 5 гис. експонатів, що 
розповідають про історію краю 
та його уродженців. Представлені 
події Сорочинської трагедії 1905, 
матеріали про земляків — учас¬ 
ників Великої Вітчизн. війни 1941 
—45. Звання народного удостоє 
ний 1976. Розташ. на вул. Гоголя 
№ 34. 
ВЕЛИКОСОРбЧИНЄЬКОГО 
КРЕДЙТОВО-КООПЕРАТЙВ- 
НОГО ТОВАРЙСТВА БУДЙ- 
НОК. Споруджений 1913—14 за 
проектом художника О. Г. Сла- 
стіона. Був цегляним двоповерхо¬ 
вим багатофункціонального при¬ 
значення. Включав у себе зал біль¬ 
ше як на 200 місць зі сценою, кім¬ 
натою для артистів, три великі 
приміщення для кредитово-ко¬ 
оператив. т-ва, а також кілька до¬ 
поміжних кімнат, фойє, вести¬ 
бюль та сходову клітку. Завдяки 
останній в композицію увійшла 
башта, що підкреслювала розмі¬ 
щений поблизу гол. вхід. Зовні в 
асиметричній об’ємній композиції 
домінували два двоповерхові об’¬ 
єми на протилежних причілках 
корпусу, між якими був розташо¬ 
ваний видовжений одноповерхо¬ 
вий зал. Над присадкуватими чо 
гирисхилими залізними дахами 
високо злітала башта сходової 
клітки, вкрита наметом із зало- 
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ВЕЛИЧКА ЛІТОПИС М'ІМ, II \ ГЗріІКОМ і шпилем. Про 
« п площини цегляних стін прорі- 
.IV пал її великі трапеціиної форми 
нікиа на першому поверсі і менші, 
.і м* також трапеційні. потроєні — 
II і другому. Гол. вхід виділяв 
великий трапеційнии портал, лі¬ 
воруч від якого було зроблене 
маленьке трапеційне вікно, ото¬ 
чене крихітними трикутними ні ін¬ 
ками, що були навіяні тригранно- 
виїмчастим різьбленням. Прямо- 
кутнього профілю карнизи, що 
мали значний виліт, підтримува¬ 
ли фігурні кроншгейни-коники. 
Стриманість архіт. форм, їх функ¬ 
ціональна визначеність свідчили 
про приналежність будівлі до ра¬ 
ціоналістичної течії українського 
архітектурного стилю поч. 20 
сі. У 20-х рр. будинок перепрофі- 
лювали на виконання клубних 
функцій, давши назву — Колбуд. 
Тут на другому поверсі в одній 
з кімнат було ств. один з перших 
на Україні сільських радіовузлів. 
У кін. 30-х рр. тесляр Павлович 
зробив дерев’яну прибудову для 
нового залу зі сценою, а будинок 
перетворили на районний палац 
культури. 1041 згорів. 
ВЕЛИКОТЙРНОВСЬКА БУЛИ 
ЦЯ у Полтаві — від вул. ГІоловка 
до Київського шосе. Одна з нових 
вулиць міста, з’єднує житл. ма¬ 
сиви «Алмазний» і «Половки» з 
Супрунівським пром. р-ном. Про¬ 
кладена на тер. кол. приміських 
сіл Пушкарівки і Половок. Наз. 
1970 на честь болг. міста-побрати- 
ма Велико Тирново (див. Міста- 
побратими Полтави). На В. в.: 
новин автовокзал, підприємство 
автосервісу (№ 5). На поч. лісо 
парку, що планується уздовж ма¬ 
гістралі, встановлено Пушкарю 
Мартину пам'ятний знак. З про¬ 
тилежного боку — 9-поверхова 
житл. забудова. 
величАя м. л. погруддя 
у с. Лютеньці Гадяцького р-ну. 
Встановлено 1970 на подвір’ї с. ш. 
на честь Героя Рад. Союзу Вели¬ 
кая Михайла Лукича (1907—43). 

Н. в с. Лютеньці. Навчався у міс¬ 
цевій неповній с. ш, 3 1924 працю¬ 
вав у Донбасі. 1939 призваний до 
лав Червоної Армії. Закінчив 
полкову школу і військово-політ. 
уч-ще у Полтаві. З перших днів 
Великої Вітчизн. війни — на фрон¬ 
ті. Воював на Пд.-Зх. і 3 у Укр. 
фронтах. ЗО.IX 1943 загинув у 
боях за Дніпро. У 1944 посмертно 
удостоєний звання Героя. Залізо¬ 
бетонне погруддя (0,6 м) встанов¬ 
лено на цегляному п’єдесталі 
(2 м.). На чільному боці прикріп 
лена мармурова дошка з мемор. 
написом. 
ВЕЛЙЧКА ЛІТбПИС — укр. ко¬ 
зацько старшинський літопис, од¬ 
на з найцінніших пам’яток укр. 
історіографії та л-ри 2 ї пол. 
17 — поч. 18 ст. Його автор — В( 
личко Самійло (Самоїл) Баси 
льович (1670 — після 1728). Н на 
Полтавщині. Освіту здобув у Киє- 
во Могилянській колегії. Був кан¬ 
целяристом у генерального війсь 
комою писаря В. Л. Кочубея, по¬ 
тім служив у Генеральній військо¬ 
вій канцелярії. Усунутий 1708 
з посади, жив у маєтку Кочубеїв 
у с. Диканьці, а потім у с. Жуках 
під Йолтавою, займався літератур 
ною працею. В. Л— 4-томна пра 
ця, що включає багато оповідань, 
побудованих на великому і різно¬ 
манітному джерельному матеріа¬ 
лі, а також на власних домислах. 
Охоплює істор. події на Україні, 
у т. ч. й на Полтавщині, 2-ї пол. 
17 — поч. 18 ст.; до нашого часу 
дійшов не повністю. У 1-у томі 
висвітлюються події 1687—1700. 
У 4 у — вміщені додатки з різ¬ 
них документів 17 ст. Текст В. л. 
надрукувала Київ, археографічна 
комісія в 1848—64 за списком рос. 
історика М. П. Погоді на. Згодом 
у б-ці укр. історик М. Й. Суді єн 
ко знайшов ще один список, що 
колись належав депутатові комі¬ 
сії по складанню «Нового уложен 
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мя 1767—69 від Лубенського пол¬ 
ісу укр. політ, діячеві Г. А. Поле- 
тиці (1725—84), уродженцеві Ро¬ 
мен, що в своїх творах «Історична 
звістка, на якій основі Мала Росія 
була під республікою Польсь 
кою...» та ін обстоював принципи 
автономного управління Лівобере- 
режної України. Хоч В. л. містить 
інформацію про різні сторони жит¬ 
тя тогочасного укр. суспільства, 
провідною гемою є визвольна бо¬ 
ротьба укр. народу, в якій актив¬ 
ну участь брали полтавці, проти 
панування шляхетської Польщі. 
Зустрічаються відомості про се¬ 
лянсько козацькі повстання в кін. 
— 16 на поч. 17 ст., що передували 
визвольній війні 1648—54. Найваж¬ 
ливішою, за вірогідністю й точ¬ 
ністю інформації матеріалу, є 
частина літопису, присвячена пе¬ 
ріоду 1687—1700. 
ВЕЛЙЧКІВ — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Сліпороду 
(бас. Дніпра). Довж. 12 км, пло¬ 
ща бас. 31,2 км2. Тече тер Ши- 
шацького р-ну. 
ВЕЛЙЧКІВКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Лютеньки 
(бас. Дніпра). 
ВЕЛЙЧКІВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
— бот. заказник (з 1979). Місце 
зростання рідкісних рослин, ряд 
яких занесено до Червоної книги 
УРСР. Розташ. в Шишацькому 
р-ні. Перебував у віданні колгос 
пу «Шлях до комунізму». Площа 
5 га. 
ВЕЛЙЧКОВА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Грунь-Ташані (бас. 
Дніпра). Тече тер. Шишацького 
р-ну. На її березі розміщене с. Ве- 
личкове. 
ВЕЛЬБІВКА — село Гадяцького 
р ну, центр сільс. Ради народ, 
депутатів, якій підпорядковані 
села Запсільськє, Тепле, Тюгю- 
рівщина. Розташ. на лівому бере¬ 
зі р. Псла, за 6 км від райцентру 
та за 8 км від залізнич. ст. Гадяч. 
1547 ж. (1990). Згадується в істор. 
джерелах 18 ст. На поч. 18 ст. 
належало Гадяцькому замку, в 

1764 .подароване Катериною II 
гетьману Розумовському, в 1785 — 
продано в казну. На 1782 у В. бу¬ 
ло 103 господарства, 697 ж. На 
1810 В. значиться як власність 
поміщика, надвірного радника 
Масюкова. За переписом 1859 у 
селі наліч. 175 дворів, 1278 ж., 
Троїцька церква: на 1900 — 3 сіль¬ 
ські громади (козацька, казенна, 
селянська), 335 дворів, 2086 ж., 
2 школи (земська, церковнопара¬ 
фіяльна жіноча). 1910 — 430 дво¬ 
рів, 2654 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 у селі ств. комітет не¬ 
заможних селян. На 7.IX 1923 на¬ 
ліч. 3205 ж. 1930 у селі ств. кол¬ 
госп «Червоний сніп». Під час 
окупації В. нім.-фашист, загарб¬ 
никами (5.Х 1941—8.IX 1943) ви¬ 
везено до Німеччини 155 чол., зака¬ 
товано 11 чол. Тимчасово В. було 
визволено від окупантів Сумсь¬ 
ким партизан, загоном 2.III 1943 
внаслідок боїв, що тривалії з 22.11 
1943. 1953 колгоспи села об'єдна¬ 
но в колгосп ім. П. П. Корзуна 
(ген.-лейтенант, брав участь у 
визволенні Лівобереж. України), 
який 1958 об’єднано з колгоспом 
«Ленінським шляхом» с. Соснів- 
ки. 1964 колгосп «Ленінським 
шляхом» розділений на колгосп 
«Ленінським шляхом» с. Вельбів- 
ки та колгосп «Маяк» с. Соснів- 
ки. У селі колгосп «Ленінським 
шляхом» (м’ясо молочно-зерновий 
напрям, тех. культури). Неповна 
с. ш., фельдшер.-акушер, пункт, 
дитсадок, Будинок культури (400 
місць), б-ка (17 тис. од. зб.). 1967 
встановлено пам’ятник В. І. Лені¬ 
ну; 1969 споруджено обеліск у па¬ 
м’ять про воїнів-односельців, які 
загинули на фронтах Вел. Вітчизн. 
війни, в 1967 — надгробки бор¬ 
цям за Рад, владу, полеглим 1921, 
та рад. воїнам (три), що загинули 
1941 і 1943* У В.— Троїцька церк¬ 
ва (1865). Ні.— табл. XXX. 
вЄіірик — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Довж. 17 км, плота бас. 200 км2. 
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ВЕПРИК І« чг к |>. Зіш.кінського та Гадяць- 
іч« »г*» районін. На берегах В. роз¬ 
міщене' с. Веприк Гадяцького р-ну. 
В£ПРИК — село Гадяцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар, депутатів. 
Розкіш, на лівому березі р. Псла, 
но обидва боки його притоки р. Ве¬ 
прик, за 12 км від райцентру та 
іа 16 км від залізнич. ст. Гадяч. 

3680 ж. (1990). Найдавніше посе 
лення, яке стало основою В., ви¬ 
никло на високому правому березі 
однойменної річки. Давні вали, 
що пролягали побл. містечка Лю- 
теньки і Веприка (про них зга 
дуюіь у своїх працях історики 
О. Ф. ПІафонський і В. Г. Ляско- 
ронський) є залишками прикордон¬ 
них укріплень, які проходили тут 
у 16 ст. між Рос. д-вою і Польщею. 
Саме містечко В. вперше згаду¬ 
ється в писемних істор. джерелах 
першої чверті 17 ст. Воно входило 
до складу Веприцької сотні Гадяць¬ 
кого полку (до 1782). Жителі В. 
брали активну участь у визв. бор- 
ротьбі укр. народу 1648—54 проти 
польського гніту, у битві під Збо¬ 
ровом 1649. За переписом 1654 у 
В.— 1508 ж., з них 700 козаків, 
800 міщан, У 1658 містечко було 
спалене татарами, що їх закликав 
гетьман І. Виговський. Населення 
В. мужньо билося проти швед, 
завойовників (див. Веприцька обо¬ 
рона 1708—09, Веприцькій обо¬ 
роні пам'ятний знак). 1764 Кате¬ 
рина II подарувала В. останньому 
гетьману України К. Розумовсь 
кому. Наприкінці 18 ст. частина 
нас. В. потрапила у власність по¬ 
міщиків П. С. Масюкова і П. К. 
Тимофеєвої. 1812 у В. проходило 
формування 9-го Полтав. полку 
нар. ополчення. Веприцький ко 
зацький полк (командир — майор 
Товбич) мав на той час у своєму 
складі 638 чол., 498 коней. За пере¬ 
писом 1859 у В.— 545 дворів, 4027 
ж. 4 церкви — 2 муровані: Мико 
лаївська та Успенська (побуд. 
1823 і 1837) та 2 дерев’яні: Георгі¬ 
ївська і Троїцька (1787, 1793), 
відбувалося 4 ярмарки на рік. 

У 90-х рр. 19 ст. поміщики Ма- 
сюков, Ліщинський і Мельник 
засн. Вепрпцьке акціонерне това¬ 
риство, яке стало власником цу¬ 
кроварні, гуральні, цегельного 
заводу. Значного поширення у 
містечку набуло ткацтво (вироб¬ 
ництво полотна, ряден, скатертин) 
і кравецтво (пошиття свит, чума¬ 
рок, піджаків). На час перепису 
1900 у В. (з прилеглими хуторами) 
Веприцької волості Гадяцького по¬ 
віту — 930 дворів, 7085 ж., дві 
земські, 2 церковнопарафіяльні 
школи та 1 школа грамоти, від¬ 
бувалося 4 ярмарки на рік. Вліт¬ 
ку 1905 у В. спалахнув сел. ви¬ 
ступ, який тривав майже місяць. 
Після завершення слідства 40 се¬ 
лян було заарештовано і віддано 
до суду, керівників заворушення 
І. Хлібка та М. Ланчинського за¬ 
слано до Сибіру. Кілька страйків 
відбулося в економії Веприцького 
товариства і у 1906. На 1910 у В.— 
1176 дворів, 7393 ж., діяло 2 паро¬ 
вих млини, цукровий завод та 
миловарня. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1923—32 В.— районний 
центр (з 1930 віднесений до Сум¬ 
ського округу). На 7.IX 1923 — 
8823 ж. 1929 в селі організ. перший 
колгосп «Червоний колос», який 
об’єднав 24 сел. г-ва. 1934 ств. 
МТС Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції (6.ІХ 1941—10.ІХ 1943) до 
Німеччини вивезено 292 жителя, 
майже повністю була спалена го¬ 
ловна вулиця села. У кін. серп¬ 
ня — на поч. вересня 1943 В. став 
районом кровопролитних боїв з 
фашистами. Село тричі переходи¬ 
ло з рук в руки. У селі — цент¬ 
ральна садиба колгоспу «Заповіт 
Ілліча» (м’ясо-мол. та зерновий 
напрям, тех. культури), електро¬ 
підстанція, ветдільниця, с. ш., 
дільнична лікарня на 25 місць, 
госпіталь інвалідів Великої Віт- 
чизн. війни (на 120 місць). 
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оу піиж для ЛЮД5її похилого віку 
па 16 місць, держ. і колгоспний 
дитсадки на 130 місць, СПТУ—42, 
Будинок культури на 450 місць, 2 
б-ки (32,5 тис. од. зб.), стадіон 
(1989). 10 магазинів, 2 їдальні, 
2 пекарні, кондитерський цех, 
готель, будинок побуту, відділен¬ 
ня зв’язку, АТС. Історико-крає 
знавчий музей. Уродженцями се¬ 
ла є: Амбодик Максимович ІІестор 
Максимович (1744—18121 — укр. 
учений енциклопедист, один з ос 
новоположників ві гчизн. наук, 
акушерства, ботаніки і фітотера¬ 
пії. Н в сім’ї священика. Освігу 
здобув у Київ, академії (1768) та 
в Страсбурзькому ун-ті (Фран¬ 
ція), де захистив докторську ди¬ 
сертацію (1775). У 1781 очолив 
петерб. акушерську школу і пер¬ 
шим з вітчизн. лікарів здобув зван¬ 
ня професора акушерства; конст¬ 
руктор М. Л. Духов. Пам’ятник 
В. І. Леніну (1967), воїнам-одно- 
сельцям, полеглим (449 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1958); на братській моїилі борців 
за владу Рад, що загинули 1920 
(1967). Духова М. Л. погруддя. 
Братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих під час визволення 1943 В. 
Пам’ятки архітектури — Мико¬ 
лаївська церква та Успенська цер¬ 
ква. 
В£ПРИЦЬКА ОБОРбНА 1708- 
09 — захист рос. солдатами та укр. 
козаками від швед, загарбників 
містечка Веприка під час Північ¬ 
ної війни 1709—21. Залога (1100 
рос. солдатів, кілька сот козаків 
Харків, полку), спираючись на 
допомогу місцевих жителів, три¬ 
валий час відбивали атаки ворога. 
22.XII 1708 загони швед, армії на 
чолі з Карлом XII рушити на Веп¬ 
рик, але їм не вдалося відразу за¬ 
хопити містечко і вони взяли його 
в облогу. 6.1 1709 полки Карла XII 
та 1. Мазепи почали штурм Вепри¬ 
ка з трьох боків. Стійкий опір об 
ложених змусив шведів припинити 
штурм. їх втрати становили бл. 2 
тис. чол. вбитими і пораненими; 

у захисників — 7 офіцерів, 167 
солдатів убитими, 150 пораненими. 
Вночі на 7.1 1709 шведи оволоділи 
містом і спалили його. 
ВЙПРИЦЬКІЙ ОБОРОНІ ПА 
М’ЯТНИЙ ЗНАК у с. Веприку 
Гадяцького р ну. Відкрито 1982 
на честь 275 річчя Веприцьког обо¬ 
рони 1708—09. Встановлено в цен¬ 
трі села біля с. ш. на місці, де 
збереглися залишки земляного ва 
лу Веприцької фортеці. Знак — 
гранітний моноліт (2 X 2 X 0,7 м), 
на якому закріплена чавунна 
дошка з мемор. написом, встанов¬ 
лений на бетонному постаменті. 
ВЕРДИН — річка в Полтав. обл., 
права прит. р. Чечви (бас. Дніпра). 
БЕРЕМ ГЇВСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
в складі Золотоніського округу з 
Вереміївської, Русинської, Жов- 
нинської, Кліщинської, Лялинсь- 
кої і Матвіївської сільрад. Нас. на 
7.IX 1923 27 993 чол. Райцентр — 
с, Вереміївка (тепер с. Чорнобаїв- 
ського р ну Черкас, обл.). З лікві¬ 
дацією Золотоніського округу в 
червні 1925 В. р. віднесено до ЇСре 
менчуц. округу. 28.VIII 1928 ра¬ 
йонний центр Вереміївського р ну 
перенесено в с. Жовнине, а район 
перейменовано на Жовнинський. 
«ВЕРЙМІЯ МАЛОРОСІЙСЬКО¬ 
ГО ГЙВАЛА». Поема «козака 
Бублея», опубл. 1871 в друкарні 
Пигуренка (Полтава). Написана 
в бурлескному стилі як пізнє 
наслідування І. П. Котляревсько¬ 
му. Використано багато нар. пі¬ 
сень. прислів’їв, описано укр. 
обряди, звичаї тощо. Бублей (Буб- 
лій) І. Г. (р. нар. невід.— 1875). 
Нар. в Старих Сашкарах (тепер — 
Решетники Новосашкарського 
р-ну) — вол осинії писар, поет-ама- 
тор. Видав також зб. віршів «Бан¬ 
дура малоросійського гевала» 
(Полтава, 1871). Похований у рід 
ному селі. За спогадами старожи¬ 
лів, на хресті була вирізана авто- 
епітафія, в якій Бублей просив 
земляків не забувати творця «Бан¬ 
дури» й «Веремії». 
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ВЕРНАДСЬКОМУ В. І., ДОКУ- 
ЧАЄВУ В. В., ЗАЙКЕВИЧУ 
А. Є., ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ О. О., 
КОСТИЧЕВУ П. А., стЕбуту 
І. О. МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА 
у Полтаві. Встановлена на фараді 
гол. корпусу Полтавської сільсь¬ 
когосподарської дослідної стан¬ 
іні на відзнаку 105 ї річниці з дня 
її засн. (1884) та на честь вчених, 
які брали участь у складанні про¬ 
грами станції і проведенні наук, 
досліджень. Дошка — граніт, 
відкрита 1989. Див. також Вер 
папському В. 1. меморіальна дош¬ 
ка, Докучтва вулиця, Лісосмуга 
О. О. Ізмаільсгжого. 
вернАдському в. і; мрмо 
ріАльна ДОШКА у Полтаві. 
Встановлена на фасаді будинку 
по вул. Володарського № 8, в яко¬ 
му під час приїздів до брата своєї 
дружини зупинявся Бернадський 
Володимир Іванович (1863—1945) 
— рос. і укр. учений природозна 
иець, засновник вітчизняної геохі 
МІ і га біогеохімі ї, вчення про біо 
Сферу і неси фору, академік, пер 
ший презндеіи Дії УІ*М‘ (1!)18 
21). Нар у Петербурзі, За поход 
жепням українець. Його прадід — 
запорі 11 > к 11 і і козак. Дід — лікар, 
прліпоиав у Київ, військ, госпіталі. 
Батько її І. Вернадського Іван 
Васильович (1821—84) — вихова¬ 
нець, потім професор політ, еко¬ 
номії і статистики Київ, ун-ту, 
з 1850 — професор Моск., 1886 — 
І оловного пед. ін-ту та Олександ¬ 
рі вського ліцею у Петербурзі. 
Мати — Ганна Петрівна (1837— 
98) походила з укр. старшинсько¬ 
го роду Констанїиновмчів, вихо 
кувалася в приватному пансіоні 
Києва, співала в хорі. 1868, у 
зв’язку з хворобою батька, сім’я 
переїхала з Петербурга до Харко¬ 
ва, де 1. В. Вернадський влаш 
гувався на посаду директора Хар 
кінського банку. Підтримував 
Фужні стосунки з діячами укр. 
культурй. Був знайомий з Т. Г. 
Шевченком, дружив з М. О. 
Максимовичем* X. Д. Алчевською. 

ВЕРНАДСЬКОМУ МЕМ. ДОШКА 

Кожне літо сім’я Вернадських 
проводила в маєтку укр. письмен 
ника Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. 
В. І. Вернадський був троюрідним 
братом В. Г. Короленка. 1873 всту^ 
пив до Харківської гімназії. 1876 
продовжив навчання у Петербур¬ 
зькій гімназії. 1885 закінчив Пе- 
терб. ун-т. 1888—90 навчався за 
кордоном. Працював у мі нерадо' 
і ічному кабінеті ІІетерб. ун-ту. 
1886 В. І. Вернадський одружився 
з Наталією Єгорівною Стариць- 
кою. Батько дружини Єгор Пав¬ 
лович Старицький (1825—99) — 
юрист, голова департаменту за¬ 
конів Сенату, теж походив з укр. 
козацько старшинського роду. Піс¬ 
ля виходу у відставку поселився 
в Полтаві. До нього щоліта при¬ 
їжджав В. І. Вернадський з дру¬ 
жиною і дітьми. 
Наук, діяльність почав на Пол¬ 
із шцнпі 1883— 84 в складі експеди¬ 
ції вчеиого-грунтознавця В. В. 
Докучаєва (див. Докучаєва вули¬ 
ця). 1890 експедиційні маршрути 
пройшли по Полтав. і Кременчуць¬ 
кому повітах. Роботи виконували¬ 
ся на кошти Полтав. губ. земства. 
І. В. Вернадський продовжував 
досліджувати грунти Кременчуць¬ 
кого пов. і після того, як було 
припинено фінансування. Він роз¬ 
ширив і програму досліджень. На 
карту став наносити не тільки 
зразки грунтів, але й кургани. 
Карту і кілька кам’яних баб 
В. І. Вернадський передав Полтав. 
музеєві, засн. В. В. Докучаєвим 
(подарував 4 тис. зразків грунту. 
500 зразків гірських порід і 800 
аркушів гербарію). Працюючи 
приват-доцентом (з 1890), профе¬ 
сором (з 1898) Моск. ун ту, беру 
чи участь в експедиціях, виїжд¬ 
жаючи за кордон, В. 1. Вернадсь¬ 
кий щороку відвідує Полтавщину. 
Живе в Полтаві, здійснює екскур¬ 
сії в околиці міста і віддалені 
райони, підтримує тісні стосунки 
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з Полтав. земством і Природничо- 
історичним музеєм. За завданням 
земства 1901 було зроблено кіль¬ 
ка виїздів у райони Полтави, 
Кременчука, Лубен, вивчає будо¬ 
ву Ісачнівського узгір’я, що в до¬ 
лині злиття Дніпра і його прито¬ 
ки Сули, проти с. Ісачок. У травні 
1904 Вернадський з двома студен¬ 
тами (один з них А Є. Ферсман) 
здійснив екскурсію по Полтав. 
і Житомирській губ. 
1913 В. І. Вернадський поселився 
в Шишаках. Він купив 12 дес. при¬ 
садибної землі на лівому березі 
р. ГІсла, на т. з. Бутовій горі 
(за 25 верст від Великих Соро- 
чинець) і почав споруджувати 
будинок в укр. стилі за проектом 
В. Кричевського (будував селянин 
Шишаків Л. Т. Сердюк). Літом 
1914 Вернадські вселилися в ще 
незакінчену оселю (3 кімнати вни¬ 
зу, 7 — на головному поверсі й 
одна — в мезоніні; у кін. грома¬ 
дян. війни будинок був пограбо¬ 
ваний і спалений). 1916 В. І. Вер¬ 
надський прикупив 4 дес. польо¬ 
вої землі, яку обробляли син 
і дочка. Літні місяці В. І. Вернад¬ 
ський працював у Шишаках. На¬ 
весні 1917 він захворів і за пора¬ 
дою лікаря виїхав на Україну 
і поселився на хуторі. Тут він почав 
писати працю про роль живих 
істот в геологічній історії землі 
(«Жива речовина в земній корі 
і її геохімічне значення», видана 
1978). У серпні 1917 був виклика 
ний до Петрограда, але 22.XI фі- 
зико-матем. відділом Академії на¬ 
ук відряджений на Пд. (через 
поганий стан здоров’я) для про 
довження наукової роботи над 
живою речовиною. Поселився в 
Полтаві, де мешкав до осені 1918, 
коли був покликаний до Києва для 
участі в створенні Укр. АН На¬ 
пружену теоретичну роботу Вер¬ 
надський поєднував з польовими 
дослідженнями і науково-попу¬ 
ляризаторською діяльністю. У 
Полтаві він організував т-во лю¬ 
бителів природи (1918), був ак¬ 

тивним членом полтав. т ва «Про¬ 
світа». Не поривав зв’язків з 
Полтавщиною Вернадський і в 
наступні роки, зокрема з музеєм, 
допомагав ііому. Це стверджують 
три листи, адресовані зав. відді¬ 
лом природи М. І. Гавриленку 
(1889—1971) від 4.IX 1921, 24.11 
1934 і 8-У 1941, що зберігаються 
в Полтав. краєзнавчому музеї. 
Дошка — граніт, відкрита 1988. 
Ім’ям ученого названо вулицю 
в смт Нових Санжарах, відкрито 
Вернадському В. /. нам' ятнии 
знак біля смт Шишаків. 
вернАдському В. і. ПАМ’¬ 
ЯТНИЙ ЗНАК на Бутовій горі 
біля смт Шишаків. Встановлено 
1988 на місці, де розтань дачний 
будинок, у якому 1914—17 жив 
працював і відпочивав В. І. Вер¬ 
надський (див. Вернадському 
В. І. меморіальна дошка). Знак — 
брила з бутового каменю з граніт¬ 
ною плитою, на якій закріплено 
мідну дошку з мемор. написом 
(вис. 1.9 м). 
ВЕРХНЯ ЛАННА — село Кар 
лівського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова- 
ні села Редути і Холодне Плесо. 
Розтань у верхів’ї р. Ланної (прит. 
Орчика), за 9,6 км від райцентру 
та за 11 км від залізнич. ст. Лан- 
на. 941 ж. (1990). Засіь, вірогідно, 
на поч. 18 ст. Входила до складу 
земель 1-ї сотні Полтав. полку, 
пожалуваних учаснику Полтав- 
сьхої битви 1709 генералу рос. 
армії І.-Б. Вейсбаху, який з 20-х 
рр. 18 ст. очолював рос. армію 
на Україні, потім був київським 
ген.-губернатором. 1735, після 
його смерті, землі перейшли у 
відання комісії держ. маєтностеи, 
потім були пожалувані Анною 
Іванівною рос. ген.-фельдмарша¬ 
лу Б.-К Мініху. 1742, після його 
заслання Єлизаветою Петрівною 
до Сибіру, землі відійшли до 
казни, а наступного року були 
подаровані нею своєму моргана¬ 
тичному чоловікові, графу (з 1744) 
О. Г. Розумовському (1709—71). 
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ВЕРХНЯ МАНУЙЛІВКА Слобода В. Л. на поч. 70-х рр. 
18 ст. перейшла до останнього 
гетьмана Лівобережної України 
К. Г. Розумовського (1728—1803), 
потім — до його сина Л. К. Розу¬ 
мовського. У 1849 дружина остан¬ 
нього М. Г. Розумовська продала 
В. Л. разом з усією Карлівською 
вотчиною великій княгині Олені 
Павлівні (дружині великого кня 
зя Михайла Павловича). Пізніше 
В. Л. володіли їх нащадки — гер¬ 
цоги Г. Г. та М. Г. Мекленбург- 
Стрілицькі та принцеса О. І. 
Саксен-Альгенбурзька. З 1803 
В. Л. відносилася до Костянтино 
град, повіту Полтав. губернії. 
За переписом 1859 на хуторі 
В. Д.— 62 двори, 280 ж. Кріпос¬ 
не право скасовано 1859. У 1863 — 
95 дворів, 358 ж. 3 2 ї пол. 
19 ст. віднесена до ІІіщанської во¬ 
лості. У 1910 у селі — 112 дворів, 
784 ж. У березні — квітні 1902 
селяни В. Л. разом з жителями 
сусідніх сіл влаштовували напади 
на угіравительство. За переписом 
1910 — 109 дворів, 767 ж. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Село стає центром сільс. 
Ради, якій були підпорядковані 
села Мар’янівка, Редути та Хо¬ 
лодне Плесо. З березня 1923 відне¬ 
семо до Карлівського р ну Красно- 
і рад. округу. 1160 ж. (1923). У 
1926 — 179 дворів, 1007 ж. Під 
час нім. фашист, окупації села 
(21.ЇХ 1941 — 19.IX 1943) гітле: 
рівцями було спалено 109 хат і 
і к п. будівель. У В. Л.— колгосп 
«Перемога (зерново буряківничо¬ 
го напряму, і варшіпицтво), непом 
на С. ш., фельдшерсько акушер, 
пункт, аптека, дитсадок, будинок 
культури на 300 місць, б ка (20 
тис. од. зб.), Верхньоланнівський 
сільс. історико краєзнав. музей. 
1975 відкрито мемор. комплекс, 
що складається з братської могили 
рад. воїнів, загиблих (4 чол.) при 
визволенні села 1943, та пам’ятно¬ 
го знака на честь воїнів-односель- 
ців, полеглих (216 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни. 

ВЙРХНЯ МАНУЙЛІВКА (Ма- 
нуйлівка, Мануйлівка Вища) — 
село Козельщинського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Дяченки, 
Нижня Мануйлівка, Харченки, 
Цибівка. Розташ. на лівому бере¬ 
зі р. Псла, за ЗО км від райцентру 
і однойменної залізнич. ст. 811 ж. 
(1990). Село засн., вірогідно, в 
17 ст. і значиться як Мануйлівка 
З глибокої давнини збереглася 
легенда, що три козаки — вихідці 
із Запорізької Січі Мануйло, Хо¬ 
рі шко та Юрко пливли вгору по 
Дніпру, шукаючи вільних земель. 
Зачаровані красою і багатством 
природи, зупинилися тут і засну¬ 
вали три поселення, давши їм наз¬ 
ву від своїх імен. До серед. 17 ст. 
ці землі були в числі володінь 
шляхтичів бурських, потім Юрія 
Немирича. У 2-й пол. 17—18 ст. 
село входило до складу Говтвянсь- 
кої сотні Миргород, полку. За 
універсалом Миргород, полковни¬ 
ка Павла Апостола від 9.II 1728 
Мануйлівка була передана Мир¬ 
город. полковому судді (з 1752 — 
полковник) Ф. М. (Петроградсько 
му. За даними Генерального слід 
ства про маєтності Миргород, 
полку 1729 у Мануйлівці наліч-. 
88 дворів посполитих. 1736 мануй- 
лівські козаки на чолі з Ф. М- 
Остроградським брали участь у 
поході на Крим, 1737 — у від 
битті навали татар під Говтвою, 
1739 — в Хотинському поході. 
У 1741 Ф. М. (Петроградський 
одержав підтвердження на село 
генеральної військ, канцелярії. З 
серпня 1742 — Мануйлівка стала 
спадковою власністю (Петроградсь¬ 
кого, тоді за ним було записано 
32 двори; 1760 — 84 двори. За 
даними 1781 — 199 хат. Значна 
кількість посполитих була влас¬ 
ністю дружини А. Ф. (Петроград¬ 
ського — Марфи Іванівни, яка 
1780 вдруге вийшла заміж за бри- 
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гадира К. Лалоша. 1783 вона одер¬ 
жала царську грамоту, що під¬ 
тверджувала володіння Мануй- 
лівкою» 1787 село відносилося до 
Говтвянського повіту Київ, наміс¬ 
ництва, де проживало 739 душ 
різного звання — казенні селяни, 
козаки та кріпаки — бригадирші 
Марфи Лалошевої, титулярного 
радника Шепелева, сотника Воло¬ 
димира Острог раде ького та військ, 
товариша Риженкова. Наприк. 
18 — до 20 х рр. 19 ст. основним 
власником Мануйлівки був син 
А. Ф. Остроградського Олександр 
Андрійович. На час перепису 1859 
в М.— 267 дворів, 1897 ж., дерев. 
Покровська церква (1780), від¬ 
бувався один ярмарок на рік. 
З середини 19 ст. значна частина 
мануйлівських земель стала влас¬ 
ністю князя Ширинського Шихма- 
това. 1863 козаки Мануйлівки 
підпорядковувалися волосному 
правлінню, яке знаходилося в 
с. Пісках, а тимчасово зобов’язані 
— Василівському волосному прав¬ 
лінню; відбувалося 2 ярмарки на 
рік: Іванівський (у лютому) та 
Покровеький (у жовтні). 1900 у 
Верхній Мануйлівці Пісківської 
волості Кременчуц. повіту була 
Мануйлівська козацька сільська 
громада з приписаними до неї ху¬ 
торами: Гирмани, Деридн, Дя- 
ченки, Попенки, Харченки; 304 
двори, 1671 ж., земська і церковно¬ 
парафіяльна школи. У Нижній 
Мануйлівці—Мануйлів. сільська 
громада, 126 дворів, 1211 ж. 
У травні 1897 та в липні — серпні 
1900 у М. жив і працював рос. 
письменник Максим Горький (див. 
також Мануйлівський аматорсь¬ 
кий театр). 
У той час село відвідали: пись 
менник С. Г. Скиталець (Петров, 
1869—1941, у В. М. він написав 
свою першу повість «Октава»), 
рос. режисер, відомий театрозна¬ 
вець Л. А. Сулержицький (1872— 
1916, н. у Житомирі). У 1905—07 
у селі ві дбувалися мітинги, збори, 
поширювалася нелегальна літ ра, 

селяни припиняли роботу в помі¬ 
щицькій економії тощо. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Весною 1918 В. М. окупува 
ли нім.австр. війська. У травні 
того ж року виникла мануйлівська 
партизан, група на чолі з Р. Бар- 
даченком, яка згодом влилася в 
Кременчуц. партизан, загін. У 
1919 частина партизан влилася до 
лав регулярної Червоної Армії, 
решта діяла в тилу денікінців. 
1920—21 село зазнало нападів за¬ 
гонів Махна, Келеберди та ін. 
З встановленням Рад. влади В. М. 
стала центром Мануйлівської сіль¬ 
ради. 7.1II 1923 у складі Манже- 
ліївського р-ну Кременчуц. окру¬ 
гу (1928 — Бригадирівського р-ну, 
1930 округ ліквідовано). На 7.IX 
1923 у В. М.— 1875 ж. Влітку 1925 
проживав укр. письменник Остап 
Вишня (див. Вишні Остапа ву¬ 
лиця). 1927 відкрито семирічну 
школу; 1928організ. перший ГСОЗ 
(з лютого 1929 — артіль «Черво¬ 
ний незаможник»). У липні 1929 
зареєстровано Нижньомануй лів - 
ський ТСОЗ. На поч. 1930 ств. 
Верхньомануйлівське скотарське 
вироби, т во та Верхньо- і Нижньо- 
мануйлівське бурякові вироби, 
товариства. У березні того ж року 
зареєстровано статут верхньома 
нуйлівського ТСОЗу ім. 8-ми заби¬ 
тих. 1937, в річницю смерті М. 
Горького, місцевий колгосп був 
названий його ім’ям. Того ж року 
неповна с. ш. реорганіз. в середню, 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(16ІХ 1941—26.IX 1943) гітле¬ 
рівці знищили 7 сімей колгоспних 
активістів; колгоспниць Н. В. 
Кур’єр, Н. Л. Калашпик, О. Єре¬ 
менко та О. Пінчук із дворічним 
сином спалили живими. На при¬ 
мусові роботи до Німеччини вивез¬ 
ли 100 юнаків та дівчат, спалили 
312 будівель, школу, музей, мага¬ 
зин, Будинок культури, багато 
госп. споруд. У В. М,— центр, 
садиба колгоспу ім. М. Горько¬ 
го (зерново буряків, тваринниць¬ 
кого напряму), відділення зв’язку, 
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ВЕРХОЯРІВ. ЗАСІДАННЮ АТС, с. ш. імені М. Горького 
(збудовано 1953), амбулаторія, 
дитсадок, піонер, табір, Будинок 
культури на 400 місць, кіноуста¬ 
новка, б ка (15,1 тис. од. зб.), 
комплексно приймальний пункт, 
Горького Максима музей. Урод¬ 
женцем В. М. є Ф. В. Попов — 
літературознавець, учасник гро¬ 
мадян. війни. В. М. у різні часи 
відвідували укр. письменники 
О. Т. Гончар, А. С. Малишко, 
Д.' М, Косарик, Є. П. Гуцало, 
О. І. Ковінька та ін. Пам’ятник 
М. Горькому (1968), братська 
могила воїнів, загиблих при оборо 
ні 1941 і визволенні 1943 села від 
гітлерівців, та пам’ятник воїнам- 
односельцям, які полягли (212 
чол.) на фронтах Великої Вітчпзн. 
війни (1958). На околиці села 
виявлено залишки курганів доби 
бронзи 3—1 тис. до н. е. та сар 
матського часу (2 ст. до н. е.— 
4 ст. н. е.). 1925 знайдено срібні 
римські монети. Іл.— табл. XVII. 
ВЕРХОВЙНЦЮ В. М. МЕМО¬ 
РІАЛЬНА ДОШКА у Полтаві, 
Встановлена на фасаді корпусу 
№ 1 Полтавського педагогічного 
інституту ім. В. Г. Короленка 
по вул. Остроградського № 2, в 
якому 1922 —32 працював Верхо¬ 
винець (справж. прізв.— Костів) 
Василь Миколайович (1880—1938) 
— укр. композитор, хореограф, 
диригент, етнограф, педагог. Н. 
у с. Старому Мізині (тепер Ів.- 
Франкі всякої обл.). У 1922—38 
жив у Полтаві на вул. Гора Мара- 
та № 1Г/\ працював у Полтав. 
ін ті нар. освіти (1922—ЗО), по¬ 
тім— в Ін ті соціального вихо¬ 
вання (1930—32). У Полтаві засік 
1918 хорову капелу, 1930 — ан¬ 
самбль «Жінхоранс». З 1920 очо¬ 
лював клуб ім. С. М. Кірова 
1938 репресований. Автор першого 
укр. посібника з хореографії «Тео¬ 
рія українського народного тан¬ 
ку» (1919), егногр. запису «Весіл¬ 
ля в с, Шпиченці» (1912), зб, дитя¬ 
чих ігор з піснями «Весняночка», 
а також пісень, хорів, романсів, 

обробок нар. пісень. Працював 
у театрі т-ва «Руська бесіда» у 
Львові (1899—1906), театр! М Са- 
довського (1906 — 19). чЗаписав по¬ 
над 400 укр. нар. пісень. Дошку — 
відкрито 1966, у 1982 встановлено 
нову, мідну, виготовлену методом 
гальванопластики. На ній го¬ 
рельєфне зображення В. М. Вер¬ 
ховинця (скульптор В. І. Білоус) 
і мемор. текст. 
ВЕРХОВИНЦЯ ВУЛИЦЯ в Пол¬ 
таві (кол. Різницька Гора, Гора 
Марата; Ленінський р-н) — від 
вул. Панянка до Художньої. Наз. 
1980 на честь В. М. Верховинця 
(див. Верховинцю В. М. мемо¬ 
ріальна дошка). В. в. прокладено 
у 18 — на поч. 19 ст. від сх. части¬ 
ни Полтавської фортеці 17— 
18 ст. до заплави р. Ворскли. Вва¬ 
жають, що первісна назва похо¬ 
дить від розташованої тут у 18 ст. 
скотобійні (різниці) та м’ясних 
торговельних рядів. Одна з неба¬ 
гатьох старих вулиць міста, яка 
зберегла крутий рельєф, мальов 
ничу садибну забудову, бруківку, 
що дає можлігвість уявити харак 
тер істор. середовища Полтави 
у 19 ст. 
ВЕРХОіЇРІВСЬКОМУ ЗАСІ¬ 
ДАННЮ військової ради 
ПД.-ЗХ. ФРОНТУ МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДОШКА. Встановлена у 
с. Верхоярівці Пирятинського р ну 
в пам ять про засідання військ, ра¬ 
ди ІІд.-Зх. фронту (командуючий 
Герой Рад. Союзу генерал полков¬ 
ник М. П. Кйрпонос; див. Кирпо- 

Меморіальна дошка 
В. М. Верховинцю у Полтаві. 
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носа М. 77. погруддя), на якому 
під час Київ, оборонної операції 
в серед, вересня 1941 було прий¬ 
нято рішення йти на прорив ото¬ 
чення, утв. нім.-фашист. війська¬ 
ми. Дошка — мармур, відкрита 
1972. 
ВЕСЙЛИЙ ПОДІЛ (кол. Родзян- 
ки і Паніванівка) — село Семенів- 
ського р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко* 
вані села Вереміївка, Карпиха, 
Паніванівка. Розталі. поблизу р. 
Кривої Руди, за 6 км від райцент¬ 
ру та за 7 км від залізнич. ст. 
Веселий Поділ. 1983 ж. (1990). 
З.Х 1743 Пелагея, дружина Хо- 
рольського сотника Степана Род¬ 
зинки, одержала царську грамоту 
«на слободу Родзянковскую, посе- 
ленную на купленном грунте». На¬ 
лежало до Хорольської сотні Мир¬ 
город. полку. 1781 село Хорольсь 
кої сотні Голтвянського повіту 
Київ, намісництва мало 142 хати 
посполитих та підсусідків. 1787 
Родзинки Хорольського пов. у 
власності бунчукового товариша 
Василя Родзинки, 446 душ чол. 
статі. У селі на 1859 було 256 дво¬ 
рів, 1486 ж., З винокурних та 1 
селітряний заводи, дерев. Свято- 
духівська церква (1840). За пере¬ 
писом 1885 В. П. входило до Се- 
менівської волості, наліч. 205 
господарств, 1204 ж., відкрито 
двокласне земське уч-ще. 1900 — 
254 двори, 1457 ж. У 1905 було 
придушене повстання селян. За 
даними перепису 1910 у В. П.— 
245 дворів, 1483 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Наприк. 1919 ств. перший 
комсомол, осередок, 1922 — комне 
зам, з 1924 у кол. маєтку Родзян 
ків працювала дослідно-селекцій¬ 
на станція. 1926 — 463 господарст¬ 
ва, 2205 ж. 1928 ств. ТСОЗи 
«Іскра життя» і «Червоне поле», 
1930 — «Червоний шлях» і «Шлях 
до соціалізму», які пізніше об’єд¬ 
налися в с.-г. артіль «Комунар». 
1929 оріаніз. Веселоподільську 
МТС. Під час нім.-фашист. оку¬ 

пації (12.IX 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 2 чол., вивез¬ 
ли на примусові роботи до Німеч¬ 
чини 46 чол. З 1962 у селі — кол¬ 
госп ім. І. В. Мічуріна (зерново- 
буряківнич. напряму, тваринницт¬ 
во); дослідно-селекційна станція, 
Семєнівське міжгосп. підприємст¬ 
во по виробництву яловичини, 
Семенівський міжколгоспний ком¬ 
бікормовий завод, філія «Райсіль* 
іоспхімії», сільс. споживче т-во, 
будинок побуту, дільнична лікар¬ 
ня, аптека, 3 дитсадки, Ьудипок 
культури (450 місць), б-ка (14 021 
од. зб.), клуб і б-ка дослідно се¬ 
лекційної станції, дві кіноустанов¬ 
ки, відділення зв’язку, Веселопо- 
дільськии парк. 
2.VIII 1824 у В. П. проїздом на за¬ 
прошення А. Родзяпки побував 
О. С. Пушкін. 22.VII 1845 Т. Г. 
Шевченко на Ільїнському ярмарку 
в Ромнах познайомився з А. Род- 
зянком і разом з ним виїхав до 
В. П. Тут він пробув кілька днів, 
наманював портрет поміщицько¬ 
го сина — Г. Родзянки. З В. П. 
виїжджав у розташовані поблизу 
сена Вишняки, Платонівку, Заї- 
чинці, а також у Хорол, де описав 
істор. пам'ятники. Місцевість нав¬ 
коло В. II. описав в «Археологіч¬ 
них нотатках». Згадка про село 
є в повісті «Наймичка» і в «Щоден¬ 
нику». Під час перебування у 
В. П. познайомився з чехом — 
композитором Єдлічкою Алоїзом 
Вячеславовичем (1821—94, закін 
чив 1842 Празьку консерваторію), 
— учителем музики у Родзянків, 
розпитував його про гусистів, про 
Прагу, давав йому читати свої 
вірші. З 1848 Єдлічкл викладав 
гру на фортепіано в ІІолтав. ін-ті 
шляхетних дівчат. Автор фантазії 
«Спогад про Полтаву», ін. творів, 
обробляв укр. нар. пісні, зробив 
редакцію музики до «Наталки 
Полтавки» І. Котляревського. По¬ 
мер у Полтаві. Уродженцем В. II. 
є укр. поет байкар Л. І. Глібов 
(1827—93, нар. у родині управ 
ляючого маєтками Родзянків), Ге- 
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рой Соц. Праці І. М. Новохатько. 
1957 споруджено Глібову Л, І. 
пам'ятник, 1967 — пам’ятники 
І. В. Мічуріну, В. І. Леніну. 
Встановлено надгробки на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, загиблих 
під час визволення В. ГІ. у 1943, та 
пам ятник воїнам односельцям, 
які загинули (159 чол.) на фрон¬ 
тах Вел. Вітчизн. війни. 
ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКА ДОС¬ 
ЛІДНО СЕЛЕКЦІЙНА СТАН¬ 
ЦІЯ. Ств. 1915 як Хорошківська 
селекційна станція, коли з ІІеми- 
рова сюди перенесла свою робо¬ 
ту насінницька фірма «Бущинський 
та Лонжинський» (тепер с. Хоро 
иіки Лубен, р-ну, за ЗО км на пн. 
від Лубен). Навесні 1920, після 
трагічних подій, коли бандити 
вбили 10 співробітників Хорош- 
ківської станції, вона перенесла 
свою роботу ближче до Лубен 
у с. Березоточу і стала називатися 
Ьерезотоцька селекційна станція. 
Тут вона розгорнула селекційну 
роботу з цукр. буряками та зер¬ 
новими культурами, а у нідділеи 
ні станції в с, Софине (тепер Хо- 
рольського р-ну) — з багаторіч¬ 
ними травами. Оскільки грунти 
в долині р. Сули, де розміщува¬ 
лася станція, не були типовими 
для зони, наприк. 1924 — на поч. 
1925 Березотоцька станція була 
ліквідована, а на її базі у с. Ве¬ 
селому Подолі (тепер Семенівсь- 
кого р ну) па землях кол. госпо¬ 
дарства А. II. Родзинки ств. В. д.* 
с. с. 1928 на новому місці заверше¬ 
но буд-во лаборатор. корпусу. 
Станція розгорнула роботу в галу¬ 
зі селекції цукрових буряків, ози 
мої пшениці, жита, вівса, ярої 
пшениці, проса та багаторічних 
трав, розпочала вивчення агротех 
піки і системи живлення рослин. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
загинуло багато цінних селекцій 
них матеріалів (лише невелика 
його частина була евакуйована у 
тил). Відновила роботу у вересні 
1943. З мстою розширення селекц. 
роботи і забезпечення елітним на 

ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКА СТАНЦІЯ 

сінням колгоспів і радгоспів зони 
обслуговування земельний фонд 
станції був збільшений. У червні 
1960 до неї приєднано колгосп 
«Соцшлях» (с. Вереміївка Семе- 
нівського р-ну) і бригаду колгоспу 
ім. Чапаєва (є. Тарасівка, тепер 
Малинівка, підпорядкована Семе- 
нівській селищній Раді). Земель¬ 
ний масив станцій збільшився до 
3399,6 га, у т. ч. орної землі 2200 
га. 1969 сталися зміни в структурі 
станції. Було сгв. відділи: земле¬ 
робства з лабораторією агрохімії, 
селекції цукр. буряків з лаборато¬ 
рією технології насінництва цукр. 
буряків; селекції зернових куль¬ 
тур і багаторічних трав з лабора¬ 
торією зерна; лабораторія захисту 
рослин (ентомологія і фітопатоло¬ 
гія). Згодом ств. ще два відділи: 
технології механіз. вирощування 
цукр. буряків; обробітку грунту, 
сівозмін, захисту рослин і насін¬ 
ництва цукр. буряків. 1987 орга¬ 
нів. Веселоподільську науково-ви- 
робн. систему «Цукрові буряки 
яка об’єднує 14 господарств трьох 
р-нів області на площі 5,5 тис. га. 
Колектив станції налічує 388 чол., 
у т. ч. 29 наук, співробітників, з 
них 7 кандидатів с.-г. наук, 17 
техніків і лаборантів. Науковцями 
станції (М. І. Жигайло, П. П. До- 
ценко, М. А. Загривий) ств. но¬ 
вий високопродуктивний сорт 
цукр. буряків Веселоподільська 
однонасінна 29, який районується 
в 4 областях України (у 1989 зай¬ 
мав площу бл. 400 тис. га). Селек¬ 
ціонери по зернових культурах 
і багаторічних травах А. А. Крас¬ 
нюк, М. В. Кузьменко, Т. М. Юхи- 
менко, В. І. Шкоденко, І. І. Бут- 
ченко, І. Ф. Карпенко, П. П. 
Шудря, П. Д Дузь-Кратченко, 
П. І. Оропай, Я. Т. Корченюк, 
С. О. Лисак, В. Ф. Овчинников, 
Г. А. Оношко вивели нові сорти 
озимого жита, озимої пшениці, 
проса, вівса. Господарство — неод- 
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Норазовий учасник ВДІЇГ СРСР, 
нагороджувалося дипломами ви¬ 
ставки, занесені до Книги трудової 
слави Полтавщини. 
ВЕСЕЛОПОДЇЛЬСЬКИЙ ПАРК 
— бот. пам’ятка природи (з 1964). 
Розтані, у с. Веселому Подолі 
Семенівського р-ну. Закладений у 
19 ст. на лівому березі р. Кривої 
Руди. На цьому місці було велике 
озеро, яке з’єднувалось з річкою. 
Зростають кілька дубів віком по¬ 
над 200 р., вікові берест, липа. 
Перебуває у віданні Веселоподіль- 
ської селекційної станції. Площа 
18 га. У В. п. 1824 бував О. С. 
Пушкін, гостюючи у Родзянок в 
їх маєтку у с. Веселому Подолі. 
У парку встановлено уродженцю 
с. Веселого Подолу укр, поету 
Глібову Л. /. пам'ятник. 
ВЕС Е Л ОПО Д ЇЛЬСЬКИ Й ЦУ- 
КРОВИЙ КОМБІНАТ. Спеціалі- 
зується на вироби, цукру, насіння 
цукр. буряку, молока, м’яса. 
1928—29 споруджено цукрозавод. 
Внаслідок об'єднання його з Ве- 
селоподільс ьким племінним гос¬ 
подарством, ств, цукр. комбінат 
(1954—76). У 1959 здійснено ре¬ 
конструкцію і капітальний ремонт 
3 ду. 1990 до В. ц. к. входять цу~ 
крорадгосп, який складається з 
4 відділень (Єгорівського, Чапа- 
євського, Криворудського і Семе¬ 
нівського), цукрозавод, цегель¬ 
ний завод (з 1981). В. ц. к. нале¬ 
жить 4805 га с.-г. угідь. Комбінат 
має клуб, дитячий садок та ясла, 
поліклініку, с. ш , банно праль¬ 
ний комплекс, майстерню для ре¬ 
монту взуття. 
«вйстник Зологоношского сель- 
скохозяйственного общества». Ви¬ 
ходив у Золотоноші 1908—14. 
Спочатку 2 рази на місяць; з 
1909 — щотижня; у 1913 — два 
рази на тиждень. 
«ВЙСТНИК Хорольского обще¬ 
ства сельского хозяйства». Двотиж 
невий журнал раціонального с. г. 
місцевого життя. Виходив у Лох- 
виці 1911—16 два рази на тиждень. 
З 1914 — текст рос. та укр. мова¬ 

ми. В. мав додатки: 1912. Южно- 
русский сельскохозяйственньїй ка¬ 
лендар ь «Хлібороб» на 1912 (X., 
1911; 1914); Хліборобський порад¬ 
ник, Календарь «Рілля» на 1914 
(К., 1913; 1914—1915); «Телеграм 
мьі Петроград, тел. аг.» 2 раза в 
день. №№ 1-727. 1915—1916. 
Календарь «Хуторянин». 
«ВЕСТНИК Хорольского общест¬ 
ва сельского хозяйства. Телеграм- 
мьі Петрогра декого тел сі рафного 
агентства». Газета, виходила в 
Лохвиці 1914 -15. 
«ВЕЧЕРНИЕ СПЕЦИ АЛЬНЬІЕ 
ТЕЛЕГРАМ МЬІ Петроград ского 
телеграфного агентства». Газета, 
виходила в Кременчуці 1914. 
«ВЙЗВОЛЕНА ПОЛТАВЩИ 
НА» — ліг.-публіцист, збірник, 
випущений 1944 вид вом «Зоря 
Полтавщини» до річниці визво¬ 
лення Полтав. області від нім.- 
фашист. загарбників. Вміщено 
статті екон. публіцист, змісту, на¬ 
риси про героїв війни, художні 
твори І. 1. Неходи, М. П. Бажана, 
М Т. Рильського, В. М. Сосюри 
та ін. 
■«ВЙЗВОЛЕНА ПОЛТАВШИ 
НА». Танкова колона, створена у 
роки Великої Вітчизн. війни на 
кошти, зібрані трудящими Пол¬ 
тав. обл. Тільки до травня 1944 
на Полтавщині було зібрано 
51 661 тис. крб. на танкову колону 
«В. II.», у т. ч. комсомольці і 
молодь області внесли своїх осо 
бистнх коштів 20 200 тис. крб. 
Перші бойові машини, збудовані 
на кошти полтавців, уже в березні 
1944 були передані військовому 
з’єднанню, яким командував ге¬ 
нерал-лейтенант танкових військ 
М. Ю. Катуков. У червні 1944 
було відправлено додатково зіб¬ 
рані кошти на танкову колону — 
48 569 тис. крб., 1 кг 9 г золота 
та ін. коштовностей. Всього на 
танкову колону «Визволена Пол¬ 
тавщина» було зібрано трудящи¬ 
ми Полтав. обл. 104 млн. крб. 
ВИЗВОЛЕННЯ ВУЛИЦЯ у Пи- 
рятині (кол. Ярмаркова пл.) — від 
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ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ пул. Леніна до вул. Радянської. 
1975 названа на честь визволення 
міста у вересні 1943 від шм,-фа¬ 
шист. загарбників воїнами 237 ї 
і 309-ї стрілецьких дивізій. На 
В. в. розташовані с. ш. № 2, ста 
діон «Колос», районна лікарня, 
поліклініка, житл. будинки. 
ВИКОНАВЧІ КОМІТЕТИ 1) Пол¬ 
тавської губернської Ради робітн., 
селянських і червоноарм. депута¬ 
тів, губниконком. Обраний на 2-му 
губ. з’їзді Рад робітн., сел. і сол¬ 
дат. депутатів, який відбувся в 
Полтаві 6 — 11.11 1918. До нього 
входило 45 чоя.— по 15 від кож¬ 
ної з трьох політ,, партій — біль¬ 
шовиків, лівих есерів та укр, 
есерів. Але вже в березні 1918 по 
суті припинив своє існування в 
зв’язку з захопленням Полтавщи¬ 
ни кайзерівськими військами. Зно 
ву організ. на основі постанови 
Раднаркому України від 8.II 1919 
«Про організацію місцевих орга- 
нів Рад. влади і порядок управ¬ 
ління». Розпочав свою діяльність 
12.III 1919. Тимчасово припинив 
її у зв’язку з захопленням Пол- 
тав. губернії ценікінськими війсь¬ 
ками (липень — грудень 1919). 
23.IV 1920 на губ. з’їзді Рад обра¬ 
но новий склад губвиконкому. Між 
з’їздами був найвищою губерн. 
владою, яка проводила в життя 
постанови і декрети Рад. уряду 
України та його центр, органів. 
Очолювала роботу губвиконкому 
президія в складі 5 членів. Для 
виконання всієї роботи, віднесеної 
до компетенції місцевої влади, при 
губвиконкомі було створено 20 
відділів: земельний, фінансовий, 
юстиції, військовий, соц. забезпе 
чення, держ. контролю: допомоги 
Донбасу, допомоги фронту. Діяв 
до ЗО.VII 1925 і припинив її від¬ 
повідно до постанови ВУІДВК від 
3.VI 1925 «Про ліквідацію губер¬ 
ній і перехід на триступеневу си¬ 
стему управління». 2) Полтавської 
обласної Ради нар. депутатів, обл¬ 
виконком. Утв. 1937 як виконав¬ 
чий комітет Полтав. обл. Ради де¬ 

путатів трудящих, з 1977 — су¬ 
часна назва. Є органом держ. вла¬ 
ди на тер* області, виконує функ¬ 
ції управління та адм.-госп. керів¬ 
ництва. Розміщений в адм. будин¬ 
ку на вул. Жовтневій № 45. 
3) Волосних Рад робітничих, се¬ 
лянських і червоноарм. депутатів, 
волвиконкоми. Вперше обрані у 
лютому 1919 на волосних з’їздах 
Рад у відповідності з постановою 
Раднаркому України від 8.II 1919 
«Про організацію місцевих органів 
Радянської влади і порядок управ¬ 
ління». Між з’їздами були най¬ 
вищими органами держ. влади 
у волості. 1920 на тер. Полтав. 
області діяло 276 волвиконкомів* 
Припинили свою діяльність 1923 
у зв язку з ліквідацією волостей 
як адм.-тер. одиниць. 
4) Місцевих Рад нар. депутатів, 
виконкоми — виконавчі і розпо¬ 
рядчі органи обл., міських, район¬ 
них, районних у містах, сільс. 
і селищних Рад нар. депутатів. 
На тер. Полтав. області діють 
(1990) облвиконком, 5 міськвикон¬ 
комів Рад міст обл. підпорядку¬ 
вання. 35 райміськвиконкомів, 
10 міськвиконкомів міст район 
ного підпорядкування, 409 викон¬ 
комів сільс. та 21 виконком селищ¬ 
них Рад нар. депутатів. 
5) Окружних Рад робітн. селян¬ 
ських і червоноарм. депутатів, 
окрвиконкоми. Утв. 1923. Оби¬ 
ралися окружними з’їздами Рад 
на один рік. Складалися з прези¬ 
дії, скоп, наради, окружної ви¬ 
робничо. комісії, бухгалтерів, від¬ 
ділів: адм., фінанс., військового, 
земельного, нар. освіти, охорони 
здоров’я і місцевого господарства. 
У період між з’їздами Рад були 
розпорядчими, виконавчими і кон¬ 
тролюючими органами влади в 
окрузі. На тер. Полтав. губернії 
було утв. 7 округів, стільки ж 
окружних виконавчих комітетів: 
Золотоніський, Красноградський, 
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а 

Кременчуцький, Лубенський, Пол¬ 
тавський, Прилуцький, Роменсь- 
кий. В. к. Рад Золотоніського і 
Красноградського округів припи¬ 
нили діяльність З.УІ 1925, При¬ 
луцького і Роменського округів — 
13.УІ 1930, Кременчуцького, Лу¬ 
бенського і Полтавського округів 
— у вересні 1930 у зв’язку з лікві¬ 
дацією округів і переходом на 
двоступеневу систему управління. 
6) повітових Рад робітничих, се¬ 
лянських і червоноарм. депутатів, 
повітвиконкоми. Утв. в лютому 
1919 у відповідності з постановою 
Раднаркому України від 8.ІІ 1919 
«Про організацію місцевих органів 
Радянської влади і порядок управ¬ 
ління». У зв’язку з захопленням 
тер. Полтав. губернії денікінсь- 
кими військами у липні — грудні 
1919 припинили свою діяльність. 
У квітні 1920 року повітвиконко¬ 
ми відновлені. Обиралися на по¬ 
вітових з’їздах Рад. Були най¬ 
вищими органами Рад. влади на 
тер. повіту в період між з’їздами. 
1920 Полтав. губернія включала 
15 повітів: Гадяцький, Зіньківсь- 
кий, Золотоніський, Кобеляцький, 
Костянтиноградський, Кремен¬ 
чуцький, Лохвицький, Лубенський, 
Миргородський, Переяславський, 
Пирятинськии, Полтавський, При¬ 
луцький, Роменський, Хорольсь- 
кий. Повітвиконкоми припинили 
свою діяльність 1923 у зв’язку з 
ліквідацією повітів. 
ВИНЙЩУВАЛЬНІ БАТАЛЬЙб 
НИ — допоміжні добровільні 
збройні формування трудящих у 
період Великої Вітчизн. війни. 
Створені за постановою РНК СРСР 
від 26.VI 1941 для сприяння орга¬ 
нам Рад. влади і Червоної Армії 
у боротьбі проти ні м.-фашист, 
загарбників. Комплектували В. б. 
райкоми партії із представників 
парт, і рад. активу. Створювалися 
вони у кожному районі. За ар 
мійським зразком В. б. ділилися 
на взводи і роти. У період обо¬ 
ронних боїв В. б. допомагали зне¬ 
шкодженню фашист, десантів, 

диверсантів, патрулювали заліз¬ 
ниці, охороняли мости тощо. Про¬ 
тягом короткого часу в Полтав. 
області було ств. 45 В. б., які 
налічували 9598 чол. У їхньому 
розпорядженні було 135 автома¬ 
шин, 22 мотоцикли, 520 велосипе¬ 
дів, 427 підвід і 552 верхових ко¬ 
ней. Залежно від обстановки В. б. 
вливалися в лави Червоної Армії, 
або перетворювалися у партизан, 
загони. 
ВИРВИХВЇСТ — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р- Протоки (бас. 
Дніпра). 
ВИРВИХВЇСТ — струмок у Пол¬ 
тав. обл., прит. р. Гирмана. Про¬ 
тікав поблизу Градизька Глобин- 
ського р ну. Тепер не існує. 
ВИРВИХВбСТА — річка в Пол¬ 
тав. обл., ліва прит. р. Дніпра. 
Протікала тер. Семеніоського р ну. 
Тепер не існує. 
ВИРІШАЛЬНЕ (до 1У74 — при- 
станційне с-ще) — селище Лох- 
вицького р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Бешти, Високе, Гірки, 
Миколаївка, Сльозиха, Часни- 
ківка, Шкадретів. Розташ. за 24 км 
від райцентру, у с-щі — залізнич. 
ст. Сенча. 2596 ж. (1990). З 1974 
В.— центр сільради, укрупнене 
шляхом об’єднання с. Перевалівки, 
пристанційного сща Вирішальне 
та центр, садиби радгоспу «Вирі¬ 
шальний». Персвалівську сільра¬ 
ду перейменовано у Вирішальнеє 
ську. Виникло 1886 під час бу¬ 
дівництва залізниці. Першими по¬ 
селенцями були: І. П. Кандоскал, 
А. В. Курячий, Т. І. Моравський. 
Поблизу ст. було збудовано: З 
парові млини, 2 крупорушки, 2 
просорушки. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У квітні 1919 на ст. Сенча 
організ. с.-г. артіль. З 1923 В.— 
село Сенчанського р-ну Лубен, 
округу. 1930 — колгосп ім. В. М. 
Молотова та насіннєвий радгосп 
«Вирішальний». Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (14.IX 1941 —17.IX 
1943) гітлерівцями вивезено до 
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ВИСОКА ВАКУЛІВКА ііі и ммішіі 6 5 мо ! , спалено 59 
ми 195/ до радгоспу «Вирі шаль-- 
ніш приєднано колгоспнім В. М. 
Молотова, «Комінтерне (с. Пере 
н.і іінк.і) іл ім. ( . М. Будьоппого 
і ( їй. 4 його відділки. Тепер на 
ігр. сільради радгосп «Вирішаль¬ 
нії й (спеці алідаді я — иирощу- 
іі.пнія ц&СІшія та Племінного мо- 

іодпяка) і Лохвицькпй і» ід годі- 
исіьннй радгосп. С ш., філіал 
( (чічаїк ької муз. інколи, дільппч 
на лікарня па 25 ліжок, фельд 
іік р. акушер, пункт, профілакто¬ 
рій, Будинок культури на 250 

і і * ції, б-ка (16 тис. од. зо.), музеіі 
на громад, засадах. Пам’ятник 
И І. Іеніну (1950). На братській 
г п • і и >і і рад. воїнів, які загинули 
< . і мол.) при визволенні села 
ВИД під гітлерівців, встановлено 
(1955) пам’ятник та стелу (1965) 
з прізвищами воїнів-односельців, 
полеглих на фронтах Великої Віт- 
ЧІГІІІ. війни. 
ВИСАЧКГВСЬКИЙ ГОРБ — гео 
лої. пам’ятка природи (з 1969). 
Діабазова морфоструктура з про 
шаркамп інших рорід. Розташ. в 
Лубенському р ні. Перебуває у 
віданні колгоспу ім. В. 1. Леніна. 
Площа 5 га. 
ВИСбКА ВАКУЛІВКА (до поч. 
20 ст.— Вакулівка) — село Ковель- 
щинського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Довга (Довге), 
Мар’янівка, Юрівка. Розташ. не¬ 
подалік р. Псла, за 19 км від рай¬ 
центру та за 14 км від залізнич. 
ст. Ганівка. 5/8 ж. (1990). Село 
склалося з великої групи Впсо- 
ковакулівських хуторів, що виник¬ 
ли у 18—19 ст. навколо слободи 
Вакулівки. До неї ще й до поч. 
20 ст. відносилися хутори: Гурби, 
Дерев’янки, Коржівка, Лісні, 
Литвиненки, Михни, Олександ 
рівка (Барабашівка), Низька Ва¬ 
кулівка, Степенки, Хорошманівка, 
Юренка, Юрівка та ін. Окремі з 
них, такі як Савенки, Хорошма¬ 
нівка до серед. 20 ст. були само¬ 
стійними нас. пунктами. За пе¬ 

реписом 1781 у Говтвянській сотні 
Миргород, полку значиться сло¬ 
бода Вакулівка, 38 хат; записані 
хутори козаків: Лісного, Ліскен 
ків, Савенка, Співака, Хороніма- 
ня, Юренка, Юрченка, військ, 
товариша Барабаша. За перепи¬ 
сом 1787 слобода Вакулівка Говг- 
бяпськОго пов. Київ, намісництва 
належала військ, товаришу Фе¬ 
дору Москову, вдові хорунжого 
полкового Москова — Мотрі Мос¬ 
ковці та сотнику Володимиру 
Остроградському; хут. Олександ 
рівка — військ, товаришу Гера 
симу Барабашу, слобода Хорош¬ 
манівка — військ, товаришу Ва¬ 
силю Остроградському. На час 
переписів 1859 у Кобеляцькому 
пов. Вакулівка не показана як 
окремий нас. пункт, а лише її 
хутори. 1900 як самостійні виді- 

іепі — село Хорошманівка (Пи¬ 
рогова Гребля) Хорошківської во- 
їості Кобеляцького пов.: 45 дворів, 
280 ж., школа грамоти та хутір 
Олександрівка (Барабашівка). 
Рад. владу на Високовакулівських 
хуторах проголошено в січні 1918. 
Наприкінці грудня 1919, після 
вигнання денікінців, В. В. стала 
центром сільради; 7.III 1923 — 
у складі Бригадирівського р-ну 
Кременчуц. округу. На 7.ІХ 1923 
у В. В. і хуторах Лісні та Чепаки — 
1425 ж. Під час ні м.-фашист, 
окупації (17.ІХ 1941 — 25.IX 1943) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
64 ж., спалили 116 будівель. У 
повоєнні роки Барабашівку, Са¬ 
венки та Хорошманівку приєдна¬ 
но до Високої Вакулівки. На тер. 
В. В.— центр, садиба колгоспу 
ім. XXI з’їзду КПРС (зерново-бу 
ряківничого і м’ясо-мол. напряму), 
відділення зв’язку, АТС на 50 
номерів, неповна с. ш., фельд¬ 
шер.-акушер. пункт, дитсадок, Бу¬ 
динок культури на 350 місць, 
б-ка (9,6 тис. од. зо.). У В. В. 
провів свої дитячі і юнацькі роки 
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укр. письменник Олесь Юренко 
(1912—90), у 1958—66 — відпо¬ 
відальний секретар Полтав. орга 
нізації СПУ. Автор поетич. збі 
рок «Полтавське літо», «В тополи¬ 
нім краю», «Неспокійні стежки», 
багатьох пісень. У центрі села — 
меморіальний комплекс: братська 
могила рад. воїнів, які загинули 
при обороні 1941 і визволенні 
1943 села, та пам’ятний знак вої- 
нам-односельцям, які полягли 
(161 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1958). 
ВИШИВАННЯ — вид декоратив 
но-ужит. мистецтва, одне з най- 
популярніших нар. ремесел. Про 
давнє побутування вишитого 
вбрання, зокрема чоловічих соро¬ 
чок, свідчать археол. знахідки. 
Так, на бронзовій чоловічій 
статуетці (6—7 ст.) з околиць 
Хоролу бачимо сорочку з виши¬ 
тою манишкою. Вишиті сорочки 
були поширені в Київській Русі, 
що підтверджують мініатюри до 
літописів, літ. записи іноземців. 
На половецьких кам’яних жіно 
чих скульптурах (11—13 ст.) з пол¬ 
тав. краю вишиті елементи позна¬ 
чено на уставках манжетах і по¬ 
долах вбрання. Про В. доби Геть¬ 
манщини дає уявлення тогочасний 

Вишивання. Полтавські рушники 
кін, 19 — поч. 20 ст. 

іконопис, пар. картини « Козак - 
Мамай» і «Козак-бандурист», ко¬ 
зацькі портрети, музейні експона¬ 
ти. Характерними зразками В. 
поч. 17 ст. є сорочка В. Л. Кочу- 
бея, шапка гетьмана Данила Апо¬ 
стола. Дані про асортимент вбран¬ 
ня, вишиті речі, їх техніки зафік¬ 
совано в описах і реєстрах козаць¬ 
ко старшинського майна кінця 
17—18 ст. Існував звичай, за яким 
кожна дівчина й жінка повинні бу¬ 
ли вишивати предмети щоденного 
вжитку й рушники. Поряд з нар. 
В. функціонувало козацько-стар¬ 
шинське, а відтак — дворянське 
й монастирське. Вишитими візе¬ 
рунками оздоблювали не лише 
чол., жіночі й дитячі сорочки, 
кожухи, свити, керсетки, головні 
убори, хустки, прикраси житла, 
насамперед — рушники, а й речі 
реліг. призначення — коштовні 
ризи, підризники, покрівці, руш¬ 
ники. Останні виготовляли у мо¬ 
настирських майстернях, з них 
на Полтавщині славилася май¬ 
стерня Ладинського монастиря. 
Із запровадженням кріпацтва ви¬ 
никає мережа поміщицьких май¬ 
стерень, з яких відомі у Великій 
Бурімці Золотоніського пов., До¬ 
лині Полтав. пов. У 2-й пол. 19 ст. 
вишивальне ремесло набирає ознак 
промислу. Ним опікується Полтав. 
губ. земство, надаючи технолог, 
й художню допомогу, проводячи 
посередницьку діяльність і експор 
туючи вироби за кордон і в Євро¬ 
пу та Америку. Цим планомірно 
займався з 1904 кустарний склад 
при земегві. Вишивальниці, крім 
традиційного асортименту, вироб¬ 
ляли й речі, розраховані на міськ. 
й інозем. споживача: портьєри 
з ламбрекенами, накидки на по 
душки, накомодники, чайні сал¬ 
фетки, маті неї капоти, фартуш¬ 
ки, жіночі сумочки, палітурки для 
книжок. Починаючи з 80-х рр, 
19 ст., полтавське В. досліджував 
В. Василенко (див Василенка 
В. /. могила). Вишиті вироби 
активно збирали колекціонери 
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В. БезпаЛьчев, О. Сластіон, Чер¬ 
виш, Олена Пчілка (див. Пчільці 
Олені меморіальна дошка), при¬ 
родничо істор. музей Полтав. зем¬ 
ства (з 1890 х рр.). У 1901 вперше 
на Україні про художній рівень В. 
доповідали Олена Пчілка та Опа- 
нас Сластіон на з’їзді діячів кус¬ 
тарної пром сті у Полтаві. У 
1900—10 земство видало альбоми, 
присвячені рушникам і хусточкам, 
а 1914 у Зінькові — альбом, де 
репродуковані вироби вишиваль¬ 
ниці Насті Батрак. Значного 
розвитку набуває вишивальна 
пром сть по закінченню іромадян. 
війни, із заснуванням полтав. 
спілки «Кустар» (1921). Відкри 
вається велика кількість пром. 
кооп. артілей, більшість з яких 
діяла до поч. 60 х рр. 20 ст. Тепер 
звужений асортимент вишитих 
речей виготовляють у виробничо- 
худож. об’єднанні «Полтавчан¬ 
ка» [Полтава, Лубни, Опішня, 
Кременчук. Великі Сорочинці 
(див, Великосорочинська фабрика 
художніх виробів), Нові Санжари, 
Зінькїв, Миргород, Градизьк) та 
Региетилівській фабриці худож 
ніг виробів ім. К Цеткін]. 
Орнаментальні мотиви та їх сим¬ 
воліка, вживана сучасними майст¬ 
ринями, перегукуються з візерун 
к.іми, якими оздоблювалися речі 
палеолітичної Міланської стоян¬ 
ки (и ікіпечппки, ромби, три¬ 
кутники. ( « ред мотивів найпочес- 
НІіПЄ мі< це .І.ІІІМ.М .111 І рпіІОЛОІ Ічне 
зображення великої от пні Бе¬ 
рег і ти І, І І тотем і < 1 ІІЧИИ \ ЛТЛ 

шок (півня, качки, павича). Окрім 
них, використовуються солярні 
мотиви, пов’язані з культом сонця, 
«світове дерево», змінена назва — 
«дерево життя», а з доби пізнього 
середньовіччя — «квітка у вазоні» 
чи просто квітки, гілочки з квітка¬ 
ми і листками. З 18 ст. у компози 
ції вишитих речей введені зобра¬ 
ження ангелів, двоголового орла, 
з 19 ст.— дати, ініціали, рядки з 
нар. пісень, присвяти, у рад. 
добу — написи, емблеми, тема- 

ВИШИВАННЯ 

тичнї зображення і навіть кар¬ 
тини. 
Як призабутий пласт дуже дав¬ 
ньої традиції є популярна на Пол¬ 
тавщині техніка «біллю», тобто 
вишивають на білому чи сірому 
полотні білими нитками, зокрема, 
у Решетилівці, Нових Санжарах, 
Великій Павлівні, Великих Буди- 
щах, Всреміївці. Святковості й 
витонченості надає В. кольоро¬ 
ва гама ніжних приглушених, пас¬ 
тельних барв (блакитного, вох¬ 
ристого коричневого, зеленкувато 
го і відтінки сірого). Найпошире¬ 
нішим був і є червоний колір ни¬ 
ток. Дуже зрідка зустрічається 
чорний. У козацькому середовищі 
вишивали золотими, срібними та 
різнобарвними нитками, простою» 
заполоччю червоного і білого ко 
льорів, у монастирському — гап¬ 
тування — В. сухозліткою, тобто 
золотими і срібними нитками. 
Нар. В. Полтавщини має значну 
кількість технік: мережки (серед 
них — вирізування, безчисна, за- 
гятанка), настилування (ін. наз¬ 
ви — лічильна, точна й полтавсь 
ка гладь), занизування, лиштви, 
штапівка, зерновий вивід, верхо- 
плут, рушниковий шов 3 кінця 
19 ст. негативний вплив на роз¬ 
виток В. мали малюнки етикеток 
косметичних фірм Ралле і Брока- 
ра, завдяки чому поширеною ста¬ 
ла хрестикова техніка. З 20—30-х 
рр 20 ст. у районах Гадяча й Ко- 
гедьпи набуло поширення тамбур 
не В4 У повоєнний період розпов¬ 
сюджується строкате й натуралі¬ 
стичне трактування «рослинних» 
візерунків, композицій 'міщансь¬ 
кого характеру. 
З величезної маси майстринь істо¬ 
рія полишила нам обмаль їх 
імен. У Полтав. краєзнавчому 
музеї зберігається рушник роботи 
Оксани Шапки, виконаний у 40-і 
рр. 19 ст. Упродовж 19 ст. виши 
вальниці демонстрували свої ви- 
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роби на виставках. Завдяки збе¬ 
реженим звітам можна назвати ок¬ 
ремі прізвища. Так, 1846 у Ром 
нах на Іллінському ярмарку 5 крб. 
сріблом за рушники одержали Оль- 
хина і Козаренко з Хорольського 
пов., на наступних відповідно: 
1848 у Ромнах — 7 крб. Ганна Ко¬ 
черга з Пирятин. пов.; 5 крб. Ма¬ 
руся Карпусь з Прилуцького 
пов.; 1853 у Полтаві — 3 крб. Ган 
ца Гапон з Прилуцького пов.; 
1884 у Миргороді — 5 крб. сріблом 
Олександра Устименко і 3 крб. 
Раїса Худоминська (обидві місце¬ 
ві); 1886 у Диканьці — малу 
срібну медаль Параска Крама¬ 
ренко з Чернечого Яру, бронзову 
медаль Онисія Костенко з Великих 
Будищ; 1890 в Опішні — 5 крб. 
Параска Ясько з Великих Будищ; 
1894 у Миргороді — 6 крб. На 
талка Чипенко. Починаючи з 1882, 
полтавські вишивальниці брали 
участь у Всерос. виставках; ху- 
дожньо-пром. у Москві, с.-г. 
у Харкові (1887), пром. і худож¬ 
ній у Нижньому Новгороді (1896), 
кустарних у Петербурзі (1902, 
1913), у Києві (1913), численних 
експозиціях ярмаркових, с.-г. і 
кустарних Полтав. губ., за кордо¬ 
ном. Серед видатних митців В. 
20 ст.: Ганна Зленко (майстер нар. 
мистецтва УРСР з 1936), Явдоха 
Ьодня та Олена Ребрик з Решети- 
лівки, Федоська Ажажа з Вели¬ 
ких Сорочинців (всі учасниці Все¬ 
світньої виставки 1937 в Парижі), 
заслужені майстри нар. творчості 
УРСР Олена Василенко та Олек 
сандра Велико дна, Григорій Гринь, 
нагороджений Грамотою Президії 
Верх. Ради УРСР. Здобутки пол¬ 
тав. В. представлені у багатьох 
музеях України та за її межами, 
у музейних збірках укр. діаспори. 
Іл.— табл. ХТ. 
ВИШНЕВА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Орчика (бас. 
Дніпра). 
ВИШНЕВЕЦЬКИХ (КНЯЗІВ) 
ВОЛОДІННЯ, Вишневеччина. Укр. 
князі Вишневецькі — нащадки 

великого князя литовського Оль- 
герда та Рюриковичів. Правнук 
Корибута — Дмитрія, сина Оль- 
герда Годи мі новіша — Солтан 
заснував замок Вишневецьк на 
Волині і першим почав іменува 
тися Корибутом Вишневецьким. 
Син його брата Василя — Михай¬ 
ло Васильович Вшшіевецький став 
родоначальником другої гілки кня 
зів Вишневеньких. Від нього піш 
ли Михайло, Іван га Олександр, 
Ця лінія роду князів Вишневень¬ 
ких припинилася на польському 
королеві Міхалі — Фомі — Кори- 
буті, у 1673, а перша — на князе 
ві Михайлові Сервації — гетьма¬ 
нові литовському (помер 1744). 
Будучи черкаськими, канівськими 
та овруцькими старостами, каште¬ 
лянами київськими, нащадки Ми¬ 
хайла Вишневенького шляхом 
займанщини, надань иольс. коро 
ля заволоділи значними зем, угід¬ 
дями на Правобереж., а особливо 
на Лівобереж. Україні. Починаю¬ 
чи з останньої чверті 16 й на поч. 
17 ст. Михайло Михайлович 
Вишневенький та його дружина 
Раіна (Ірина, уроджена Могилян- 
ка, двоюрідна сестра київ, митро¬ 
полита і культур, діяча Петра 
Могили), які постійно проживали 
у Вишневці, засн. на Україні три 
православні монастирі — Густин- 
ський (Прилуцький), Ладинський 
(Підгірський), Лубенський (Мгар 
ський). їхнім спадкоємцем укр. 
вотчини став син Ієремія — Ми¬ 
хайло (Ярема) Вишневенький 
(1612—51), староста перемишльсь¬ 
кий, канівський і праслицький, 
воєвода руський, в останні роки 
свого життя — польс. коронний 
гетьман, володів величезними ла¬ 
тифундіями, переважно на Лі¬ 
вобережжі (пізніше цс значна ча¬ 
стина тер. Полтавщини), резиден¬ 
цією яких служив замок у Лубнах, 
де Ієремія спорудив свій палац. 
Укріплений замок, куди доставля¬ 
лася данина з вотчин, знаходився 
в Золотоноші. До складу володінь 
Вишневенького входили міста: 
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Полтава, Лубни, Хорол, Золотоно¬ 
ша, Пирятин, Лохвиця, Ромни, 
заштатне місто Глинськ, 1646 він 
захопив. Кременчук, Потоки та 
ряд ін, нас. пунктів. На Лівобе¬ 
режжі у Вишневенького було 53 
міста, містечка та великі села і 
три міста на Правобережжі. За 
інвентарем 1641 у вотчині Вишне 
вецького наліч. 39 837 господарів, 
велика кількість економічних ху¬ 
торів і фольварків, а на ріках 
423 млинових кола (постави). Бу 
дучи вихованцем Львів, єзуіт. 
колегіуму, Вишневенький 1631, 
прийнявши католицизм, одружив¬ 
ся згодом з донькою коронного 
гетьмана Гризельдоїд Замойською, 
вивчав військову справу у Нідер¬ 
ландах. Винятково жорстокими 
методами насаджував католицизм 
у своїх численних маєтках. Маю¬ 
чи 6 тис. надвірного війська, Виш 
невецькии у 30-х рр. 17 ст. брав 
участь у придушенні сел. козац. 
повстань на Україні. За звільнен¬ 
ня від панщини кожен господар 
платив йому щорічно по 5 талерів, 
а з млинового кола по 2 золотих. 
За невиконання повинностей, не¬ 
покору князь мордував людей, 
рубав голови, саджав на палі. 
V кожному місті, посеред ринку 
і тяли шибениці. Як писав у 
1648 козацький полковник Максим 
Кривоніс: «і священникам нашим 
кін голови вертів. Ми, оберігаючи 
віру і життя, мусили були стати 
за свою образу». Крім великих по 
борів із своїх підлеглих хлібом, 
медом, худобою, птицею та ІІІ., 
Вишневенький мав у кожному міс 
ті, селі, хуторі шинок — бездонне 
джерело його доходів. За інвепта 
рем 1647 па тер. Полтавщини Яре¬ 
мі Вишневецькому належало 34 822 
господарства. Найбільші поселен¬ 
ня були: Ромен (Ромни, бл. 6 тис. 
господарств), Лохвиця (3325), Луб¬ 
ни (2646), Варва, Срібне (1830), 
Пирятин (1749), Глинськ (потім 
Роменського повіту, 1269), Хорол 
(1279), Комишня (1194), Чернов 
(Чорнухи, 944), Гака (Гадяч, 821), 

ВИШНЕЬЕЦЬКИХ ВОЛОДІННЯ 

Полтава (812) та ін. Як вважав укр, 
історик Л. В. Падалка, на Полтав¬ 
щині у володіннях Яреми Вишне¬ 
венького проживало приблизно 
140 тис. чол. обох статей. Але П. І. 
Бодянський, враховуючи великий 
склад сімей того часу, дотриму¬ 
вався думки, що в 34 822 господар¬ 
ствах могло проживати приблизно 
245 тис. селян. На поч. визвольної 
війни 1648—54 нар. маси Ліво- 
береж України вигнали Вишне¬ 
венького з його резиденції в Луб¬ 
нах, знищили палац. Половина 
його найманого війська перейшла 
на бік повстанців. Сам Вишне- 
вецький утік на Правобережжя, де 
чинив жорстокі екзекуції, вини¬ 
щував населення. Влітку 1649, 
діставши звання коронного гетьма¬ 
на, Ярема Вишневенький очолю¬ 
вав магнатські кола шляхет. Поль¬ 
щі, які домагалися нещадного 
придушення визвольної війни укр. 
народу. Після битви під Берестеч¬ 
ком Вишневенький раптово помер. 
Син Яреми — Михайло — Міхал- 
Фома-Корибут (1633—73) 1669 був 
обраний на польс. престол, але його 
4-річне правління не було вдалим. 
З його смертю закінчилася гілка 
роду кн. Вишневецьких, що вела 
від Михайла-Корибута Вишневе¬ 
нького. Ще в ході війни 1648—54 
Богдан Хмельницький закріпив 
універсалом значну частину кол. 
володіння Вишневенького за укр 
магнатом, послом Хмельницького 
у Швеції та Трансільванії Юрієм 
Немиричем (р. н. невід.— помер 
1659). Потім йому універсали на 
всі володіння князя видав Іван Ви- 
говський, як своєму союзникові 
й однодумцеві. Але повсталі маси 
не корилися цим універсалам, і 
фактично з часу визвольної вій¬ 
ни всі поселення Вишневенького 
на Лівобережжі увійшли до 
складу укр. козацьких полків і 
сотень, частина потрапила під 
владу козацької старшини, ча- 
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стина була подарована монасти¬ 
рям. 
ВЙШНІ ОСТАПА ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Старокладовшценєь- 
ка, Жовтневий р н) — від вул. 
Фрунзе до Пушкарівської. Наз. на 
честь Остапа Вишні (справж. пр.— 
Губенко Павло Михайлович, 
1889—1956) — укр. письменника- 
сатирика і гумориста. Н. на х. Че- 
чва (тепер с. Грунь Сумської обл.) 
у селян, сім’ї. Закінчив 1907 Київ, 
військово-фельдшер, школу. Нав¬ 
чався з 1917 в Київ, ун-ті (не за¬ 
кінчив). У 20-х роках письменник 
жив і працював у селах Луці 
Лохвицького р-ну і Мануйлівці 
(влітку 1925 написав усмішку 
«Ярмарок»)- У 40-х роках бував 
у Полтаві на вшануванні пам’яті 
І. П. Котляревського, відвідував 
музеї, виступав на літ. вечорах. 
Про це є записи у щоденнику 
«Думи мої, думи мої...». Друку¬ 
вався з 1919. У 1928 вийшло перше 
4-томне видання «Усмішок». У 
1934 безпідставно засуджений на 
10 років. У жовтні 1943 Вишня 
був звільнений з табору в Ухті 
(реабілітований 1955). 1944 опуб¬ 
лікував у газ. «Радянська Украї¬ 
на» гуморески «Зенітка», «Пряма 
наводка» та ін. У повоєнний період 
видав книжки «Весна-красна» 
(1949), «Вишневі усмішки» (1950), 
«Мудрість колгоспна» (1952), «А 

Вишняки. Будинок Котляревської- 
Родзянко. Фото 60-х рр. 20 ст. 

народ війни не хоче» (1953), «Мис¬ 
ливські усмішки» (1954), «Великі 
ростіть» (1955) та ін. 
В. О. в. почала забудовуватися в 
серед. 19 ст. На поч. непарної сто¬ 
рони — житл. забудова, далі 
будинки військ, частини, кол. 
«Червоні казарми». На непарний 
бік виходять Полтавський парк 
гм. І. П. Котляревського, цехи 
вироби, об’єднання «Лтава», хліб- 
завод № 2. 
вишнякй — село Хорольського 
р-ну, центр сільс. Ради народ, 
депутатів, якій підпорядковані 
с. Костюки, Демина Балка, Верби- 
не, Павленки. Розташ. на р. Хоро- 
лі, за 3 км від райцентру та за 7 
км від залізнич. ст. Хорол. 2440 ж. 
(1990). Засн. у 16 ст. Серед перших 
поселенців був і козак Савка Виш¬ 
няк. Звідси, можливо, й пішла 
назва села. 18.IV 1590 польс. 
король Сигізмунд III видав кн. 
Олександру О Вишневецькому 
жалувану грамоту на землю по 
річкам Сулі, Солониці, Удаю, 
Хоролу, з правом закладати на 
них замки і міста, збирати різні 
податки на свою користь. 1618 за 
Вишневецьким були закріплені і 
Вишняки. За ревізією 1726—29, 
В. належали до Хорольської сот 
ні Миргород, полку. 1787' — 720 ж 
У 1863 В.— село Нс>во-Оврамівсь- 
кої волості, 1963 ж., мурована 
Троїцька церква, гуральня. 1900-— 
315 дворів, 1939 ж. (разом з хуто¬ 
рами), земська і церковнопара- 
фіяльна школи, 1910 — 323 дво¬ 
ри, 1003 ж. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1917. 1930 в селі оргаиіз. колгосп. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—19ЛХ 1943) вивезено 
до Німеччини 113 чол. Жителі В. 
допомагали в і йськовополоненим 
табору смерті «Хорольська яма». 
Тепер у селі колгосп «Ленінський 
шлях» (м’ясо мол.-зернового на¬ 
пряму. тех. культури). У В.— 
спиртзавод, будинок побуту, с. ш., 
лікарня, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури (400 місць), б-ка (18 525 од. 

128 



зб>), будинок для престарілих, 
відділення зв'язку, сільський 
краєзнавчий музей. 1845 В. відві¬ 
дав Т. Г. Шевченко під час своєї 
подорожі по Україні, про що зга¬ 
дував у повісті «Близнецьі». 
Уродженцем В. є дослідник Ан¬ 
тарктиди І. Ф. Хмара (1936—56; 
там і загинув, один з мисів кон¬ 
тиненту носить його ім’я; там вста¬ 
новлено обеліск «Йвану Хмаро»). 
У с. Демина Валка Вишняківської 
сільради у 1917—22 вчителювала 
Лідія (Ольга) Михайлівна Шин¬ 
каренко — сестра М. М. Коцю¬ 
бинського (див. Коцюбинської 
О. М. могила). Житель Вишняк»в 
І. П. Маргиненко (1922—44) за ге¬ 
роїзм, виявлений при захисті Ле¬ 
нінграда, удостоєний звання Ге¬ 
роя Рад. Союзу. 1961 встановлено 
Шевченку Т. Г. ме мор і а літу дош¬ 
ку на фасаді будинку, в якому 
бував поет 1845. У селі братська 
могила рад. танкістів, які загину¬ 
ли 1943 при його визволенні. 
На ній встановлено 1975 пам’ят¬ 
ник — танк Т-34, Обеліск (1975) 
у пам’яті» воїн і води осел ьці в, які 
загинули під час Великої Вігчизн. 
війни. Пам'ятники В. 1. Леніну 
(1967). І. Ф. Хмарі (1969). Дві 
пам’ятки архітектури — Троїцька 
церква та Вишняківська, садиба. 
вйщпй булАтець — село Лу¬ 
бенського р ну, центр сільс Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко 
вані села Кононівка, Малий В’я- 
зівок, Нижній Ьулатець, Ч у днів¬ 
ці . Розтані, на р. Булат ець (при¬ 
тока р. Сули), за 5 км від райцент¬ 
ру та залізнич. ст. Лубни. 1202 ж. 
(1990). Виник у першіії пол» 17 
ст. 1658—1764 В. Б. належав 
до Лубен, першої полкової сотні. 
1730 — 23 двори. 1762 відбувся 
виступ козаків і селян проти ева 
білля козацької старшини. З 1781 
В. Б. у складі Лубен, пов. Київ, 
намісництва, 250 хат. 1787 — ЗОЇ 
ж., проживали різною звання 
казенні люди. Власниками були: 
бунчуковий і свариш Михайло 
Скаржинський і колезький радник 
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ВИЩІ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА 

Іларїон Алексеєв. З 1796 — у 
складі Малорос., з 1802 — ГІолтав. 
губ. У 1859 В. Б.— село Лубенсь¬ 
кого гшв., 258 дворів, 1701 ж., Ми¬ 
хайлівська церква (дерев, на му¬ 
рованому фундаменті з дзвіни¬ 
цею, побуд. 1662, добуд. 1887), 
при ній 6-ка. На 1900 В. Б.— село 
Лубен, вол. Лубен, пов., 282 дво 
ри, 1263 ж., діями сільські і ко¬ 
зацькі громади землі власної 1261 
дес., церковнопарафіяльна школа 
(1877). 1910 — 258 господарств, 
1435 ж., 876 дес. орної землі. 
Рад. владу проголошено у січн. 
1918. На 1926 В. Б.— центр сіль¬ 
ради Лубен, р-ну, 313 господарств, 
1644 ж., 1929 ств. ТСОЗ, 1930 від¬ 
крито семирічну школу. За час 
кім.-фашист. окупації (17.IX 
1941—17 .IX 1943) вивезено до 
Німеччини 124 жителі В. Б. У селі 
центр, садиба колгоспу «Перше 
травня», с. ш., фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури на 360 місць, б-ка (11 
тис. од. зб.), готель, торг, центр. 
Уродженцем В. Б. є Герой 
Рад. Союзу (1945) М. М. Ха¬ 
ляви цький (1909—44), його іме¬ 
нем названа школа у рідному селі, 
у м. Лубнах — вулиця, встановле¬ 
но меморіальну дошку. У В. Б.— 
братська могила жертв цім. фа¬ 
шизму та рад. воїнів що полягли 
при обороні 1941 та визволенні 
1943 села від нім.-фашист, окупан¬ 
тів. Пам’ятник воїнам землякам, 
загиблим (351 чол.) під час Вели¬ 
кої Віїчизн. війни (1955). Недале¬ 
ко від В. Б.— 7 курганів; на око¬ 
лиці с. Кононівки — поселення 
черняхінської культури (2—6 ст. н. 
е.); Малий В’язівок — городище 
і поселення скіфського часу, З 
кургани; Нижній Булатень — по¬ 
селення черняхівської культури. 
На околиці с. Чудні вців знайдено 
скіфський меч — акілак. 
ВЙЩІ ПОЧАТКОВІ УЧЙЛИІЦА 
— загальноосв. навч. заклади під- 
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виїденого типу, які відкривалися 
згідно з положенням М-ва нар. ос 
в>ти від 25.VI 1912 на базі міських 
уч-щ. Мали 4-річний курс нав¬ 
чання. До училищ приймалася ді¬ 
ти 10—ІЗ років, що закінчили 
поч. школу. Викладалися: закон 
божий, рос. мова і словесність, 
арифметика, алгебра, геометрія, 
рос. історія з елементами загаль 
ної, природознавство, фізика, крес¬ 
лення, малювання і гімнастика. 
Після закінчення першого і друго¬ 
го класів В. п. у. учні мали право 
вступу до другого і третього кла 
сів загальноосв. шкіл; після за¬ 
кінчення уч-ща — продовжувати 
навчання в учительських семіна 
ріях і тех. уч-щах. Станом на поч. 
1917 на Полтавщині діяло 36 
В. п. у., більшість яких була 
відкрита 1913 у Гадячі, Гельмязеві, 
Глинську, Зінькоьі, Золотоноші, 
Іванипі, Комишні, Карпилівці, 
Кобеляках, Костянтинограді, Кре¬ 
менчуці, Лохвиці, Лубнах, Мир 
городі, Нових Санжарах, Опішні, 
Оржиці, Переяславі, Пирятині, 
Полтаві, Прилуках, Рашівці, Ром¬ 
нах, Решетилівці, Хоролі, Цари- 
чанці і а ін. З них 20 чоловічих, 
15 змішаних й одна для дівчат. 
У них навчалося 4613 хлопчиків 
і 728 дівчаток. За соціальним ста¬ 
ном учні розподілялися: селян — 
1512, козаків — 2457, міщан і це¬ 
хових — 1067 почесних громадян 
і купців — 65, духовенства — 38 
особистих дворян і чиновників — 
73, родових дворян 98 та ін. 
При В. п. у. діяли бібліотеки, фіз. 
кабінети та кабінети природ, наук. 
Відкривалися ремісничі відділення 
та пед. курси. Навчання платне: 
від 6 до 12 крб. на рік. Утримува¬ 
лися за рахунок держави, міських 
коштів та платні за навчання. Уч- 
ща здебільшого знаходилися у 
власних приміщеннях. У кожному 
уч-щі навчалося від 100 до 200 
учнів. Учителями працювали ви¬ 
пускники учительських і комер 
ційних ін тів, пед. та вищих жін 
курсів, ін-тів шляхетних дівчат. 

Гімнастику викладали унтер-офі¬ 
цери. Деяким з уч-щ присвоювали¬ 
ся імена місцевих діячів, які від¬ 
значилися при відкритті та пожерт¬ 
вуванні коштів: Гельмязівське — 
ім. 1. М. Іоптаренка, Скопець¬ 
ке— ім. А. В Гемиградоі^оі та ін. 
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТОР¬ 
ГІВЛІ виконавчого комітету Пол¬ 
тавської губернської Ради робіт¬ 
ничих, селянських і чсрвоноармій- 
ських депутатів (губвпуторг). Ств 
1924 для сприяння розвитку держ. 
і кооп. торгівлі. Відав заготівля¬ 
ми продуктів с. г., організацією оп¬ 
тового і роздрібного продажу пром. 
і прод. товарів, контролював ціни 
на приватному ринку. Припинив 
діяльність 1925 у зв’язку з ліквіда¬ 
цією губернії та г\гб. установ. 
ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ 1) Кре¬ 
менчуцького губви копкому, від¬ 
діл управлінню Кременчуцького 
Губерн. виконавчого к-ту Рад. 
робітн., сел. і червоноарм. депута 
тів. Ств. у 1920 в зв’язку з органі¬ 
зацією Кременчуц. губернії на 
підставі постанови Наркомату 
внутр. справ УРСР від 27 лютого 
1919. З липня до грудня 1920 був 
відділом управління Кременчуц. 
губревкому. До функцій відділу 
управління входило: охорона ре- 
волюц. порядку, нагляд за вико¬ 
нанням розпоряджень Укр. Рад. 
уряду і губвиконкому, керівницт¬ 
во роботою повітвиконкомів, Під¬ 
готовка до проведення виборів до 
Рад, реєстрація іноземних грома¬ 
дян, запис актів громадянського 
стану тощо. При відділі були під 
відділи. Ліквідований наприкінці 
1922 в зв’язку з розформуванням 
Кременчуц. губернії. 2) Полтавсь 
кого губвиконкому, відділ управ¬ 
ління Полтавського губерн. ви¬ 
конавчого к-ту Рад робітн., сел. 
і червоноарм. депутатів. Ств. у 
березні 1919 на підставі постанови 
Наркомаї у внутр. справ УРСР від 
27.11 1919. У зв’язку із зайняттям 
тер. губернії дені кінця ми припи¬ 
няв свою діяльність з кінця липня 
до грудня 1919. У грудні 1919 від- 
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повив роботу як відділ управління 
1 Гол та в. губревкому, а з 23 .IV 1920 
(з обранням губвиконкому) — від¬ 
діл управління Полтав. губ. ви¬ 
конавчого к-ту Рад робітн,, сел. 
і червоноарм. депз'татів. Постано¬ 
вою БУЦВКу і Раднаркому УРСР 
від 6.II 1924 ліквідований, замість 
нсого пв. адм. відділ, 
ВІДДІЛИ УПРАВЛІННЯ ОКР- 
ВИКОНКОМІВ, Відділи управ¬ 
ління окружних виконавчих к тів 
Рад робітн., сел. і червоноарм. 
депутатів. На підставі постанови 
ВУЦВКу 21.III 1923 були ств. 
Золотоніський, Краеноград., Кре¬ 
менчуцький, Лубен., Полтав., При¬ 
луцький окрвиконкоми. До функ 
ції відділів входило виконання 
розпоряджень губвиконкому та 
окр виконкомі в, керівництво діяль 
ністю райвиконкомів, підготовка і 
проведення виборів до Рад, реє¬ 
страція іноземців, запис актів гро 
мадського стану тощо. Ліквідовані 
постановою ВУЦВКу і Ряднарко 
му УРСР від 6.II 1924. Документи 
відділів зберігаються в Архіві 
Полтав. обл. 
ВІДДІЛИ УПРАВЛІННЯ по- 
ВІЇВИКОНКбМІВ (повітових 
виконавчих комітетів Рад. робітн., 
сел. і червоноарм. депутатів Пол¬ 
тав. губернії). Ств. при повітви- 
конкомах у 1919 на підставі поста 
нови Наркомату внутр. справ 
УРСР від 27.11 1919. Спочатку 
на тер. Полтав. губ. було 15 від¬ 
ділів управління повітвиконкомів, 
з кін. липня — поч. серпня до 
грудня 1919 не діяли у зв’язку з 
захопленням гер. губернії денікін¬ 
ськими військами. У грудні 1919 
відновили роботу як відділи управ¬ 
ління повітревкомів, з квітня 
1920 стали відділами управління 
повітвиконкомів; з 1921 з відне¬ 
сенням Переяславського пов. до 
Київ, губернії залишилося — 14. 
У період існування Кременчуц. 
губ. (1920—22) там відповідно іс¬ 
нували відділи управління Золо¬ 
тоніського, Кременчуцького, Олек 
сандрі йського, Хорольського, Чер- 

«ВЩРОДЖ. ... ПОЛТАВЩИНИ» 

ьаського, Чигиринського повітви- 
конкомів (з липня до грудня 1920 
як відділи управління повітрев¬ 
комів, а з г{£з дня 1920 до грудня 
1922 як відділи управління повіт 
виконкомів)-. З кінця 1922 й до 
ліквідації Полтав. губ. діяло 14 
відділів управління повітвикон¬ 
комів: Гадяцькоіо, Зіньківського, 
Золотоніського, Кобеляцького, Ко- 
стянтиноград., Кременчуцького, 
Лохвицького, Лубен., Миргород., 
Пирятинського, Полтав., При¬ 
луцького, Роменського, Хороль¬ 
ського. Припинили діяльність у 
зв’язку з ліквідацією повітів згід¬ 
но з постановою ВУЦВКу від 
7 березня 1923. 
«ВІДОМОСТІ про домашній по 
бут нижчого класу населення, пе¬ 
реважно казенних селян і козаків 
Полтавського повіту, також про 
народні перекази і пам’ятники». 
Рукопис (8Ь стор.1, складений у 
Полтаві М. Соколовим, очевидно, 
1850. Зареєстрований Д. К. Зеле¬ 
нішім у 3-му вип. «Опису рукопи¬ 
сів ученого архіву Рос. географіч. 
тов-ва» (Петроград, 1916), у роз¬ 
ділі «Полтавська губернія». Опи¬ 
сано сел. побут, будинки, под¬ 
вір’я: подається план садиби, ха 
ти і кімнати, є малюнки; названо 
20 страв; описуються звичаї, нар. 
заговори, весільні пісні, дитячі 
забавки, прислів’я з коментарем, 
заклинання загадки, тлумачення 
слів тощо. 
ВІДПІЛЬНА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Сули (бас. 
Дніпра). Старе русло Сули. Довж. 
13,2 км. Ширина В- 25—ЗО м, гли¬ 
бина 2—-3 м. Похил річки 0,07 
м/км. Тече тер. Семені вського р-ну. 
«ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКО¬ 
ГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВ¬ 
ЩИНИ». Науково популяр. жур¬ 
нал, орган Полтав. губземвідділу 
та с.-г. комісії при Губекономна- 
раді. 1922 вийшов один номер у 
м. Полтаві. 



відслонення гранітодіо- 
рйтів — геолог пам’ятка при¬ 
роди (з і 970). Відслонення архей¬ 
ських порід. Розгащ. біля с. Ка¬ 
м’яних Потоків Кременчуцького 
р-ну. Перебуває у віданні колгос¬ 
пу ім. М. О. Щорса. Площа 0,5 га. 
ВІДСЛОНЕННЯ ПІСКОВИКІВ 
— геолог, пам’ятка природи (з 
1970). Відслонення третинних по¬ 
рід. Розміщене поблизу с. Михай¬ 
лівни Диканського р ну. Перебу¬ 
ває у віданні радгоспу «Стасівсь- 
кий». Площа 0,5 га. 
«ВІЗЕРУНОК». Самодіяльний 
народний (з 1975) хор Решетилів- 
ської ф-ки ім. Кларн Цеткін. Ств. 
1935 як ансамбль пісні і танцю 
місцевої промартілі. Худож. ке- 

івник — С. І. Пегряник, баяніст 
. І. Золотарьов. Учасників — до 

ЗО чол. У репертуарі укр. та рос. 
народні пісні, класичні твори. 
ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ 
ВИЗВОЛИТЕЛЯМ ПАМ’ЯТНІ 
ЗНАКИ. Встановлені на честь 
військ, частин Червоної Армії, 
які брали участь у визволенні Пол¬ 
тавщини від нім.-фашист, загарб 
ників. 1) У емт Артемівці Чутів- 
ського р-ну (неподалік від залізн. 
ст. Скороходове) на честь військ, 
частин і з’єднань 53-ї армії Степо¬ 
вого фронту, що брали участь у 
визволенні села. Гранітна стела 
(вис. З м), відкрию 1975. 2) У 
центрі с. Більська Котелевського 
р-ну на честі, воїнів 80-ї гв. стріле¬ 
цької дивізії. Пам’ятний знак із 
залізобетону (вис. 1,8 м), відкрито 
1980. 3) На х. Веселому (біля 
с. Вельбівки) Гадяпького р-ну 
на честь загону Моренських пар¬ 
тизанів. Пам’ятний знак — граніт¬ 
на брила неправильної форми на 
залізобетонному постаменті (вис. 
2,8 м), відкрито 1967. 4) У с. 
Вишняках Хорольського р-ну. 
1949 було встановлено на п’єдесталі 
танкову башту (замінена 1975 на 
Г-34). На бетонному облицьова¬ 
ному постаменті вмонтовано мар¬ 
мурову дошку, па якій викарбува- 
ні імена воїнів танкістів. 5) У с. 

Вільховатці. На честь воїнів ЗОЇ 
танкової, 17-ї стр. бригади, 12-го 
танкового корпусу 3-ї гв. ганкової 
армії Воронезького фронту, на 
місці боїв з нім.-фашист, загарб 
никамн 27— 28.11 1943 встановле¬ 
но танк Т 34 на цегляному поста¬ 
менті (вис. 1,2 м), до якого при¬ 
кріплена гранітна мемор. дошка 
(1,2 X 1 м). Відкрито 1979. 6) У 
центрі м. Гадяча, на вул. К. Лібк- 
нехта (біля кінотеатру «Дружба»), 
на честь військ, частин Воронезь¬ 
кого фронту, які брали участь у 
визволенні міста. Пам’ятний знак 
— гранітна глиба неправильної 
форми (вис. 2,5 м), в яку вмонто¬ 
вано мемор. бронзову дошку; від¬ 
крито 1983. 7) У м. Гребінці на 
честь 183-ї бригади, 11-ї мото¬ 
стрілецької бригади 10 го іанко 
вого корпусу 40 ї армії Воронезь¬ 
кою фронту, які брали участь 
у визволенні міста. Пам’ятний 
знак — танк «ІС-2» на цегляному 
облицьованому постаменті (вис. 
1 м), відкрито 1986. 8) У центрі 
емт Котельви на честь військ, час¬ 
тин Воронезького фронту, які 
визволяли селище. Пам'ятний 
знак (залізобетон, мармур, вис. 
2,8 м); відкрито 1968. 9) У м. 
Кременчуці, на вул. Леніна, на 
честь військ, частин Степового 
фронту, які визволяли місто. Па¬ 
м’ятний знак — залізобетонна 
скульптура (вис. 3.5 м) на граніт¬ 
ному постаменті (вис. 2,5 м), від¬ 
крито 1949. У 1986 скульптура 
замінена на бронзову. 10) Поблизу 
с. Кротенки Полтав. р-ну на честь 
95-ї гв. стр. дивізії 33 го гв. стр. 
корпусу 5-ї гв. армії Степовою 
фронту. Пам’ятний знак — три¬ 
гранний обеліск із полірованого 
сірого граніту (вис. 8 м). На ли¬ 
цьовому боці мемор. напис. Від¬ 
крито 1967. 11) У м. Лохвиці на 
розі вул. Шевченка і Кірова на 
честь воїнів 309 і стр. дивізії 
40 ї армії Воронезького фронту, 
які визволяли місто. Пам'ятний 
знак — прямокутна стела, обли¬ 
цьована гранітом, з барельєфним 
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зображенням рад. автоматика. 
Відкрито 1975, реставровано 1989,, 
12) У центрі с. Лютенькл Гадяць- 
кою р-ну на честь воїнів 373 ї 
ар. дивізії 78-го корпусу 52 ї ар¬ 
мії Воронезького фронту, яка виз¬ 
воляла село від нім.-фашист, за 
іарбників. Залізобетонна стела з 
зображенням на фасадній сторо¬ 
ні орденів, якими була нагородже¬ 
на дивізія (вис. 7 м). Відкрито 
1974. 13) На братській могилі 
воїнів 373 стр. дивізії, які 8—12.ІХ 
1943 полягли (252 чол.) у бою за 
с. Лютсньку Гадяцького району 
(за 2 км від села, на і ер. 2 ї комп¬ 
лексної бригади). У 1963 встанов¬ 
лено цегляний обеліск (вис. 1,7 м), 
1988 замінений обеліском з черво¬ 
ного граніту. 14) У м. Пирятині. 
Пам’ятний знак, встановлено біля 
цегельно її) з~ду (вул. Цибаня № 2) 
па честь воїнів 117-ї стр. дивізії 
П ї армії Пд.-Зх. фронту, штаб 
якої В ІІ< ріод Київської оборот¬ 
ної операції V вересні 1941 розмі¬ 
ні ції м па к і» і ду і кс Рукав обо 
|ЮП«»іо 11 ніж і пін» Відкрито 19.85. 
І і) N м 11 о паві, на ні. ,/Іемиід, 
на чСі'П. військ часині Степового 
фронту, які визволили Полтаву 
її удостоєні найменування «Пол 
ганських». Полірована гранітна 
стеля (вис. 2,5 м, арх. П. С. Гулич, 
Л. С. Вайнгорт). Відкрито 1967. 
16) У смт Решети дівці (вул. Фрун- 
2іе) на честь Третьої Окремої тан 
кової бригади встановлено Т-по- 
дібпу стелу, яка завершується зір¬ 
кою з барельєфом танкіста. Від 
крито 1984. 17) У центрі смт Ро 
модана на честь Ромодано Кіаись 
кої 218-ї стр. дивізії 47-ї армії 
Степового фронту. Пам’ятний знак 
відкрито 1977. 18) У смт Путовому 
(в парку, вул. Жовтнева) на честь 
військ, частин, що визволяли Чу- 
гівський р-н від нім.-фашист, за¬ 
гарбників. Стела, на якій викарбу- 
вані назви 24-х військ, частин. Від¬ 
крито 1973. 19) У смт Нових Сан- 
жарах. Встановлений на честь вій¬ 
ськ. частин Степового фронту, які 
брали участь у визволенні Нових 

ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРІАТИ 

Сашкар від нім. фашист окупан¬ 
ий, та 394 односельців, полеглих 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. Скульптурна група (солдат і 
жінка-пзртитанка) встановлена на 
залізобетонному постаменті, об¬ 
лицьованому полірованими гра¬ 
нітними плитками. Відкрито 1958, 
реставровано 1976. 
ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТЙНАМ 
ВИЗВОЛЙТЕЛЯМ м. КАРЛІВ- 
КИ МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА. 
Встанонлена на фасаді будинку 
виконкому Карліисько'і міськ. Ра- 
дя нар. депутатів на честь військ, 
частин, які брали участь у виз¬ 
воленні м. Карлінки (вересень 
1943) від нім. фашист, окупантів. 
Дошка — мармур, відкрита 1967. 
ВІЙСЬКОВІ ко місаріАти 
Полтавщини. Органи місц. військ, 
управління (губернії, округи, по¬ 
шту, волості, області, району, міс- 
та). Здійснювали обл?к навчання 
і призом військовозобов’язаних, 
контроль за діяльністю підвідом¬ 
чих частин, установ та закладів. 
Полтав. губ. військкомат ств. у 
лютому 1919 (наказ військ, відділу 
Т им часового Робі тничо- Селянсь¬ 
кого уряду України від 20.11 1919). 
У липні 1925 в зв’язку з ліквіда¬ 
цією губернії (постанова ВУЦВК 
та РНК від З.Уі 1925) припинив 
діяльність. Кременчуц. губ. військ, 
комісаріат ств. 1920 (постанова 
ВУЦВК від 8.VII 1920 про ство¬ 
рення Кременчуц. губ. та наказ по 
Харків, військ, округу від 12.VIII 
1920). Діяв до грудня 1922 (до лік¬ 
відації Кременчуц. губ.). Повітові 
військ, комісаріати засн. в січні — 
лютому 1919 (положення про по¬ 
віт. військ, комісаріат, затвердже 
но РВР УРСР 16.1 1919). 1919— 
20 у губернії їх наліч. 15. У 1921— 
22 Кременчуц. губвійськкомату 
підлягало 6 повіт. В. к. (Золото¬ 
ніський, Кременчуцький, Олек¬ 
сандрійський, Черкаський, Чиги¬ 
ринський, Хорольський). Полтав- 
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ському — 14. Розформовані в 
зв’язку з ліквідацією повітів у 
березні 1923. Волосні військ, ко¬ 
місаріати засн. на поч. 1919. Під 
лягали безпосередньо пов. військ, 
комісаріатам. Ліквідовані поста¬ 
новою Раднаркому УРСР «Про 
військові відділи» від 14.V 1921, 
за якою замість волосних військко¬ 
матів були ств. військові відділи. 
Окружні військ, комісаріати засн. 
у березні 1923 з утворенням окру 
гів (Золотоніський, Красноград., 
Кременчуц., Лубен., Полтав., При 
луцький, Роменський). У 1925 ок 
ружних військкоматів — 5 (Кре¬ 
менчуц., Лубен., Полтав., При¬ 
луцький, Роменський). Розфор¬ 
мовані у вересні 1930 за постано¬ 
вою ВУЦВКу від 2.1 X 1930 «Про 
ліквідацію округів і перехід на 
двоступневу систему управління». 
Районні військ, комісаріати засн. 
в кінці березня на поч. квітня 1923. 
У зв’язку з утв. районів і районних 
установ. З часу існування їх 
кількість неодноразово змінюва¬ 
лась. У 1923 — 89, 1941 — 44, 
1990 — 25. Райвійськкомати під¬ 
відомчі обласному військ, комі¬ 
саріату, який утв. у вересні 1937 
(з утворенням Полтав. області). 
ВІКТЙРІЯ (кол. Гамаліїнка) — 
село Пирятинського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Архемівка, 
Могилеьщина, Олександрівна і 
Рівне. Розтати, за 22 км від рай¬ 
центру і за 22 км від залізнич. ст. 
Пирятині 1173 ж. (1990). 1781 поз¬ 
начена як Чорний хутір бунчуко 
вого товариша Гамалії у складі 
Пирятин. першої сотні Лубен, 
полку. У 1859 в селі наліч. 9 дво¬ 
рів, 124 ж.; в 1889 — 33 двори, 
185 ж.; в 1900 — у Вікторії (Чор¬ 
ний хутір Теплівської волості) — 
34 двори, 207 ж.; в 1910 — 48 гос¬ 
подарств, 282 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З поч. березня 1923 В.— 
у складі Пирятин. р-ну. 1930 ств. 
насінницький радгосп ік, С. М. 
Кірова та колгосп ім. Т. . Шев¬ 

ченка, які в 1959 об’єдналися 
у радгосп ім. С. М. Кірова. Під 
час нім. фашист, окупації (19.ЇХ 
1941 —19. ЇХ 1943) вивезено до 
Німеччини 225 чол. 1963 на базі 
радгоспу засн. Пирятинську пта¬ 
хофабрику по вирощуванню брой¬ 
лерів. У селі є відділення зв’язку, 
с. ш., фельдшер.-акушер, пункт, 
ясла-садок, Будинок культури на 
400 місць, б іса (7,7 тис. од. зб.). 
Уродженцем В. був відомий ме¬ 
дик, голова санітарної комісії при 
Київ, та Харків, міських упра¬ 
вах, автор наук, праць з питань 
санітарної медицини К. М. І ама- 
лія (1858 — р. см. невід.). 1967 
споруд., а 1974 реконструйовано 
пам’ятник на могилі рад. лейте¬ 
нанта В. І). Виноградова, який 
загинув у вересні 1943 під час 
визволення села від нім. фашист, 
загарбників. Встановлено 2 гра¬ 
нітні плити в пам’ять про воїнів- 
односельців, полеглих (44 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 
«ВІЛЬНА ПРАЦЯ». Газета, ор 
ган Пирятинського РК КП Украї¬ 
ни і райради деп. трудящих. Ви¬ 
ходила 1944—62 три рази на тиж¬ 
день у м. Пирятині. 
•«вільний гблос». Газета, ви¬ 
ходила у Полтаві з квітня 1918 ,до 
кінця року щоденно, крім поне¬ 
ділка і днів після великих свят. 
Адреса редакції: Полтава, вул. 
Монастирська (тепер вул. Радян¬ 
ська) № 6; з 2 липня 1918 — вул. 
Катерининська (тепер вул. Рози 
Люксембург) № 34 (гімназія В. О. 
М орозовс ької). 
вїльниця — село Ч уті всякого 
р-ну, центр сільс. ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Лисівщина, Флорівка. Розташ. за 
ЗО км від райцентру і за 6 км від 
залізнич. ст. Кочубєївка. 325 ж. 
(1990). Виникло на початку 60-х 
років 20 ст. внаслідок об’єднання 
нас. пунктів Флорівської сільра¬ 
ди Чутівеького р-ну: Бабичі, Гон¬ 
чарі, Силки. 1926 тут наліч. 77 
дворів. Під час нім. фашист, оку- 
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ВІЛЬХУ ВАТКА нації (24ЛХ 1941—20ЛХ 1943) з 
названих сіл було вивезено до 
Німеччини 48 чол. Силки були 
повністю спалені. Бабичі — на 
90 %. У В. є відділення зв’язку, 
неповна с. ш., фельдшер.-акушер, 
пункт, Будинок культури (400 
місць), клуб (200 місць), б ка 
(12 753 од. зб,). 1967 у В. спору¬ 
джено пам'ятник М. І. Калініну 
ВІЛЬХІВЩАНСЬКИЙ ЗАКАЗ¬ 
НИК — ландшафтний заказник 
респ. значення (з 1980). Болотний 
масив. Місце гніздування водо¬ 
плавних птахів, густа мережа дже¬ 
рел. Місце гніздування журавля 
сірого (занесено до Червоної кни¬ 
ги України). Розташ. в заплаві р. 
Коломаку, біля сіл Вільхівщини 
і Василівни Полтав. р-ну. Пере¬ 
буває у віданні радгоспу ім. 
Д. Благоєва. Площа 1030 га. 
ВІЛЬХОВА ГбВТВА. Ольхова 
Говтва — річка в Полтав. обл., 
ліва приг. Говтви (бас. Дніпра). 
У верхів’ї, біля витоку має назву 
Водяна Іовтва. Довж. 86 км, пло¬ 
ща бас. 790 км?. Шир. річища 
15—20 м. Похил річки 0,72 м/км. 
Бере початок у Дпканському р-ні. 
Іечс і ер. Диканського, Полтавсь¬ 
ко т га Решетилівського районів. 
Притоки: Кратова Говіва (ліва), 
І ара гайка, Середня Говтва (праві). 
Воду використовують для зрошу¬ 
ваним. 
ЇШІЬХУВАТКА — річка ь Пол- 
і а в. по в, діва иріп. р. Орчика 
(паї. У1111 п | >а). І’счф і<|>. Карліпсь- 
коїо р му. 

ІШІЬХУВДіКЛ (до 1У і 7 — Хан- 
делеївка) — село Кобеляцького 
р ну, центр сілі.С. Ради пар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані сп¬ 

ід Деменки, Жовтневе, Лівобе¬ 
режна Сокілка та Проскури. Роз- 
таш. на лівому березі р. Ворскли, 
за 28 км від райцентру та та 45 км 
від залізнич. ст. Кобеляки. 788 ж. 
(1990). Поселення Хапделеївка 
виникло як прикордонний пункт, 
вірогідно, в 1-й пол. 15 ст., коли 
ні землі були у складі Великого 
князівства Литовського. Назва по¬ 

селення свідчить, що засновника¬ 
ми його були вихідці з Кабарди 
(«хана», «хане» у тюркських та 
іранській мовах означає «поселен¬ 
ня», «дім»). Місцезнаходження по¬ 
селення на правому березі річки, в 
оточенні лісів, робило його вигід¬ 
ним стратегій. пунктом. Тут же 
на горі з глибокої давнини існу¬ 
вала церква, яка згоріла у кіш 
17 або на поч. 18 ст. Поселення на 
лівому березі — пізнішого похо¬ 
дження (кін. 17 — поч. 18 ст.). 
1743 на кошти грузинського кн. 
С. С. Баратоьа тут збуд. дерев. 
Покровську церкву (нова, 1866). 
У 17—18 ст. Ханделеївка входила 
до складу Переволочанської сотні 
Полтав. полку. 1722 у селі діяло 
5 млинів. За переписом 1859 в 
ньому (з хуторами) иаліч. 186 
дворів, 2261 ж. 1880 відкри¬ 
то однокласну церковнопарафія¬ 
льну школу (у перший рік 
тут навчалося 16 хлопчиків, 
1885/86 — 35 хлопчиків та 5 дів¬ 
чаток, 1895/96 — 28 хлопчиків та 
1 дівчинка). З 2-ї пол. 19 
ст. село відносилося до складу 
Сокільської волості, з 1803 — 
Кобеляц. пов. Полтав. губ. 1896 у 
селі (з прилеглими хуторами) — 
493 двори, 4714 жм відбувався 
1 ярмарок на рік. 1900 у селі — 
сільс. козацька громада, що налі¬ 
чувала (з прилеглими хуторами) 
570 дворів, 3754 ж. У 1910 у Ханде- 
лсївці (без хуторів) — 192 двори, 
1118 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 7.III 1923 село як центр сіль¬ 
ради було віднесено до складу 
Кишсньківського р ну Кремен¬ 
чуці округу (ісп. до вересня 1930). 
У 1926 — 283 двори, 1363 ж. Під 
час голоду 1932—33 на тер сіль¬ 
ради померло бл. 650 чол. У пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації (17.ІХ 
1941 —23.1X 1943) гітлері вці 
розстріляли 2 чол., вивезли на 
примус.’ л роботи до Німеччини 
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106 чол., спалили 420 хат. У се¬ 
лі — центр, садиба колюспу «Ле¬ 
нінська правда» (зерново-овочево- 
буряківничого та птахівничого на¬ 
прямів), 8-річна школа, фельд¬ 
шер.-акушер. пункт, дитсадок, 
Будинок культури, 2 б ки 
(1.6 тис. од. зб.), швейний цех. 
Уродженцем хут. Клименки (тепер 
тер. с. ІІроскури) є Герой Рад. 
Союзу Т. Л. Клименко (1906—81). 
Відкрито 1963 пам’ятник воїнам- 
односельцям, що загинули (153 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. Поблизу села — 15 курганів. 
вільхувАтка — село Чутівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Левенцівка, Червона Поля¬ 
на. Розташ. по обидва боки р. Ор- 
чик (прит. р. Орелі), за 22 км від 
райцентру. 704 ж. (1990). Засн. 
в 2-й пол. 17 ст. Входило до складу 
Великобудиської сотні Полтав. 
полку. Великими маєтностями во¬ 
лодів кол. козацький старшина 
М. П. Куликовський. Згодом во¬ 
ни були розподілені між його 
двома дочками. В. дісталася стар¬ 
шій дочці, яка одружилася з 
Бедрягоіо, частину підданих пе¬ 
реселили в інше місце, де вони за¬ 
снували с. Нагірне. За переписом 
1859 у В.— 86 дворів, 494 ж., 
дерев. Покровеька церква з дзвіни¬ 
цею (побудована 1779 полковни¬ 
ком М. П. К у ликове ьк им ), б-ка. 
1878 в селі було збуд. земську, 
а 1895 — церковнопарафіяльну 
школу. 1902 стався виступ селян, 
які розгромили панські маєтки. 
1900 — 138 дворів, 904 ж., земсь¬ 
ка і церковнопарафіяльна школи; 
у 1910 — 150 дворів, 949 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 — 147 господарств, 
802 ж. У 1927 створено артіль ім. 
Зінов’єва, 1929 — колгосп ім. 
М. В. Фрунзе. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (20 IX 1941—20.ІХ 
1943) було розстріляно 226 мир¬ 
них жителів і спалено всі будівлі. 
Тепер у В.— с. ш., клуб на 200 
місць, б-ка (8,6 тис. од. зб.). Па¬ 

м’ятник В. В. Куйбишеву (1967); 
встановлено (1950, 1956, 1977) 
надгробки на 4 братських могилах 
рад. воїнів, які загинули 1943 
під час визволення В. від гітле¬ 
рівців, та жертв фашизму. Моги¬ 
ла воїна афганця II. Є. Кнркича 
(1968—1987). На в’їзді у село — 
пам’ятник монумент — танк Т-34 
на постаменті, який встановлено 
1977 на місці бою 1943 рад. воїнів 
з нім.-фашист, загарбниками. 
ВІЛЬШАНА — річки в ГІолтав. 
обл. 1) Права прит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). 2) Права прит. 
Многи (бас. Дніпра). Тече тер. 
Чорнухинського р-ну. 3) Прит. 
Многи (бас. Дніпра). 
вільшАни — заповідне урочи¬ 
ще (з 1979). Грабові насадження. 
Розташ. в Полтав р ні, на тер. 
Розсошанською лісництва. Пе¬ 
ребувають у віданні Полтавського 
лісгоспзагу. Площа 258 га. 
ВІЛЬШАНКА — річки в Полтав. 
обл. 1) Прит. р. Сули (бас. Дні¬ 
пра). Довж. 15 км, площа бас. 
67,6 км2. Тече тер. Лубенського 
р-ну. 2) Прит. р. Мгару (бас. 
Дніпра). Тече тер. Лубенського 
р ну. 3) Права прит. р. Хоролу 
(бас. Дніпра). Довж. 18 км, пло¬ 
ща бас. 127 км2. Похил річки 
1,9 м/км. 4) Ліва прит. р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 41 км, площа 
бас. 186 км2. 
ВІЛЬШАНСЬКИЙ — струмок 
у Полтав. обл., прит. р. І'рунь-Та- 
шані (бас. Дніпра). Тече тер. 
Зіньківського р-ну. 
«ВІНИЧОК». Серія худож. творів 
для шкільного читання, випуще¬ 
на в 1917—18 Педагогічним бюро 
Полтавської губ. народної упра¬ 
ви під керівництвом М. Я. Руднн- 
ського. Складалась із двох частин 
(«низок»). До першої увійшли тво¬ 
ри укр. письменників Б. Д. Грін- 
ченка, Г. Галайди (Г. М. Хотке- 
вича), О. Я. Єфименко, М. М. 
Коцюбинського, В. К. Винничен- 
ка, байки, думи тощо. До дру¬ 
гої — твори 1. Я. Чгранка, Лесі 
Українки, Д. Марковича, П Гем- 
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бітова могила чопка, Д. Бордуляка та ііі. Ви¬ 
дання ілюстроване. 
ВІСІМДЕСЯТИРІЧЧЮ КРЕ 
МЕНЧ^ЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ПАР¬ 
ТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕМО¬ 
РІАЛЬНА ДОШКА в м. Кремен¬ 
чуці . Встановлена на фасаді будин¬ 
ку міськкому Компартії Украї¬ 
ни. Комітет РСДРП у Кременчу¬ 
ці було утв. в листопаді 1901, про 
що повідомила газ. «Искра» (№ \ \} 
того ж року). Дошка — мармур, 
відкрита 1981. 
«ВІСНИК ГОМЕОПАТИЧНОЇ 
МЕДИЦЙНИ». Щомісячний на 
уково-епеціалізований і побутовий 
журнал. Засн. 1900 лікарем-гомео¬ 
патом Євграфом Яковичем Дюко- 
вим. У 1900—02 і після 1912 вихо¬ 
див у Харкові, в 1902—12 — у 
м. Хоролі (друкарня Л. Р. За- 
туренського, вул. Мало-Кремен¬ 
чуцька). Журн. висвітлював пи¬ 
тання теорії і практики гомеопа¬ 
тичного лікування та суспільно- 
побут. завдань вітчизні і зару- 
біж. гомеопатії, боровся проти 
забобонів, Алкоголізму гощо. Де¬ 
візом журналу були слова Гіппо¬ 
крата- «Природа лікує, лікар слу¬ 
жить природі > та Гапсмана: «Лі 
куй подібне подібним». У журн. 
огіубл. «Довідник гомеопата» Клар- 
ка, «Нариси з клінічної фармако¬ 
логії» Наса (перекл. з англ.), 
статті Є, Дюкова «Про індивідуа¬ 
лізацію при лікуванні», «Духо¬ 
венство і народна медицина», «Про 
необхідність зміни усталеної си¬ 
стеми освіти і виховання медиків» 
тощо. Журн. друкував полемічні 
замітки, хроніку, бібліографію, 
мав предметний покажчик. Є. Я. 
Дюков (загинув під час громад, 
війни) — автор праць: «Медицина 
і медики (Аллопати і гомеопати)», 
«Що таке гомеопатія», «За і проти 
гомеопатії» та ін. 
«ВІСНИК КРЕМЕНЧУКА». Га 
зета Кременчуцької міської Ради 
нар. депутатів. Перший номер ви¬ 
йшов 27.Х 1990. Виходить щотиж¬ 
ня. Тираж 5000 прим. Редакція — 
на вул. генерала Жадова № 12. 

«ВІСНИК ПОЛТАВСЬКОГО ГУ¬ 
БЕРНІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КП(6)У». З 1920 виходив два 
рази на місяць у Полтаві. 
«ВІСТІ» 1) з іньківської повітової 
Ради робітн. і сел. депутатів. 
Газета, виходила 1919—20 три 
рази на тиждень у м. Зінькові. 
1919 видавалася рос. мовою під 
назвою «Пзвестпя». 2) Лохвиць- 
кого пові гвикопкому і повіткому 
КП (б) У. Газета, виходила 1919— 
22. 1919—20 видавалася рос. мо¬ 
вою під назвою «Известия»] 3) Лу¬ 
бенського повіт, виконкому Ради 
робігн., сел. і червоноарм. деп. 
і Лубенського к-ту КП (б) У. Газе¬ 
та, видавалася 1920—22 у Лубнах. 
4) Пирятинського повітвиконкому 
Ради робітн., сел. і червоноарм. 
деп. Газета, видавалася 1917—22 
два-три рази на тиждень. З 1917 — 
«Известия», 1920 — «Вісті — Из¬ 
вестия», 1922 — «Вісті». З 1922 — 
«Незаможник». 5) Полтав. губ. 
виконавчого комітету Ради ро¬ 
бітн., сел. і червоноарм. депута 
ті в. Газета, виходила 1920—21 
у Полтаві. 6) Полтавської Ради 
робітн., вояцьких та сел. деп. Га¬ 
зета, виходила в січні —лютому 
1918. 7) Полтав. р-ної Ради н. д. 
Газета, виходить з 29.VIII 1991. 
«ВІСТІ ИЗВЕСТИЯ». Газета, ор 
ган Полтав. губ. виконавчого к-ту 
і Полтав. губкому КП (б) У. Вихо¬ 
дила 1921—22 у Полтаві. 
«ВІСТІ РАДИ». Газета, орган 
Полтав. Ради робітн., солдат, і 
сел. деп. Виходила 1917 у Полтаві. 
БІТОВА МОГЙЛА. Курган 6—5 
ст. до н. е. Знаходиться на Пн. Зх. 
від с. Лихачівки Котелевського 
р-ну, на лівому березі р. Ворскли. 
Досліджений 1888 І. А. Зарецьким. 
Курган висотою 4,3 м, діаметром 
60 м, оточений западиною. Містив 
поховання у прямокутній ямі з 
дерев’яним накатом, розміром 
2,8 X 4,2 м і глибиною понад 
1 м. У центрі ями виявлені залиш- 
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ки похованого коня, а в 11 кутку — 
рештки шкіряного сагайдака з 
238 стрілами з бронзовими три¬ 
гранними вістрями. Сагайдак при¬ 
крашали 28 золотих бляшок у ви¬ 
гляді пантери, гірського козла, 
орлиних голівок, велика кругла 
бляха і розетки. Поряд знаходи¬ 
лись уламки залізних деталей 
упряжу коня тощо. Курган В. м. 
належить до найбагатших похо¬ 
вань знаті землеробського лісосте¬ 
пового населення Поворскля скіф¬ 
ського часу. Знахідки зберігаються 
у Тстор. музеї СРСР (Москва). 
«ВІЧНИЙ МИР» 1686 — мирний 
договір між Росією і Польщею, під¬ 
писаний у Москві 6.V 1686. Під¬ 
тверджуючи умови А ндрусівсько 
го перемир'я 1667, «В. м.» закрі¬ 
пив за Рос. державою Лівобереж 
ну Україну, Київ з околицями, 
Запоріжжя. 
ВЛАСІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 17— 
18 ст. Засн. у серед. 17 ст., як 
укріплене ядро сл. В ласійки, зго 
дом сотен. м-ка Чигирин, потім 
Миргород, полку (тепер смт Кіро¬ 
воград. обл.). Розтані, на лівому 
березі Дніпра поряд з річкою-ста- 
рицею Пуцівка. За планом серед. 
18 ст. абриси В. ф. наближалися 
до неправильного прямокутника 
із заокругленими кутами (довжи¬ 
на — бл. 170 саж., ширина — бл. 

Власівська фортеця. План 174(5. 

85 саж.). Захисна огорожа скла¬ 
далася із валу з палісадом по гре¬ 
беню та рову. До фортеці вело двоє 
воріт з баштами — Кременчуцькі 
га Городищапські. Всередині знах. 
дві церкви — соборна Спасопреоб- 
раженська та Різдва Богородиці, 
ринкові будівлі, громадські й при¬ 
ватні двори та будинки. У 2-й пол. 
18 ст. В. ф. занепала (див. ст. 
Оборонне будівництво). Рештки 
земляних укріплень шикли у 20 
ст. 
«ВДАСТЬ СОВЕТОВ^. Газета. 
Орган Полтав. губ. військ, рево- 
люц. к-ту і Полтав. губ. к-ту 
КП (б) У. Виходила 1919—20 у 
Полтаві. 
ВОВНЙНКА, Овнянка — річка 
в Полтав. обл., прана приг. р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 17 км, площа 
бас. 149 км2. Похил річки 0,88 
м/км. Тече тер. Великобагачансь- 
кого та Миргородського районів. 
ВбВЧА — річка в Полі а в. обл., 
права нрит. р. Кобелячки (бас. 
Дніпра). Довж. 17 км, площа бас. 
196 км2. Бере початок у Козель- 
щинському р ні. Тече гер. Козель- 
щинського та Кобеляцького ра¬ 
йонів. 
вовчАнка — річка в Полтав 
обл. Тече тер. Лубенського р-ну. 
На її березі розтань с. Вовчик. 
вовчАнський ЗАКАЗНИК — 
бот. заказник (з 1979). Місце зрос¬ 
тання рідкісних рослин. Розтані, 
у с. Вовчику Лубенського р-ну, 
у заплаві р. Сули. Перебуває у 
віданні колгоспу ім. В. І. Леніна. 
Площа 4,5 га. 
ВбВЧИК (Вовчок, Вовчки) — 
село Лубен, р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Висачки (їсачки), 
Вовча Долина. Кузубівка. Роз¬ 
тані. на р. Сулі, за 25 км від рай¬ 
центру. 1710 ж. (1990). З 1658 
В.— у складі Лубен, сотні Лубен 
ського полку. За універсалом Д- 
Многогрішного 8.1 1670 В. пере¬ 
дано у володіння Мгарському 
монастиреві. 1750—64 входив до 
Сні пінської сотні Лубен, полку. 
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і |н пі 11 < и» І /її і м.і к кав частково 
ні гм <>іи»м\ і опарі иш пі Iі. Іванпць- 

• «і і\ і.» Мі.ірському монастиреві, 
і і Г> ш, по'кчіо до Лубен, по», 
і їй її. їм місництва, 236 хат. 178/ — 

проживали різного звання 
• і м іші події, козаки; власниками 
ч, пі ісмський суддя Іван Кулиб- 
.унчукові товариші Іван га 
Михайло іі прем’єр майор Петро 
і к.і радянські. З 1797 В — у скла- 
и Малорос., з 1802 — ІІолтав. 

їм». За переписом 1859 у В. (влас¬ 
ницьке, казенне та козацьке село) 

298 двори, 1733 ж., Михайлівсь¬ 
ка церква (дерев, з дзвіницею, 
1881), б-ка, школа грамоти для 
Йпчаток, церковно-училищне брат- 

< гво, попечительство. 1863 В.— 
Гишківської вол. Лубен, пов., 
293 двори, 2017 ж., винокурний 
з-д. На 1900 В.— центр волості 
Лубені пов., 297 дворів, 2526 ж., 
діяло 3 сільс. громади (казенна, 
козацька, селян-власникі в), се¬ 
ляни займались чинбарством. 
1904—05 діяла селянська спілка. 
1905 відбувся антиурядовий мі¬ 
тинг, учасники якого вчинили 
збройний опір поліції. 1910 — 
394 господарства, 2370 ж., орної 
землі — 2340 дес., всього посівів — 
2233 дес. 1918 ств. повстанський 
партизан, загін (командир К. І. 
Кока). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1924 рів ТСОЗ, 1930 — кол¬ 
госп ім. Й. В. Сталіна. На 1926 
В.— центр сільради і Вовчицького 
р-ну, 586 господарств, 2818 ж. 
Під час нім.- фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—18.IX 1943) до Ні¬ 
меччини вивезено 205, розстрі¬ 
ляно 57 жителів села. У В.— центр, 
садиба колгоспу ім. В. І. Леніна 
(виробничий напрям — рослинниц¬ 
тво і тваринництво), відділення 
зв’язку, с. ш., лікарня, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б ка (18,8 тис. од. зб.), кафе,* 
сауна, Вовчацький історико-крає- 
знавчий музей. Уродженцями В. 
є: укр. драм, актор, нар арг. 
УРСР П. Т. Сертієнко (1902—84); 

ВОВЧКІВСЬКИИ РАЙОН 

професор-історик Т. Дяченко, ге¬ 
нерал армії І. П. Михайленко; 
с. Висачки — Герой Рад. Союзу 
В Ф Мицик (1913—45; навчався 
у місцевій школі, вовчицькій не¬ 
повній с. ш., Лубенському буд. 
технікумі). У селі встановлено 
пам’ятники; 1970 — В. І. Леніну; 
1973 — на братській могилі парти¬ 
занів громадян, війни, загиблих 
1919; 1956 — на могилі рад. вої¬ 
нів, що полягли, визволяючи 
1943 село від цім.-фашист, загарб¬ 
ників; воїнам землякам, загиблим 
(205 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. На околиці В. ви¬ 
явлено поселення доби бронзи, в 
ур. Рудка — могильник черняхів- 
ської культури. 
збвчицький істСрико- 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЙЙ народ- 
НИЙ у С. Вовчику Лубен, р-ну. 
Ств. 1948. Його засновник і заві¬ 
дуючий — засл. учитель УРСР 
І. І. Саснко. 1968 — музей удостоє 
ний звання народного. З 1987 у 
новому приміщенні розмістився 
музей і картинна галерея. 10 
тис. експонатів висвітлюють істо¬ 
рію села і району з давніх часів 
до наших днів. Значна увага при¬ 
ділена в експозиції пам’яті одно¬ 
сельців, загиблих у роки Великої 
Вітчизн. війни: фотографії, доку¬ 
менти, нагороди, листи з фронту, 
земля, привезена з місць боїв, 
в яких брали участь земляки. У 
двох залах музею розмістилася 
картинна галерея. Експонуються 
картини художників В. Чегеда 
ра, М. Мордика, В. Ситника та 
ін. Представлені роботи нар. уміль¬ 
ців, жителів села — вишивальни¬ 
ці Н. Чумак, килимарниці А. Іва- 
іцєнко, художників-аматорів — 
М. Гаєвського, І. Клепача, І. Глу¬ 
шка, Г1. Кгшичка, В. Дорошенка, 
різьбяра по дереву М. Шостака 
та дитячі малюнки. 
ВОВЧКГВСЬКИЙ (ВОВЧЙЦЬ 
КИЙ) РАЙбН — адмін.-тер. 
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одиниця. Сгіз. 7.ІІ1 1923 у складі 
Лубен, округу із Вовчкі вської, 
Снітивської та Тишківської воло¬ 
стей Лубен* пов. (11 сільрад). 
Пл.— 372 кв. версти. Нас. на 7.IX 
1923 — 27 964 чол. Розформопа 
ний 3.11 1931. 
ВОДЯНА — річка в ГІолтав. обл., 
ирит. р. Великої Гобі ви (бас. 
Дніпра). 
ВОДЯНА БАЛКА — село Дикан- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села: Горянщина, Жовтневе, 
Копрі іенки, Кря гов а Говтва, Она 
цьки. Р< то а ні. за 10 км від рай- 
цчпру та за 36 км від залізнич. 
ст. Подтава-Киівська. 734 ж. 
(1990). Засн. у 19ст. За переписом 
1859 В. Б.— хутір на р. Водяній 
Говгві, за 44 км від м. Зінь- 
кова, 8 ж. 1882 — 277 ж. За пере¬ 
писом 1910 у В. Б.— Великобуди 
гданської вол. Зіньківеького пов. 
105 господарств, у г. ч. ЗО к’озаць- 
ких, що мали 586 дес. землі; 
554 ж., з них письменних — 115 
чол. та 22 жінки; діяла однокласна 
церковнопарафіяльна школа. Без¬ 
земельні і малоземельні селяни 
займалися дрібними кустарними 
промислами (ткацтвом, кравецт¬ 
вом, шевством, обробкою дерева 
тощо). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 у В. Б.— 42 двори, 
186 ж., по Водянобалківській сіль¬ 
раді — 715 господарств, 3455 ж. 
1930 ств. ТСОЗ. 1937 Водянобал 
ківський колгосп мав назву ім. 
С. М. Кірова. У період нім.-фа¬ 
шисті окупації (25ЛХ 1941—22.IX 
1943) гітлерівці розстріляли 2 
комуністів і комсомольця-під- 
пільника. Понад 60 осіб молоді 
відправлено в Німеччину, звідки 
7 чол. не повернулися. У селі — 
колгосп ім. С. М. Кірова (тва¬ 
ринницько-зернового та овочевого 
напряму), відділення зв’язку, с. 
ні., фельдшер.-акушер. пункт, 
дитсадок, Будинок культури на 
450 місць, б-ка (13,6 іис. од. зб.). 
Пам’ятник С. М. Кірову, 1970. У 

парку — братська могила рад. 
воїнів, що полягли (8 чол.), виз¬ 
воляючи В. Б. від нім.-фашист, 
загарбників, га пам’ятник воїнам- 
односельцям, які загинули (330 
чол.) на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни (1957). На околиці 
с. Кратова 1 овтва розтані, посе¬ 
лення скіфського часу. 
ВОЗДВЙЖЕНКА БУДЙНОК 
у м. Зінькові. Споруд. 1897 на 
замовлення поміщика Воздвижен- 
ка. Мурований, двоповерховий. 
Планувальне рішення і декоратив¬ 
ні елементи готичного стилю, за¬ 
стосовані в оздобленні фасадів, 
дозволяють віднести В. б. до спо 
руд стилю раннього романтичного 
модерну. До Великої Вітчизн. 
війни у будинку містився викон¬ 
ком районної Ради депутатів тру- 
лящих, тепер — гуртожиток 
МПТУ-10. Розгаш. на вул. Леніна 
№ 26. їл.— табл. XXXI, 
бОЗНЕСЙНСЬКА ЦЙРКВА у 
Полтаві. Збуд. 1762 на кошти 
полтав. полковника І. Черняка 
як соборна церква Пушкарівсько- 
?о Воінесенського монастиря. Му¬ 
рована, одноверха, татраконхово- 
го гину. Центр, баня, колись пе¬ 
рекрита півсферичним склепінням 
з ярусним верхом, за допомогою 
трикутних сферичних парусів спи¬ 
рається на ледь стрільчасті під- 
пружні арки, що виходять з ма¬ 
сивних пілонів у місцях приляган¬ 
ня екседр. Екседри мають півсфе¬ 
ричні склепіння, площини стін 
розчленовані спареними пілястра¬ 
ми, які завершував розкрепований 
карниз. Пам’ятка дуже поруино 
вана: провалені склепіння, обдер¬ 
то гиньк, розбиті дверні і віконні 
відкоси, знищено елементи декору, 
пошкоджено цегляне мурування. 
В. ц,— унікальна пам’ятка мсту 
ментально? мурованої архітекту¬ 
ри 18 ст., належить до другого 
(пізнього) етапу розвилку архі¬ 
тектури укр. відродження. Це 
єдиний на Полтавщині зразок кла¬ 
сичного безба готового тетраконха 
Гбез виділеного в об’ємах центр. 



ВОЙНИХА •кл мерика). Розташована на тер. 
кол. передмістя Пушкарівки, непо¬ 
далік від житл. масиву Половин. 
«В(5ИН>>. Одноденна газета, 1916 
у Кременчуці вийшов один номер. 
Газета випущена Комісією при 
Упр. міси, етапного коменданта, 
вбїнь — давньоруське місто фор¬ 
теця Переяславського князівства. 
Залишки — біля с. Воїнської 
Греблі кол. Градизького р-ну (те 
пер затоплене водами Кременчуць¬ 
кого водосховища). Був засн. в 
кін. 10 ст. як порубіжне місто, 
вперше згадується в літописі під 
1055, коли біля нього князь Все¬ 
волод Ярогллшіч переміг юрків. 
Вперше локалізоване в кіп. 19 ст. 
В. І . Ля скоро н Ськ и м, обстежене 
1945 Фї Б. Копиловим, розкопки 
1956—59 В. Й. Довженка. Роз 
крита площа бл. 8 тис. м2. Воїнь 
займав підвищення серед заплави 
Сули (пл. до 28 га), складався з 
пі тиння та посаду. Тер. міста ото 
чували рів і вал, всередині якого 
«•V III гри ряди дубових зрубів 
(мнугрішлій ряд використовуван¬ 
ім пі і і неп. приміщення, майстер¬ 
ні ісігілл). Верхня частина зрубів 
вис і упа ла над валом, утворюючи 
ІІіІД ним суцільну дерев’яну стіну. 
Внуїр. частина дитинця являла 
собою гавань, куди заходили торг, 
судна. У дитинці В. розміщувався 
військ, гарнізон. Осн. кількість 
жител і госіг. будівель зосереджу- 
на мім па посаді, де жили пере 
нлали» ремісники і торгівці. При 
розкопках виявлені численні ви¬ 
роби з мела і у., кіііки, кераміка 
(залізні писала, амфори з графіті, 
бронзові дзін і дзвоник, прикраси, 
культові предмети, візантійські 
мідні монети й свинцева печатка 
11 ст., керамічні писанки тощо). 
У 1186 хан Кончак спалив місто. 
Під час монголе тат. навали 1240 
В. був остаточно зруйнований 
(Довжецок В. Й., Гончаров В. К., 
Юра Р. А. Давньоруське місто 
Воїнь. К., 1966). 
ВбЙКОВА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Покровська. Київський р-н) 

— від пл. Дзержинського до Пав- 
ленкізської. Наз. іменем Войкоьа 
Петра Лазаровича (1888—1927) — 
учасника рево люд. руху в Росії, 
рад. дипломата у Польщі. Вбитий 
рос. білогвардійцем у Варшаві. 
В. в. прокладена на поч. 20 ст. в 
обхід Вабичевського Яру. У пн. 
напрямку вела до Покровської 
церкви на Павленках. Зберегла¬ 
ся малоповерхова садибна забу 
дова. 
БОЙНЙХА — річка в Іїолтав. 
обл., ліва прит. р. Сули (бас. 
Дніпра). Довж. 29 км. Тече тер. 
Лубенського р ну. На березі В. 
розтати, с. Войниха. 
ВОЙНЙХА — село Лубен, р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Куп’є- 
ваха, Піски, Тарна вщіша (Гернів 
щина). Розташ. за 10 км від рай¬ 
центру та за 7 км від залізнич. 
ст. Солоницька. 1076 ж. (1990). 
Згадується в Іпатіївському літо 
писі як місце, де 12 серпня 1107 
відбулася битва руських князів 
Святополка, Володимира, Олега, 
Святослава, Мстислава, Вячес¬ 
лава та Ярополка з половецькими 
ханами Боняком і Шаруканом. 
Достовірних даних про походжен¬ 
ня назви села немає. Вірогідно, 
від військ, дій, тцо відбувалися 
на тому місці. За Генеральним 
описом 1765—69 В. значиться як 
хутір в урочищі Войниха Лубен- 

Воїиь Реконструкція зовнішнього 
виГдяду мійта. 
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ської другої сотні Лубен, полку. 
З 1781 — у складі Лубен, пов. 
Київ, намісництва; з 1796 — Мало¬ 
рос., у 1802—1923 Лубенського 
пов. Полтав. губ. За ревізією 
1859 на хутор» В.— 12 дворів, 
121 ж. 1900 — 18 дворів, 116 ж., 
діяла сільс. громада селян влас¬ 
ників. 1910 — ЗО господарств, 
216 ж., орної землі — 2340 дес., 
всього посівів — 230 дес. 1920 ств. 
сільс. Раду. 1926 на хут. В. Со 
лоницької сільради Лубен, р-ну — 
57 господарств, 261 ж. Окупована 
нім.-фашист, заіарбниками з 13.ІХ 
1941 по 19.ЇХ 1943. У В.— центр, 
садиба колгоспу «Росія» (зерно¬ 
вого напряму), відділення зв’язку, 
с. ш., СПТУ № 45 Будинок куль¬ 
тури на 400 місць, 6-ка (10,5 тис. 
од. зб.), будинок побуту. В с. Піс¬ 
ках народився Герой Рад. Союзу 
М. Є. П’ятикоп (1908—41, його 
іменем названі пісківська школа, 
в якій він навчався одна з вулиць 
у Лубнах), у с. Куп’еваха — Герой 
Рад. Союзу В. С. Кук, на хут. 
Яківщина — Герой Рад. Союзу 
А. П. Рибкін (1920—87; навчався 
у тернавщинській с. ш., працював 
на залізнич. сі. у Лубнах). 
У с. Пісках — пам’ятка дерев’я¬ 
ного зодчества 19 ст.— Успенська 
церква. В ур. ІІІколярове виявле¬ 
но поселення черняхівської культу¬ 
ри; в ур. Торговиця — поселення 
доби бронзи. 
БЮЙНІВКА (Богданова Гребля, 
Богданівна, Побиванка, Войни- 
ха) — село Ч\тівського р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Виноми 
нівка, Сторожове. Розтані, на ліво¬ 
му березі р. Коломака, за 12 км 
від райцентру і за 19 км від заліз- 
нич. ст. Кочубеївка. 605 ж. (1990). 
Виникла в 17 ст. У 1648—54 тут 
було збуд. греблю через р. Коло- 
мак (звідси й перша назва села 
Богданова Гребля), Згодом село 
називало< я Богданівна. За да¬ 
ними перепису 1859 у В. (власниць¬ 
ке) Полтав. пов. наліч. 51 двір, 
280 ж. За даними 1883, в селі були 

маєтки О. Г1. Величковського 
(729 дес. землі, вітряний та кінний 
млини), О. П. Старицького (540 
дес. землі, вітряний і паровий 
млини). 1900 у В. Василівської 
волості Цолтав. повіту (разом з 
селами Клименківкою та Жуків- 
кою) діяла місцева громада се- 
лян-власників, 128 дворів, 400 ж., 
земська школа. Жителі села брали 
активну участь у революц. подіях 
1905. У 1910—78 господарств, 
539 ж. Рад. владу встановлено у 
січні 1918. На поч, травня 1919 
ств. Бойківську сільську Раду. У 
селі було сформовано загін, який 
влився в полк ім. Т. Г. Шевченка. 
За'Всесоюз. переписом 1926 у В.— 
119 дворів, 565 ж. Колгосп сів. 
1930. Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції (26.IX 1941—21.IX 1943) виве¬ 
зено до Німеччини 55 чол., спа¬ 
лено 106 будинків (з 137). Тепер 
на тер. сільс. Ради розтані. 2 кол¬ 
госпи: ім. М. В. Фрунзе та «Жовт¬ 
невої революції» (зерново-буря- 
ківничого напряму, тваринництво). 
У В.— відділення зв’язку, непов¬ 
на с. ш., на тер. сільс. Ради діль¬ 
нична лікарня, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 250 місць, б-ка 
(10,8 тис. од. зб.). У селі встанов¬ 
лено (1953) надгробок на брагсь- 
кій могилі рад. воїнів, які полягли 
при обороні 1941 та визволенні 
1943 В. від гітлерівців, пам ятник 
(1953) воїна м-односельцям, що за¬ 
гинули на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. У с. Сторожове роз 
таш. три курганні могильники по 
5. 6 і ЗО насипів скіфського часу 
(7—-3 ст. до н. е.). 
ВСЛКОВА В, О. МОГЙЛА у 
Полтаві. Волков Василь Олексійо¬ 
вич (1840—1907) — художник. 
Н. V Петербурзі, навчався в Ака¬ 
демії мистецтв (1858—63). З 1868 
жив у Полтаві, викладав у Ін-ті 
шляхетних дівчат (з 1875) і ка¬ 
детському корпусі (1875—1907). 
Автор гоголіани — «Гоголь слу¬ 
хає лірника» (три варіанти 1882, 
1892, 1902), «Гоголь у Василівні» 
(1902), популярної свого часу кар- 

142 



тини «Петро І Відвідує у тюрмі 
наказного гетьмана Павла Полу¬ 
ботка в І724 р.» (два варіанти, 
кін. 19 — поч. 20 ст.). Разом зі 
своїм учнем, скульптором Леоні¬ 
дом Позеном зробив ескіз над¬ 
гробка для могили І. П. Котлярев¬ 
ського. Похований на Монастир¬ 
ському кладовищі Полтавського 
Хрестоздвиженського монастиря. 
ВОЛОДАРСЬКОГО ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Поштамтський про в., 
Познанська гребля або пров.; 
Жовтневий р н) — від вул. Фрун 
зе до Комсомольської. Пал іме¬ 
нем Володарського (справж.— 
Гольдштенн Мойсеіі Маркевич, 
1891—1918) — реводюц:, діяча. II. 
на Во піні в сім’ї ремісника. 1905 
вступив до Бунду, Потім був мен 
шовиком. 1913 емігрував до СІЛА. 
1917 повернувся до Петрограда, 
вступив до партії більшовиків. 
Обирався членом Петрогр. ге-ту 
РСДРП(б), Ради робітн. і солдат, 
депутатів. Після жовтня 1917 — 
комісар у справах преси, пропа¬ 
ганди і агітації. Убитий есером. 
В. в. прокладена на поч. 19 ст. 
По ній проходила дренажна систе¬ 
ма, по якій вода з заболоченої 
місцевості центр, міськ. ринку 
скидалася до Познанської греблі. 
Забудов. індивід. житл. будин¬ 
ками. На В. в. розташовані, зокре¬ 
ма, Полтав. центр, райлікарня, 
госпіталь для інвалідів Великої 
Вітчизн. війни. На буд. № 8 вста¬ 
новлено Вернадському В. І. ме¬ 
моріальну дошку. 
ВОЛОСНІ ПРАВЛІННЯ. Ств. на 
підставі указу «Про розподіл ка 
зеннйх поселень на волості і про 
порядок їх внутрішнього управлін 
ня» від 7.VIII 1797 як органи 
самоуправління козаків, уділь- 
них і держ. селян, У системі В. п. 
були: волосний сход, волосне уп¬ 
равління, куди входили волосний 
голова, засідателі, волосний писар 
з помічниками га волосна розпра 
ва. Після реформи 1861 В. п.— 
бргай селянського самоуправлін¬ 
ня, який складався з волосного 

ВОРОБЙОВА ГОТЕЛЬ 

сходу, волосного правління (до 
його складу входили волосний 
старшина і волосний писар) та во¬ 
лосного суду. Волосний старшина 
фактично виконував поліцейські 
функції. В п. підпорядковували¬ 
ся мировим посередникам, з 1874— 
повітовому в сел. справах при- 
сутствію і з 1889 — земському на¬ 
чальникові. Ліквідовані Лютне¬ 
вою революцією 1917. Тимчасово 
існ. в 1918—19. Документи В. п. 
за 18(>2—1919 частково зберіга¬ 
ються в Архіві Полтавської об¬ 
ласті. 
ВОРОБЙОВА ГОТЕЛЬ у Пол¬ 
таві. Знах. по вул. Преображенсь- 
кій № 4 (тепер — вул. Луначарсь- 
кого). 18—21 червня 1900 в ньому 
зупинявся авегр. поет Райнер Ма¬ 
рія Рільке і нім. письменниця Лу 
Андреас Саломе. 19.VII 1900 вони 
відвідали с. Горбанівку, 20-го — 
Нижні Млини. Про це записала в 
щоденнику Л. Андреас-Саломе. До 
Полтави вони приїхали поїздом 
з Кременчука ЇЙ.VI, а 21 .VI з 
Південного (тоді — Харківського) 
вокзалу виїхали до Харкова. Під 
впливом поїздки на Полтавщину 
Рільке написав твори «Стоїть в се¬ 
лі хатина одинока», «Карл XII 
їде по Україні», «Буря», «Пісня 
про справедливість» (зображено 
боротьбу укр. козаків проти шлях¬ 
ти) та ін. Кол. будинок готелю 
дещо перебудований. 

Готель Воробйова у Полтаві. 
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веронському В. В. ПАМ’ЯТ¬ 
НИК у с. Калашішках Полтав. 
р-ну. Встановлено в центрі села 
на чесгь Воровського Вацлаца Вац- 
лавовнча (1871 — І923) — профсс. 
революціонера, рад. держ. і парт, 
діяча, дипломата, публіциста і 
літ. критика. Залізобетонне по¬ 
груддя на двос. тупі нчатому цегля¬ 
ному постаменті. Висота — 3,45 
м. Відкрито 1967. 
ВОРОЖБА — рі чка в Полтав. 
обл., права приг. р. ГІсла (бас. 
Дніпра). Довж. 32 км, площа 
бас. 101 км2. 
ВОРОНА — річка в Полтав. обл., 
прит. р| Ворскли (бас. Дніпра). 
Тече іер. ІІовосанжарського р ну. 
ВОРОНЙНЦЇ — село Оржицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Козаче, Котляревське, Максимі в- 
ка, Новоселі вка і Приймівіцина. 
Розгаш. на березі р. Сліпороду, за 
32 км від Оржиці і за 10 км від 
залізнич. ст. Лазірки. 318 ж. (по 
сільській Раді — 1302 ж.). Відо¬ 
ма з ЗО х рр. 17 ст. під назвою 
Романці. Оскільки в селі було 
володіння яблунівського сотника 
ГІ. Ворони, згодом село дістало 
сучасну назву. В. входили до 
2-ї Лубен, сотні Лубен, полку, 
з 1781 — до Лубен, повіту Київ, 
намісництва, з 1796 — Малорос., 
з 1802 — Полтав. губ. У 1859 в селі 
жили козаки і посполиті — 127 
дворів, 1059 ж., дерев. Різдва 
Богородиці церква (1772, перєбуд. 
1832), 1910 — 1380 ж. Після 1861 
В. були віднесені до Лазірківської 
волості. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 7.1 II 1923 В. входила до 
Тарандйнці вського, а з 1935 — 
Лазіркі вського р-ну. 1926 — 179 
дворів. 926 ж., у Воронинцівській 
сільс. раді наліч. 3376 ж. 1931 ств. 
5 колгоспів, 1936 — комуну «Чер¬ 
воний козак» перетворено на кол¬ 
госп гм. Жовтневої революції. Під 
час нім. фашист, окупації (вере¬ 
сень 1941 — вересень 1943) гітле¬ 
рівцями розстріляно 12 чол., ви¬ 

везено на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 121 чол. 1950 у В. ств. 
два колгоспи, які в 1959 були об’єд¬ 
нані в один — колгосп ім. Кірова. 
У 1963—64 В. знаходилася у 
складі Лубенської о, з 1965 — 0р- 
жидького р ну. Діють відділення 
зв’язку, відділення Ощадбанку, 
дільнична лікарня, неповна с. ш., 
дитячий садок, Будинок культу¬ 
ри, б-ка. Уродженнями В. є лау¬ 
реат Держ. премії СРСР К. А, 
Федоренко і доктор ісгор. наук, 
професор Г. Я. С ергієнко. У селі — 
пам’ятник С. М. Кірову (1967), 
братська могила рад. воїнів, по¬ 
леглих 1943 при визволенні села 
(пам’ятник 1959), пам’ятник одно¬ 
сельцям, загиблим 230 чол. на 
фронтах Великої Вігчизн. війни 
(1968). 
БОРОШНА СЙЛИЩЕ у Полта¬ 
ві (тер. кол. передмістя Криво 
хатки, Ленінський р-н), перейме¬ 
новане 1960 на честь Вороні на Пет¬ 
ра Федоровича (1880—1919) — 
першого секретаря комітету бід¬ 
ноти і голови ревкому в Криво хат¬ 
ках. Похований в с-іці на вул. 
Тунельній. На могилі — гранітна 
плита з мемор. написом. На пла¬ 
нах міста 19 — поч. 20 ст. ця тер. 
позначена як заплава р. Ворскли. 
Поступово між р. Рогізною і струм¬ 
ком Кривеньким на підсипних 
грунтах виникло с-ще Рогізне. 
Після спорудження на поч. 20 ст. 
насипу для залізнич. колії Хар¬ 
ків — Київ на Гін. від Рогізни 
під горою Полтавського Хресто- 
зд виженеького монастиря утво¬ 
рилося друге с-ще — Дублянщи- 
на. Забудовані індивід, жигл. та 
дачними будинками. Па тер. В. с. 
— воїнам-землякам пам’ятні зна¬ 
ки (див. Полтавцям, загиблим 
/94/—45, пам'ятні знаки), 
ВОРОНЯНСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
— бог. заказник (з 1979). Місце 
зростання рідкісних рослин. Роз¬ 
тані. біля с. Ворони Котелевського 
р-ну, на тер. Руднянського ліс¬ 
ництва. Перебуває у віданні Пол¬ 
тавського лісгоспзагу. Площа 15 га. 
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ВОРОНЬКИ ПОРОМІ ь її село ‘ Горн ухни 
* і.копо р ну, центр сі.'іьс. Ради нар. 
и 11 у т.і і і в, якій підпорядковані се- 
11 І .інки. Красне, Нова Діброва, 
ІІі.шяки, Ядюкове! Розтані! на 
Р М но а і (прит. Удаю), за ІЗ км 
пі і райцентру та за ЗО км від за 
н.шпч. ст. Лубни. 1646 ж. (1990). 
Вперше згадуються в кін. 1(> ст* У 
17 сі. належали до володінь Я. Ви¬ 
ші швецького, а після вигнання 
польс. шляхти з України — віддані 
д ія утримання дітей козацької 
с і аршини, що готувалися до всту¬ 
пу на службу (це призначення 
збереглося до ліквідації козаць¬ 
ких полків). Потім Катерина II по¬ 
дарувала село кол. чернігівському 
генерал-поручику А. С. Милора- 
довнчу (бл. 1726—96), після смер¬ 
ті якого В. перейшли у спадщину 
ііого синові М. А. Милорадовичу 
(1771—1825; генерал-губернатор 
Петербурга, убитий під час по¬ 
встання декабристів; див. ст. про 
село Милорадовв). Після смерті 
останнього В. перейшли до каз 
ни. У 1859 тут наліч. 566 дворів, 
8109 ж. 2 дерев’яні церкви: Хри- 
сто Різдвяна (збуд. 1795) та Різд¬ 
ва Боюродиці (збуд. 1857), при 
яких були б ки, еільс. училище. 
Відбувалися 2 ярмарки на рік, був 
хлібний магазин. У 1900 в селі — 
845 дворів, 4803 ж.; у 1910 — 
979 дворів. 17. VII 1906 селяни 
вчинили напад на економію помі¬ 
щика Горвіца. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 В. входили до складу 
Чорнухинського р-ну Лубен, ок¬ 
ругу, наліч. 4939 ж. 1926 у В.— 
1140 дворів, у т. ч. селянських — 
997 дворів, 5057 ж. 1926 ств. 
ТСОЗ «Джерело», 1929 — колгосп 
ім. І. П. Січкаря, 1930 — колгосп 
ім. С. К. Луценка. На поч. ЗО х 
рр. були організ. колгоспи: «Чер 
воний хлібороб», ім. В. І. Леніна, 
ім. Ф. Е. Дзержпнського, «Чер 
воний партизан», ім. Сталіна. У 
період нім.-фашист. окупації 
(17.IX 1941—12.ІХ 1943) гітлерів 
ці вивезли на примусові роботи 

до Німеччини 363 чол.; діяла гру¬ 
па підпільників на чолі з С. Ф. 
Таращенком. У селі — колг. 
госп-во ім. К. Маркса (рослин¬ 
ницько-тваринницького напряму), 
відділення зв’язку, АТС, с. ш., 
фельдшер.-акушер, пункт, дитса¬ 
док, Будинок культури на 500 
місць, б-ка (23,2 тис. од. зб.), Ло- 
роньківсьхий історичний мулєгі. 
У роджені дам села с Герой Рад. 
Союзу О. Д. Перелет (1914—53). 
У вороньківській с. ш. навчався 
Герой Рад. Союзу О. М. Батієвсь- 
кий. У В.— пам'ятка архітектури 
поч. 19 ст.— провіантський склад. 
Пам’ятники: К. Марксу (1962), 
О. Д. Перелету (1987) та пам’ят¬ 
ний знак (1969) на честь воїнів- 
односельців, що загинули (388 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 1969 встановлені пам’ятни¬ 
ки: па могилі голови ревкому 
І. II. Січкаря, який загинув 1920, 
та секретаря резвиконкому Є. Д. 
Курила (загинув 1921); 1975 — 
на братській могилі рад. воїнів, 
полеглих 1941; 1969 і 1975 на двох 
могилах невідомих рад. воїнів, 
що загинули 1941. 

Вороньки. Церква Різдва 
Богородиці. Фото поч. 20 ст. 
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ВОРОНЬКЇВСЬКИЙ ІСТОРЙЧ- 
НИЙ МУЗЕЙ. Стіі. у с. Воронь- 
ках Чорнухинського р-ну 1964 на 
громадських засадах. Музей роз¬ 
міщений в окремому приміщенні. 
Експозиція займає 8 кімнат, скла¬ 
дається з 2 розділів. Нараховує 
1500 експонаїів, серед яких мате¬ 
ріали про односельців — учасників 
Великої Вітчизн. війни 1941—45, 
зокрема, Героїв Рад. Союзу О. Д. 
Псрелета (1914—53); О. М. Баті 
євського (н. 1921). Одну з кімнат 
відведено для експонування кар¬ 
тин народних художників, а та¬ 
кож митців Полтави, Москви, 
Запоріжжя та ін. Звання народ¬ 
ного музею присвоєно 1987. 
«ВбРСКЛА» — будинок відпо¬ 
чинку в^Нових Санжарах. Розташо¬ 
ваний у центрі с-ща, неподалік від 
місця впадіння р. Вороної у Ворск 
лу. Відкритий 1924. Тепер філіал 
курорту «Миргород». Щосезону 
тут відпочиває до 5 тис. чол. По¬ 
чинаючи з 1980 приймають відпо¬ 
чиваючих в основному за сімейни¬ 
ми путівками. Містився по вул. 
Горбенка ><0 42. 
«ВбРСКЛА». Газета. Інформацій¬ 
но-рекламний додаток до газ. «Зо¬ 
ря Полтавщини». Виходить щоне 
ділі з 1984. Адреса: м. Полтаваг 
вул. Пушкіна № 113. 
«ВОРСКЛА» — головне підпри¬ 
ємство Полтав. виробничого швей¬ 
ного об’єднання. Ств. 1924 на базі 
дрібних майстерень як Полтав 
ф-ка пошиву білизни та виробів із 
бавовняних тканин. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни ф-ка була ева¬ 
куйована в м. Багородськ Горьков- 
ської обл., де виготовлялося об¬ 
мундирування для армії. 1944 
ф-ка була повернута до Полтави і 
продовжувала виготовляти гімна¬ 
стерки, шаровари, тілогрійки, 
білизну. 1951 асортимент виробів 
поповнився жіночими сукнями, 
шовковими кофтами, чол. і під 
літковими костюмами і штаньми 
з вовняних і бавовняних гканин. 
З 1954 ф-ка спеціалізувалася на 
пошитті вовняних виробів: чоло¬ 

вічих та жіночих костюмів і чоло¬ 
вічих штанів. У 1976 на базі Пол¬ 
тав. швейної ф-ки (головна ви¬ 
роби. одиниця) уїв. виробниче 
швейне об’єднання «Укршвейпро- 
му», до складу якого ввійшли 
Кобеляцька і Кременчуцька ф ки, 
З 1984 — сучасна назва. Розташ. 
на вул. Жовтневій № 70. 
«ВбРСКЛА». Літ. об’єднання в 
Полтав. обл. Виросло з літгуртка, 
утв. при газ. «Зоря Полтавщини» 
1947. Від 1957 працювало при Пол¬ 
тав. відділенні СП України, ?з 1980 
— при редакції газ. «Комсомолець 
Полтавщини». Назва — з 1965. 
У 1984 перейменоване на «Пол¬ 
тавські джерела». Об’єднує бл. 
150 осіб творчої молоді- В об’єд 
нанні сформувалися письменники 
М. Казидуб, В. Мирний, В. Се- 
меняка, М. Тернавський, М. Шев¬ 
ченко, Т. НіКІтін та ін. Власні 
збірки видали: М. Булах, Г. Ве- 
личко, А. Гальченко, С. Костенко, 
А. Торлюн, А. Орел (Миргород), 
ГІ. Степдик (Лохвиця) та ін. Тво¬ 
ри членів об’єднання публікува¬ 
лися в альм. «Полтава» (1957, 
1959), зо, «Полтавські усмішки» 
(1961), «Голоси молодих» (1969), 
«Ворскла» (1976), «Добридень, бра¬ 
тове!» (1978), «У Ворскли і Янтри 
одні береги» (1982, 1983) та ін. 
Керівниками «В » в різний час 
були: О. С. Юренко, А. Страшко. 
М. Я. Тернавський, П. Д. Бабан 
ський, М В. Казидуб, В. С. Мир¬ 
ний. 
ВбРСКЛА — річка у Бєлг обл. 
РРФСР та Сум. і Полтав. обл. Ук¬ 
раїни, ліва прит. Дніпра (тепер 
впадає у Дніпродзержинське водо¬ 
сховище). Довж. 464 км, площа 
бас. 14,7 тис. км2. На Полтавщині 
довж. 226 км, площа бас. 5,97 
тис. км2. Серед, ширина річища 
ЗО м, на плесах 50—80 м. Серед, 
глибина 1,5 м, макс. глибина 10 — 
12 м. Похил річки 0,3 м/км. Се¬ 
редньорічна витрата води біля 
гирла 36,4 м3/с. Бере початок на 
зх. схилах Серєдньоросійської ви¬ 
сочини. В меж ах Полтав. обл. тече 
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ВОСКОБІЙНИКИ II |І ІНКІІІИ І.МИ О, ІІII ІОНІЙСЬКОГО, 

Кмої пщі'М'їо, І Іоиос«шжарською 
і І |н'і і.міського районів. Живлення 
мін.ми Вимерзає на поч. грудня, 
і |м • ,и її березні. Найвищі річні 

•їм їм у березні — квітні, най 
МИ І ЧІ у липні — ЖОВТНІ. Р.ІЧИ 
.. Ландшафти лісо сте¬ 
ні ми. Гол. прит.: Рябина, Мерло, 
Кп юмак, Тагамлик, К у сто лона (лі¬ 
ні ), Ворсклиця, Полузір’я, Вели¬ 
ким Кобелячок (праві)- Спору- 

їжсно невеликі ГЕС; є шлюзн¬ 
ім і улятори. Використовують для 
нром. і побутового водопостачан¬ 
ня, зрошування, судноплавства. 
На В. в межах Полтавщини — 
міста Полтава, Кобеляки, емт 
Оиішня, Нові Санжари та Білики, 
села Кротенки, Кунцеве, Лучки, 
Решетники. В долині В. пам’ятки 
природи — Ковпаківський лісо¬ 
парк і Парасоцьке урочище. 
«ІЮРСКЛА». Стадіон у Полта¬ 
ві. Споруджено у 20-х роках 
на території кол. Полтавського 
іподрому. Після реконструкції 
1974 (арх. Ю. М. ПодСєкін) трибу¬ 
ни вміщують 35,5 тис. глядачів. 
Побудовано легкоатлетичний ма¬ 
неж. Бігові доріжки стадіону ма¬ 
ють покриття типу «регунол». 
На стадіоні розміщена обласна ди¬ 
тячо-юнацька школа з футболу. 
Розташ. на пл. Дзержинського 
№ 16. 
ЧбРСКЛИЦЯ — річка в Полтав. 
обл., права прит» р. Ворскли 
(бас. Дніпра). Довж. 96 км, площа 
бас. 1480 км2. Похил річки 0,77 
м/км. 
ВОРСКОЛЕЦЬ — річка в Полтав. 
обл., права приг. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). 
ВОСКОБІЙНИКИ — село III и- 
шацького р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Величкове, Вертеленьке, 
Носи, Романки, Сули ми. Розташ. 
за 25 км від райцентру та за 37 
км від залізнич. ст. Яреськи. 602 
ж. (1990). Перші відомості про 
В. відносяться до 19 сг. як про 
хутір Зіньківського пов. Полтав. 

губ. Жителі займалися хлібороб¬ 
ством. скотарством і бджільни¬ 
цтвом. У ті часи особлива увага у 
бджолярстві приділялася вироб¬ 
ництву воску, з ним і пов’язана 
назва села Воскобійники. На час 
перепису 1859 є такі дані: Воско 
бійників хутір козацький при ко¬ 
лодязі, 19 дворів, 123 ж У цей 
період більша частина навкол. 
земель належала поміщикам Да 
нилевському, Косюрі, Мищенку, 
Канджію. За даними 1910 зна¬ 
читься «хутір Воскобійників Ко¬ 
валі вської вол. Зіньківського пов. 
46 дворів, в т. ч. сел.— 3; козаць¬ 
ких — 42. 373 ж. Землі 712 дес. 
Млин з гасовим двигуном. Крав¬ 
ців — 3, шевців — 2, слюсарів — 
1, по денщиків — 5 чол., ткачів — 
2, інші заняття — 1». 150 дес. 
землі мав дворянин В. Данилев- 
ський. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На хуторі В. ств. комнезам. 
1919 селяни для боротьби з дені- 
кінцями створили партизанський 
загін, яким командували І. Ф. 
Карпенко, Г. О. Наріжний. 1920 
ств. сільвиконком, 1922 споживчу 
кооперацію. Восени 1925 15 госпо¬ 
дарств об’єдналися в ТСОЗ. 1930 
ТСОЗ перетворено в колгосп «Чер¬ 
воний лан». 1930 колгоспники за 
проданий державі хліб придбали 
перший автомобіль «ГАЗ>. Під 

Стадіон «Ворскла». 
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час нім.-фашист. окупації (6.Х 
1941—19.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 2 чол., вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 145 чол., 
спалили дощенту село. Залити 
лося лише три хати. У В. знахо¬ 
диться центр, садиба колгоспу 
«Шлях до комунізму» (м’ясо мол. 
та зернового напряму, тех. культу¬ 
ри), відділення зв’язку, неповна 
с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок на 50 дітей, Бу¬ 
динок культури на 400 місць, 
б-ка (10,9 тис. од. зб.), історико- 
краєзнавчий музей. Село газифі¬ 
коване, радіофіковане, телефоні¬ 
зоване. Пам’ятник В. І. Леніну 
(1967). У центрі села мемор. комп 
лекс: пам’ятник (1957) на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
(16 чол.) визволяючи В. 1943 від 
гітлерівців, та обеліск (1968) з 
іменами воїнів-односельців, по¬ 
леглих на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. 
ВОСКОБІЙ ницький закАз- 
НИК — бот. заказник (з 19/9). 
Місце зростання цінних рослин, 
ряд яких занесено до Червоної 
книги України. Розтані, у с. Вос¬ 
кобійниках Шишацького р-ну. Пе¬ 
ребуває у віданні колгоспу «Шлях 
до комунізму». Площа 10 га. 

Воскресенська церква у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

ВОСКРЕСЕНСЬКА ЦЕРК ВА. 
1) У Полтаві. Відома з кін. 17 ст. 
На плані Полтавської фортеці 
1722 позначена у вигляді хрещатої 
п’ятидільної одноверхої дерев’я¬ 
ної церкви на місці теперішньої 
Спаської церкви. На тому ж пла¬ 
ні з пд. боку вул. Мостової (тепер 
Жовтнева) зображено тридільну 
триверху дерев’яну цєркв}г. На 
її місці 1773 (за ін. джерелами 
1770—78) на кошти П. Руденка 
збудовано муровану В. ц. Була 
кубічною чстиристовліюю п’яти- 
банною із заокругленими зовніш¬ 
німи кутами. За типом повторю¬ 
вала Благовіщенський собор у 
Ніжині, але як пам’ятка пізнього 
барокко, мала більше розчленова¬ 
ний об’єм. Фасади були рівноцін 
ні, середня частина кожного у 
вигляді прямокутного ризаліта за¬ 
вершувалася піиісруглим фронто¬ 
ном з вікном розеткою у тимпані. 
Площини стін членувалися піляст¬ 
рами, високими вузькими вікна 
ми з вигадливими наличниками і 
розірваними саі’дриками. Бані — 
світлові восьмерики з розвиненії 
ми карнизами і гранчастими купо¬ 
лами півсферичних обрисів з ліх¬ 
тариками. Центр, баня, набагато 
більша і масивніша за бічні, ма¬ 
ла 8 люкарн. Завдяки місцерозта- 
шуванню і виразному силуету 
В. ц. була однією з головних до 
мінант Полтави. У 1-й пол. 19 ст. 
поруч збудована мурована дзві¬ 
ниця, у кін. 19 ст. тер. обнесено 
мурованою огорожею з кованою 
граткою. В. ц. була трипрестоль- 
ною, мала приділи в ім’я св. Ва 
силі я Великого та св. Сампсонія. 
В стіну останнього була вмурова¬ 
на мідна гравірована дошка, яка 
колись прикрашала перший па¬ 
м’ятник на честь Полтавської бит¬ 
ви. 1936 церкву і дзвіницю розібра¬ 
но, 1971 на її місце на вул. Жовтію 
вій зведено корпус муз. уч іца. 
2) У с. Снітині Лубенського р ну. 
Збудована 1805 на кошти О. А. 
та Я. А. Повицьких. Цегляна, те 
траконхового типу. Стіни розчле- 
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мнц їм) |»\ • 11 щл 1111 ми ні іи< грами га 
111 *< ?рІ. і:» п і примок у і ними нікнамп. 
І 0*111 Р о(> І м і сере крито чотирисхи 
цім дахом і завершено незвично 

•о мім шести грішми м дерев’яним 
о.ір.іоаном* В інтер’єрі збереглася 
н пи ка сгеля з двома кільцями для 
і ріп ігння панікадила. Вівтарна 
•і. и типа відділена від основного 
об ему аркою. В. ці являє собою 

• разок культового будівництва Лі¬ 
вобережної України в перехідний 
< тап від стилю бароко до класи¬ 
цизму. 3) У м. Хоролі. Спору¬ 
джена 1821 в стилі класицизму на 
базарній площі на кошти купця 
Є. Мисляєва. Мурована, одновер- 
ха, хрещата в плані. Пд. і пн. ра¬ 
мена мають окремі входи, оздобле¬ 
ні портиками з трикутними фрон¬ 
тонами. Увінчана куполом на круг¬ 
лому світловому барабані. З зх. 
боку сполучалася з двох’ярусною 
дзвіницею, на 1-му ярусі якої був 
архів Хорольського духовного 
правління. Діяла церковнопара¬ 
фіяльна школа. За архіт. форма¬ 
ми подібна до хорольського Ус¬ 
пенського собору. Не збереглася. 
ВОСЛЙВА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Орелі (бас. 
Дніпра). Довж. 29 км, площа бас. 
195 км2. Похил річки 1,9 м/км. 
восьмАчка — річка в Полтав. 
обл., права приг. Ворскли (бас. 
Дніпра). Тече тер. Кобеляцького 
Р-ну. , 
ВОШИВА—річка в Полтав. обл., 
ліва прнт. р. Берестової (бас. 
Дніпра). Довж. 55 км, площа бас. 
388 км2. Похил річки 0,94 м/км. 
ВОШЙВЕЦЬ — струмок у Пол¬ 
тав. обл., прит. р. Грунь-Ташані 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зіньків 
ського р ну. 
«ВПЕРЙДк Газета, орган птрт- 
кому і правління колгоспу «Біль¬ 
шовик» ІГовосанжарського р ну. 
Видавалася у 1960—75 в с. По¬ 
логи два — три рази на тиждень. 
Друкувалася у Новоеанжаргькій 
районній друкарні. 
««ВПЕРЕД». Газета, орган парі, 
комітету, правління колгоспу 

ВСІХСВЯТСЬКА ЦЕРКВА 

«Дружба» Котелевського р-ну. Ви¬ 
ходить з 1966 тричі на місяць. 
Па 1.1 1990 вийшло 752 номери. 
«ВПЕРЙД». Газета, орган парт, 
орг-ції та правління колгоспу ім. 
Жданова Лохвицького р-ну Пол¬ 
тав. обл. Видавалася 1963—64. 
«ВПЕРЕД ДО КОМУНІЗМУ». 
Газета Полтав. обкому Компартії 
України та облради по Кобеляць¬ 
кому виробничому колгоспно-рад 
госпному управлінню. Виходила 
1962—65 у Кобеляках. Див. %Пе- 
реможень ». 
«ВРАЩЕНИЕ И ПРИЛЙВНЬІЕ 
ДЕФОРМАЦИИ ЗЕМЛЙ». Не¬ 
періодичний збірник Полтав. гра¬ 
віметричної обсерваторії Ін-ту фі¬ 
зики АН України. Вийшло 7 
вип. (1970—75). 
ВСІХСВЯТСЬКА ЦЕРКВА. 1) У 
Гадячі. Збудована 1830—36 в сти¬ 
лі класицизму на міському кла¬ 
довищі. Цегляна, потинькована, 
тридільна, однобанна, з круглою 
в плані центр, частиною та на¬ 
півкруглою апсидою. Великий на 
півсферичний купол на невисоко¬ 
му циліндричному барабані при¬ 
дає споруді приземкуватий ви¬ 
гляд. Над прямокутною в плані 
зх. частиною — квадратна в пла¬ 
ні дзвіниця, увінчана гранчастим 
шпилем. Зх. фасад споруди ви- 

Всіхснягська церква у Полтаві. 
Фото серед. 50-х рр. 20 ст. 

' 149 



рішений у ВИГЛЯДІ ЧОТУрЬОХКОЛОІІ- 

ного портика з аттиком. Простір 
між колонами закладено. З пд. та 
пн. боків до церкви примикають 
дерев’яні тамбури. 
2) У Полтаві. Дерев’яна В. ц. 
відома з 1740, знаходилася на 
тер. кладовища (вул. Новий Ба¬ 
зар). 1808 перенесена на тер. ста¬ 
рого кладовища (тепер парк ім. 
І. П, Котляревського). 1858—64 
збудовано муровану, п’ятибанну 
В. ц. з двома баштами дзвіниця 
ми обабіч гол. входу. Під нею 
було влаштовано склепи з числен¬ 
ними похованнями. Розібрана 
1960—1962. На цьому місці спо 
руджено Солдатської Слави ме¬ 
моріальний комплекс. Знаходи¬ 
лася на поч. алеї з боку вул. 
Фрунзе, яка веде до Вічного вог¬ 
ню, на тому місці, де лежить гра¬ 
нітний камінь з написом «1941— 
1945». У кін. 19 — на поч. 20 ст. 
священиком В. ц. до переведення 
у Петербург був Г. А Гапон (1870 
—1906), уродженець м-ка Білик 
(тепер смт Кобеляцького р-ну). 
За завданням царської охранки 
виступив ініціатором ств. робіт¬ 
ничих організацій монархічного 
напряму, зокрема, «Збори рос. 
фаб.-зав. робітників Санкт-Петер 
бурга». 1904 робилися спроби від 
крити подібні організації у Києві, 
Полтаві та ін. 9 січня 1905, коли 
у Петербурзі почався загальний 
страйк, Гапон спровокував робітн. 
маніфестацію, яка була розстрі- 
пяна військами. Був повішений 
бойовиками. 
ВУЗЬКА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Псла (бас. Дніпра). Тече 
тер. Миргородського р-ну. 
В’ЯЗЕНЙЦЯ — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Ворскли (бас. Дніп- 

— річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Слігюроду (бас. 
Дніпра). Довж. 22 км, площа 
бас. 72 км2. Тече тер. Лубенського 
Р-ну.. 
В’ЯЗІВОЦЬКА СТОЯНКА мезо¬ 
літична. Знах. за 2 км на Пд. від 

Ів’ЯЗІВЙЦЬ 

с. В’язівок Лубенського р-ну В 
ур. Данилів Островок на правому 
березі р. Сліпороду (притоці р. Су¬ 
ли). Займає мис площею 100 X 
X 100 м. Виявл. 1984 Супрунен- 
ком О. Б. і Гавриленком і! М., 
розкопувалося Непріною В І. 
у 1985 і 1988. Досліджено залиш¬ 
ки трьох жител, розташованих 
вздовж річки, одне з них наземне 
і два заглиблених у грунт. Зібра¬ 
на колекція кам’яного і кістяного 
інвентаря. 
В’ЯЗЇВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
гідролог, заказник (з 1984). Бо¬ 
лотний масив. Розташ, біля с. 
В’язівка Лубенського р-ну. Пере¬ 
буває у віданні колгоспу ім. І. В. 
Мічуріна. Площа 36,4 га. 
В’ЯЗОВЙЙ , В’язівка- В’язівок — 
річка в Полтав. обл., права прит. 
р. Сули (бас. Дніпра). Довж. 12 
км, площа бас. 31,7 км2. Тече 
тер. Лубенського р ну. На березі 
В. розміщене с. В’язівок. 
В’ЯЗОВЙЦЯ — річка в Полтав. 
обл. Тече тер. Лубенського р-ну. 
На березі В. розміщене с. Таран- 
динці. 

ГАВРЙЛКА М. О. МОГЙЛА у 
Полтаві. Гаврилко Михайло Оме¬ 
лянович (1882—1920) — укр. 
скульптор. Н. на Козацьких хуто¬ 
рах побл. с. Рунівщини (тепер 
с. Гаврилки Полтав. р-ну). На¬ 
вчався у Миргородській художньо- 
промисловій школі ім. М. В. Го¬ 
голя (1899—1904) в О панаса Сла- 
стіона, Краківській Академії мис¬ 
тецтв (1907—10) у проф. К. Лящ- 
ки. Удосконалював майстерність 
у Парижі у Е. Бурделя. Серед 
Творів: погруддя укр. письменни¬ 
ків М. Шашкевича (1910), Т. Шев¬ 
ченка (1911), ІО. Федьковича 
(1914). Брав участь у конкурсах 
на проект пам’ятника Т. Шевченку 

150 



ГАДЯЦЬКА БІБЛІОТЕКА в Києві (1910—14). У 1919 І. по 
вернувся до Полтави, де працював 
над проектом пам’ятника Т. Шев¬ 
ченку для Харкова. Виконав ба 
рельєф медальйон та бюст Т. Шев¬ 
ченка для Полтавського театру 
ім. М В. Гоголя (1920). Помер від 
тифу, похований на міському кла¬ 
довищі. 
ГАГАРША ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Ново Петровська, Жовгне 
вий р-н) — від перетину вул. Леніна 
і Першо травневого просп. до пере¬ 
гину вул. Пушкінської і Гоголя. 
Названа на поч. 70-х рр. на честь 
Гагарі па Юрія Олексійовича 
(1934—68) — першого у світі 
космонавта, Героя Рад. Союзу 
(1961), полковника. Н. у с. Клу¬ 
ні и по на Смотенщині. 1957 закін¬ 
чив Оренбурзьке авіац. уч-ще. З 
1960 — у загоні космонавтів. 12.IV 
1961 здійснив перший в історії 

.'ПО їства політ навколо Землі на 
космічному кораблі «Востокк За- 
німуй у авіац. катастрофі. 
І - в вперше позначена на Полтави 
плані 1820 від І ІетрОвсвкої площі 
ДО ну і ІПЛПІзі м ої (тепер Гоголя). 
Забудована у 19 на поч. 20 ст.; 
зруйнована 1941—43. Зокрема, 
було спалено будинок т-ва взаєм¬ 
ного кредиту (1900. арх. О. І. 
Ширшов). Збереглися будинки № З 
і № 5 з елементами модерну і нео¬ 
класицизму; двоповерхові № 10 
і № 12 зведені у серед. 19 ст. у 
формах провінційного ампіру. У 
повоєнні роки Г. в. реконструйо¬ 
вана, зокрема, па місці спалених 
житл. будинків, пошти і телегра¬ 
фу на поч. вулиці влаштовано 
сквер, у якому встановлено Леніну 
В. /. пам'ятник. У буд. № 5 — 
Полтавська обласна бібліотека 
для дітей. 
гАдяцька жіноча гімнА 
ЗІЯ. Відкрита 1.УІІ 1911 за ініціа¬ 
тивою Галицького міського управ¬ 
ління на базі місцевої приватної жі 
ночої гімназії Клепачевської. Ма¬ 
ла 8-ми річний курс навчання 
з підготовчим та восьмим пед. 
класами. До гімназії приймалися 

дівчата всіх станів і віросповідань. 
Випускниці отримували атестат на 
звання вчителя поч. школи та мо¬ 
лодших класів жіночих гімназій. 
Восьмий пед. клас давав право 
на звання домашньої вчительки, 
а золотим медалістам — домаш¬ 
ньої наставниці. 1917 у гімназії 
навчалося 375 дівчаг, з них: 
ЗО — діти селян, 45 — козаків, 
171 — міщан і цехових, 35 — по¬ 
чесних громадян і купців, 10 ду¬ 
ховенства, 61 особистих дворян і 
чиновників, 22 родових дворян та 
ін. Почесною попечителькою була 
графиня М. М. Ламздорф-Гала- 
ган. У гімназії був фізичний ка¬ 
бінет; існував хор. Утримувалася 
коштом держави, губерн. земства 
та плати за навчання. У гімназії 
працювало 24 вчителі, випускники 
університетів, вищих жіночих кур¬ 
сів та жіночих гімназій. Діяла 
попечительська і пед. ради. Мі¬ 
стилася спершу у двох найманих 
приміщеннях — будинках Япон¬ 
ського на Гоголівській та Зорохо- 
вича на Роменській вулицях, а 
з 1912 у власному будинку, збуд. 
Галицьким міським управлінням. 
гАдяцька районна бібліо 
тека ім. Лесі Українки. Засн. 
як громадська (народна) книго 
збірня 1861 з ініціативи М. П. Дра- 
гоманова, І. Білика (І. Я. Рудчен- 
ка) та С. Л. Метлинського. Спер 
шу діяла в помешканні лікаря 
Черншна. Читачами були учителі, 
чиновники, міщани. Б ка була 
платна. Почесними передплатни¬ 
ками її стали М. Є. Салтшсов- 
Щедрін, Л. М. Толстой, родина 
Драгоманових, Леся Українка. До 
революції книжковий фонд не 
перевищував 3 тис. прим., чита¬ 
чів — бл. 200 осіб. 1918 гадяцькою 
«Просвітою» (головувала — О. П. 
Косач-Пчілка) при бібліотеці влаш¬ 
товано читальню. 1941 фонд скла¬ 
дав 45 тис. томів. У 1961 — 32 
тис., 1989 — понад 65 тис. У 1990 
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читачами б-ки були бл. 6 тис. осіб. 
Координує роботу б-к району (44 
сільських, 49 шкільних, 3 проф¬ 
спілкових і дитячих). 
ГАДЯЦЬКА ФОРТЕЦЯ 17—18 
ст. Виникла на поч. 17 ст. на міс¬ 
ці старовинного городища на пра¬ 
вому березі при злитті річок Груні 
та Псла. Включала низинну та на¬ 
гірну частини міста. Від Пд. й 
Гін. підступи прикривали яри та 
байраки, зі Сх.— річки. У пд. сх. 
частині розміщувався Замок — 
найдавніше укріплене ядро (ця 
тер. й досі має назву «Замок»). 
Первісно тут була резиденція влас¬ 
ників міста, з серед. 17 ст.— адмі¬ 
ністрація Гадяцького староства, 
що належало до гетьманських ран¬ 
гових маєтностєй. Зокрема, з 1663 
тут була резиденція гетьмана І. М. 
Брюховецького, для якої віднов¬ 
лено дерев’яний палац і збудовано 
церкву. Укріплення Г. ф. деталь¬ 
но фіксує Гадтіа план 1746. 
Оборонна огорожа Замку склада¬ 
лася із валу, зміцненого по гребе¬ 
ню парканом та палісадом, а та¬ 
кож кількох дерев’яних баші (од¬ 
на — проїзна). Ширина щільно 
забудованого замкового подвір’я, 
обумовлена конфігурацією гори, 
сягала 15—45 саж., довжина — 
125 саж., заг. довжина огорожі — 

Гадяцька фортеця. План 1746. 

бл. 320 саж. Оборонна огорожа 
загальноміської фортеці з напіль¬ 
ної, пд. і зх. сторони складалася 
з земляного валу з частоколом й 
рову. Сх. лінія укріп тень на над¬ 
заплавній терасі складалася з 
легкої дерев’яної стіни. З цього 
боку була чотиригранна надбрам- 
на вежа і а три брами. З П д. була 
брама з містком через рів, з Зх.—■ 
восьмій раніш надбрамла вежа і 
брама з равелінами і мостами че¬ 
рез рів. Заг. довжина укріплень, 
включаючи Замок і дерев’яну ого¬ 
рожу на Подолі, перевищувала 
3200 саж. Всередині фортеці роз- 
гаш. численні громадські й при¬ 
ватні будівлі; церкви — Успенська, 
ІІетропавлівська (обидві в нагір¬ 
ній частині), Богоявленська (на 
Подолі); полкова та дві сотенні 
канцелярії, крамниці, шинок, два 
шпиталі, школа та ііі. У 2-й пол. 
18 ст. Г. ф. частково реконстру¬ 
йовано, але після ліквідації та¬ 
тарської загрози вона втрачає 
військ, значення й занепадає (див. 
Оборонне будівництво). 1832 на 
тер. Замку збудовано тюрму (те¬ 
пер у цьому будинку — Гадяцька 
школа бджільництва). Зберегли 
ся залишки земляних укріплень. 
ГАДЯЦЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНА¬ 
ЗІЯ. Відкрита 1.УІІ 1911. Ма 
ла 6 класів. 1917 відкрито 7-й клас. 
До гімназії приймалися хлопці 
всіх етапів і віросповідань. 1917 
у гімназії навчалося 280 хлопців, 
з них: 39 — діти селян, 56 — коза¬ 
ків, 85 — міщан і цехових реміс¬ 
ників, 31 — почесних громадян 
і купців, 16 — духовенства, 39 — 
особистих дворян, 14 — родових 
дворян. Утримувалися на кошти 
держави, міста, губ. і повіт, земств 
та плати (50 крб. від учня на рік) 
за навчання. Працювало 19 учи¬ 
телів — випускників Харків., 
Петерб. і ІОр’ївського ун-тів, Пе- 
терб. історико-філол. ін-ту. Місти¬ 
лася у спорудженому земством бу¬ 
динку — одному з найкращих у Ки¬ 
їв. учбовому окрузі. При гімназії бу¬ 
ло відкрито 13 учнівських квартир. 
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іЛДЯЦЬКА ШКбЛА БДЖІЛЬ 
НЙЦТВА Гадяцька однорічна 
с.-г. школа — один із провідних 
навч. закладів України, що готує 
фахівців з питань бджільництва. 
Ств. 1932 як районна колгоспна 
школа, що готувала спеціалістів 
масової кваліфікації для с.-г. ви 
робництва — завідуючих ферм, 
техніків рільників та пасічників. 
1936 на її базі органі з. однорічну 
с.-г. школу, яка обслуговувала 
райони Полтав. області. 1939 шко¬ 
ла наліч. 180 чол. Осн. її завдан 
ням була підготовка техніків-ріль¬ 
ників. До 1940 здійснено чотири 
випуски. З вересня 1940 школа 
була переведена на двохрічпий тер¬ 
мін навмання. В ній навчалось 200 
учнів. 
1944 школа відновила роботу. 
У 1947—63 вона готувала техні- 
ків-са доводі в, техніків плодоово¬ 
чево дів, техніків-пасічників, лі¬ 
соводів, майстрів переробки про¬ 
дуктів овочівництва і плодівницт¬ 
ва. 1963 з переведенням до Гадяча 
Української дослідної етапнії 
бджільництва робота школи при¬ 
пинилася. 1969 робота школи була 
відновлена. Тепер вона готує техні¬ 
ків-пасічників та пасічників-мат- 
ководів для пасік України та ін. 
республік. Підпорядкована Гол. 
управлінню навч. закладів Держ- 
агропрому України. Школа розмі¬ 
щується в двоповерховому будин¬ 
ку, спорудженому 1832. Має тес¬ 
лярну майстерню. У 1970 створена 
б-ка навчальних посібників (3360 
прим.). Ро.лашов. на вул. Замко¬ 
вій М 1. 
ГАДЯЦЬКЕ ВЙЩЕ ПОЧАТКО¬ 
ВЕ УЧЙЛИЩЕ. Відкрите 1913 
згідно з положенням М-ва нар. 
освіти від 25.VI 1912 на базі місь¬ 
кого уч-ща. Мало 4-річний курс 
навчання. Приймалися хлопчи 
ки 10—13 років після закінчення 
поч. школи. Викладали: закон бо 
жий, рос. мову і словесність, ариф 
метику, алгебру, геометрію, рос. 
історію з відомостями із загальної, 
природознавство, фізику, крее- 

ГАДЯЦЬКЕ ПЕД. УЧИЛИЩЕ 

лення. малювання, гімнастику. 
Після першого і другого класів 
учні мали право вступу до друго¬ 
го і третього класів загальної св. 
шкіл; після закінчення — продов¬ 
жувати навчання в учительських 
семінаріях і тех. уч-щах. На 
1915 в уч щі навчалося 170 хлоп 
чиків. При цьому були відкриті 
дворічні пед. курси. Мало власне 
приміщення. Навчання платне- 
10 крб. на рік. Утримувалося кош¬ 
том держави та платні за навчан¬ 
ня. 
ГАДЯЦЬКЕ пасічницьке 
ПІДПРИЄМСТВО міжгосподар¬ 
ське. Ств. у жовтні 1975. З січня 
1981 — сучасна назва. Підпорядко¬ 
ване Гадяцькій районній раді кол¬ 
госпів. Крім традиційних меду 
та воску, тут виробляють ма¬ 
точне молочко, квітковий пилок, 
прополіс тощо, які широко засто¬ 
совують у медицині, косметиці, 
харч, пром-сті. Розтані, на вул. 
Тельмана № 29. 
ГАДЯЦЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ 
УЧЙЛИЩЕ. Ств. 1917 як пед. 
курси. Згодом перетворені на пед. 
технікум. У ЗО і роки — на пед- 
школу. Після визволення Полтав¬ 
щини в 1944 школа відновила 
свою діяльність і незабаром була 
перетворена на педучилище, яке 
готувало вчителів 1—4 класів. 
1955 Г. п. у. було розформоване, 
учнів і частину викладачів пере¬ 
ведено в Лохвицьке і Сорочинське 
педучилища. За час діяльності 
Г. п. у. провело ЗО випусків, під 
готувало понад 6 тис. учителів. 
Серед вихованців уч-ща були 
акад. АН України, лауреат Держ. 
премії їм. Т. Г. Шевченка (1968) 
Л. М. Новиченко та уродженець 
краю доктор філолог, наук М. А. 
Жовтобрюх. До 1939 уч-ще мі¬ 
стилося в будинку сучасної шко 
ли-інтернату, потім у буд. на пл. 
Революції Лід 9, де тепер розміще¬ 
не уч-ще культури. 
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ГАДЯЦЬКЕ РЕМбНТНО трАн 
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. 
Ств. 1931 як Гадяцька МТС, яка 
1958 реорганіз. на РТС. З 1961 — 
Гадяцьке вироби, об’єднання для 
виробничо тех. забезпечення с. г. 
1986 на його базі ств. районно- 
транспортне підприємство і рай- 
агропромпостач. Тепер у складі 
Г. р.-т. п. ремонтна майстерня, 
лінійно-монтажна ремонтна діль¬ 
ниця, тех. обмінний п\нкт, авто¬ 
транспортне підприємство. Роз¬ 
міщене на вул. Лохвицькій № ЗО. 
ГАДЯЦЬКЕ учйлище куль 
ТУРИ Імені І. П. Котляревсько¬ 
го. Засн. 1935 в Харкові як школа 
політосвіти. З 1947 — Харків, 
культосвітній технікум. У 1955 
переведений у Гадяч Полтав. обл. і 
перейменований в Гадяцьке куль¬ 
турно-освітнє уч-ще, якому 1969 
присвоєно ім’я І. П. Котляревсько¬ 
го. З грудня 1990 — сучасна назва. 
Готує кадри з 6 спеціальностей: 
керівників самодіяльного хорово 
го та хореограф, колективу, ор 
кесірів нар. та духових інстру¬ 
ментів, режисерів масових заходів 
та бібліотечних працівників. Уч- 
ще має 2 відділення: денне та заоч¬ 
не (700 учнів, 120 викладачів). 
Тринавч. корпуси, кабінети, їдаль¬ 
ня, гуртожиток, набір муз. ін 
сіру менті в, костюмів. Діють ху- 
дож. колективи: нар. хор* фольк¬ 
лорний ансамбль, ансамбль нар. 
інструментів, ляльковий театр, 
хореограф, ансамбль. За роки іс¬ 
нування уч ще підготувало 12 
гис. фахівців клубної та бібліо¬ 
течної справи. Розміщене на пло¬ 
щі Революції Хо 9. 
«гАдяцький». Плодорозсад¬ 
ницький радгосп — спеціалізова 
не господарство, яке займається 
вирощуванням плодових і ягідних 
саджанців. Загальна площа 475 га. 
Ств. 1950 як Полтав. відділення 
агролісорозсадника (25 га). З 1951 
— Харків, об’єднання «Союз лі с- 
насіннерозсадник». У кін. 50 х рр. 
господарство перетворено на 
« Де рж л і срозса ди и к » — вирощував 

сіянці і саджанці для лісосмуг. 
З 1961 — сучасний профіль — ви¬ 
рощування плодових саджанців. 
Щороку вирощується і реалізу¬ 
ється бл. 400 тис. штук плодових 
і понад 250 тис. штук ягідних сад¬ 
жанців, 5 млн. штук розсади су¬ 
ниць. Радгосп має дитячий садок, 
гуртожиток, їдальню. 
ГАДЯЦЬКИЙ БІР — заповідні 
урочища (з 1979). Розташ. в Га¬ 
лицькому р-ні, на тер. Вельбівсь- 
кого лісництва. Перебувають у 
віданні Галицького лісгоспна гу. 
1) Сосново-дубові насадження з 
яловцем високим. Є рідкісні ви¬ 
ди рослин у трав’яному покриві. 
Площа 48 га (кв.— 98, 110). 2) Роз¬ 
таш. на другій терасі р. Псла. 
Росте суцільним покривом конва¬ 
лія травнева, інші рідкісні рос¬ 
лини. Збереглися старі соснові на¬ 
садження, серед яких сосни віком 
200 р. Площа 25 га (квадрат 57). 
ГАДЯЦЬКИЙ БУДЙНОК КУЛЬ- 
ТУРИ. Споруджений 1961. Зал на 
600 місць. Є кімнати для гуртко 
всі та метод, роботи. При клубі 
діють 22 гуртки різного профілю, 
в яких беруть участь понад 500 
чол. Працюють колективи: нар. 
самодіяльна хорова капела, само¬ 
діяльний оркестр нар. інструмен¬ 
тів, самодіяльний нар. театр. Ме¬ 
тод. кабінет надає допомогу клуб¬ 
ним закладам р-ну в організації 
роботи гуртків худож. самодіяль¬ 
ності. Г. Б. к. бере участь в облас¬ 
них і респ. оглядах худож. са¬ 
модіяльності та ін. заходах. Міс¬ 
титься на вул. Лесі Українки № 1. 
«ГАДЯЦЬКИЙ ВІСНИК». Газета, 
орган райкому Компартії Ук¬ 
раїни (до 1991) та районної Ради 
нар. депутатів. Виходить з 16.Х 
1990. Редакція — у м. Гадячі на 
вул. Комуністичній № 8. 
ГАДЯЦЬКИЙ восковощйн- 
НИЙ ЗАВОД. Ств. 1933 для ви- 
робнинтва вощини і пресованого 
воску. 1949 на з-ді встановлене 
нове обладнання, що дало мож¬ 
ливість довести щорічне вироб¬ 
ництво вощини до 15 т і забезпечити 
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і її ні ні і п її І к 11 ііп ін м. Ніс пі ре 
ї ї ніс і рукці і 1962 випуск продук 
ції іГи ІМПЩ1ГН до N0 і її.» рік. 

І‘Ні» р< і її 111 ■ р а і і,к я вироби і іч*і 
ГіЛ ЦІ. і ІПСріІІІІ іо» я будівництво 

іміііиінсрмннії о 11 р 11 м і 111 < * 11! і > і дія 
інііііиіінот, вооцопробіЙмого і до 
ргідюбробиОГО ЧСХІЦ, встановлено 
тни* шнокопродукгпппо об;1.1 ціан 
ми. З 1976 року підприємство 
пішускас лікувально про»6і їактнч 
11 у пасту для бджіл* а .« 1958 екс 
11 >а к ці і і н 11 іі віск. Тепер :і д по 

1 і виляє вощину 13, а пресований 
віск — 15 областям республіки. 
ІЛДЯЦЬКИЙ ДОГОВІР 1658 
угода гетьмана І. Виговського а 
ііольс. урядом про перехід Украї¬ 
ни під владу шляхет. Польщі, 
укладена 6. IX 1658 в Гадячі. 
Та Г. д. Україна під назвою Ве¬ 
ликого князівства Руського вклю¬ 
чалася до складу Польщі. На 
Україні польс. магнатам і шляхті 
повергалися маєтки, відновлюва¬ 
лися феод, повинності укр. се¬ 
лянства, які існували до визволь 
ної війни 1648—54. Старшинсько 
козац. верхівці польс.-шляхет. 
уряд обіпяв ряд привілеїв та де¬ 
які поступки в релігійних питан¬ 
нях. І. В шевський дістав посаду 
київ, воєводи, польс. уряд надав 
йому у володіння Барське і Ли- 
бомське староства. Проти Вигов¬ 
ського вибухнуло повстання. Ви- 
говськип був позбавлений іеть- 
манства, Г. д. анульований. 
ГАДЯЦЬКИЙ РКСПЕРИ МЕН¬ 
ТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДОМОБУ¬ 
ДУВАННЯ тресгу «ІІромбудінду- 
стрія». ГІолтав. облагробуду. Ств. 
1972 як з-д залізобетонних виро¬ 
бів. Першу продукцію випустив 
1976. Тоді ж одержав сучасну наз 
ву. Спеціалізується на виготовлен¬ 
ні комплектів для буд-ва 16-, 
2 і одноквартирних 3-х і 4-кім¬ 
натних будинків, шкіл, дит. сад¬ 
ків та ін. Розміщений на вул. 
Лохвицькій №• 46. 
ГАДЯІІЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ Ств. 1967 на громадсь¬ 
ких засадах. Зиах. в окремому 

ГАДЯПЬКИИ ПОВІТ 

приміщенні (8 кімнат). Склада¬ 
ється з 9 розділів. Налічує бл. 
2 тис. експонатів, що розповіда¬ 
ють про історію краю, видатних 
діячів, житія і творчість яких по¬ 
в’язана з Гадяччиною. Зокрема, 
тут представлені матеріали про 
І І. Мирного (див. Мирного Пана¬ 
са вулиця), Л. Українку (див. 
Українка Лесі вулиця). У Гадя¬ 
чі народилися її мати — О. Пчіл- 
ка та М. П. Драгоманов (див. 
Драгоманових садиба, Пчілці Оле¬ 
ні меморіальна дошка). У музеї 
зберігаються власноручна вишив 
ка Лесі Українки (її особиста річ), 
статуетка «Єї нитянка», привезена 
письменницею з Єіппту; з бібліоте¬ 
ки М. П. Драгоманова — <Роз¬ 
відки про українську народну сло¬ 
весність і письменство» (том 1; 
Львів, 1899), «Переписка Михай¬ 
ла Драгоманова з Мелоїюном 
Бучинським 1871—1877» (зладив 
М. Павлик; Львів, 1910) та ін. 
брошури. Розташ. на пл. Револю 
ції № 23. 
ГАДЯЦЬКИЙ НАРОДНИЙ СА¬ 
МОДІЯЛЬНИЙ ТЕАТР. Ств. 
1918 при повітовому відділі нар. 
освіти. Працює в районному Бу¬ 
динку культури. З 1967 — народ 
ний самодіяльний. Колектив очо¬ 
лювали Н. О. Назаренко, Б. Г. 
Шевченко, О. Л. Боцула. Серед 
вистав: «Назар Стодоля» Т. Шев¬ 
ченка, «Шельменко- денщик» Г. 
Квітки-Основ’яненка, «Сто тисяч», 
«Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Ли 
мерівна» Панаса Мирного, «Вов 
чиха» за О. Кобилянською, «Пла- 
тон Кречет», «Калиновий гай» 
О. Корнійчука, «Веселка» М. За¬ 
рядного, «Гроза», «Без вини 
винні» О. Островського, «Васса 
Желєзнова» М. Горького, «Каса 
Маре» І. Друце. Дипломи всесоюз. 
і респ. фестивалів, оглядів, кон¬ 
курсів нар. творчості. 
ГАДЯЦЬКИЙ ПОВІТ — адм.- 
тер. одиниця. Ств. 16.IX 1781 в 
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складі Чернігів. намісництва. 
1791 приєднаний до Київ, наміс¬ 
ництва. ЗО.XI 1796 віднесений до 
Малоросійської, 27.11 1802 — до 
Полтав. губ. Центр — м. Гадяч. 
Тер. повіту протікала р. Псел. 
Осн. заняття населення — земле¬ 
робство. За переписом 1897 в повіті 
наліч. 145 903 чол. населення, пло¬ 
ща — 2162,4 кв. версти. Під с.-г. 
угіддями знаходилося 75 відсот¬ 
ків усіх земель. Ліси займали 
бл. 9 відсотків. Посівні площі на 
поч. 20 ст.— 105 тис. дес. Осн. 
культури: озима і яра пшениця, 
ячмінь, гречка, просо, овес, жито, 
тютюн, цукровий буряк. У 1895— 
1900 на душу населення збиралося 
в середньому по 23,9 пуда зерно¬ 
вих. Заводська пром-сть була зде 
більшого пов’язана з переробкою 
с.-г. продукції — цукроварні та 
винокурні. Робітників — 740 чол. 
Заг. сума виробництва пром. про¬ 
дукції становила бл. 700 тис. крб. 
За переписом 1900 Г. п. складався 
з 18 волостей: Андріївська, Бере- 
стівська, Бобрицька, Бірківська, 
Великобудшцанська, Вельбівська, 
Веприцька, Капустинська (Капу- 
стинцівська), Книшівська, Красно 
луцька, Липово-Долинська, Лю- 
тенська, Петрівська, Поділківсь- 
ка, Рашівська, Русанівська, Сар- 
ська, Сергіївська, 384 сільських 
населених пунктів. У 1901 відбу¬ 
лося 56 ярмарків і базарів. Діяло 
7 мед. дільниць, 5 лікарень, 46 зем¬ 
ських училищ. На час розформу¬ 
вання 7.III 1923 Г. п. складався 
з 21 волості, площа 222 083 дес., 
жителів — 170 011 чол. 
ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК — адм. 
тер. 1 військ, одиниця на Лі побе¬ 
реж. Україні в 17—18 ст. Виник 
на поч. визвольної війни укр. на¬ 
роду під керівництвом Б. Хмель¬ 
ницького. Полковий центр — м. 
Гадяч. 1649 приєднано до Пол¬ 
тавського полку, оскільки тери¬ 
торія І. п. під назвою Гадлцьке 
староство стала ранговою гетьман¬ 
ською маєтністю. Керував нею 
окр. призначуваний намісник чи 

господар. У 1661—62 староство 
було ліквідоване і на його терито¬ 
рії ств.: Зтьківськпи полк, який 
перетворено па Г. и. За ревізією 
Г/64 у Г. п. було 11 міст і місте¬ 
чок! 982 села і хутори, де жило 
21 986 виборних козаків, 18 002 
підпомічників і бл. ЗО тис. поспо¬ 
литих. Полк поділявся на сотні, 
кількість яких коливалася від 
12 до 15. Сотенними містечками 
у 1672—1782 були: Бірки (Бурки), 
Буків (1724 скасовано), Веприк, 
Гадяч, Грунь, Зіньків (з 1687), 
Ковалівка (з 1687), Комашин 
(Комишня), Котельна (1724 пере¬ 
дане до Слобожанщини); Куземин, 
Лютенька, Опішня (з 1687), Ра- 
шівка. У Гадячі, Зінькові, Оіііш- 
ні розгаш. по дві-три сотні; у Бір- 
ках, Ковалівці, Комишні — по дві. 
Полковниками Г. п. були: Ярема 
Хмеленко (І648\ Кіндрат Бурляй 
(1648—49), Павло Апостол (Ца¬ 
ренко, водночас Миргород, пол¬ 
ковник, 1659—60), Федір Крини- 
цький (1672—78), Михайло Са- 
мойлович (Галицький, 1678—87), 
Михайло Борохович (1715—29), 
Гаврило Милорадович (1727—29), 
Григорій Грабянка (1729—38, ав¬ 
тор Грабянки літопису), Петро 
Галецький (1738—54), Василь Ро- 
зумовський (1755—62), Антін Кри- 
жанівський (1762—72), Семен Ми¬ 
лорадович (1778), Роді он Пламе- 
нець (бл. 1790). У кін. 17 ст. ста¬ 
лося Гадяцького полку повстання 
1687. Козаки Г. п. брали участь у 
штурмі Азова (1696), в боях у 
Прибалтиці (1701—04), Полтавсь¬ 
кій битві 1709. У 1781 Г. п. лікві¬ 
довано, а його територію включе¬ 
но до Чернігівського на місництва. 
ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН — у ші.-сх. 
частині області. Утворений 7.III 
1923. На час утв. до його складу 
ввійшли Гадяч, Вельбівська, Лю- 
тенська. Рашівська, Сарі вська та 
Краснолуцька волості Гадяцького 
пов. Г. р. межує із Зіньківським, 
Лохвицьким, Миргородським 
р-нами Полтав. обл. та Охтирсь- 
ким, Лебедииським і Липоводо- 
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ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН ліонським р-нами Сумської обл. 
Площа — 1,6 тисі км2. Нас. 74 тис. 
чол. (1990). У р-ні 1 міська та 
23 сільс. Рад нар. депутатів, яким 
підпорядковано 94 нас. пункти. 
Пентр — м. Гадяч. У 1930 площа 
Г. р. становила 1,128 тис. км2. 
Проживало 91,176 тис. ж. 1 місто, 
174 села. Діяло 54 школи (8100 
учнів), 2 лікарні на 66 ліжок. 
ЗЛІ 1931 до Г. р. віднесені сіль 
ради з кол. Комишнянського райо¬ 
ну [Березово-Луцька, Венеславів 
ська, Ветхалі вська, Качанівська, 
Лобод инська, Н ижче Б уд а кі вс ька, 
ГІетрівська, Розбишівська, Ручан 
ська (Ручкі вська), Середняцька 
(Середняківська) та Червонопра- 
псрівська]. У січні 1957 розши¬ 
рився за рахунок кол. Петрів- 
сько Роменського р-ну. 

. р. лежить у межах Полтав. рів¬ 
нини. Є поклади горючих корисних 
копалин (Глинсько-Розбиші вське 
газонафтове родовище, Гадяцьке 
газоконденсатне родовище), буд. 
матеріали. З Пн. Сх. на Пд. Зх. 
р-н перетинає р. Псел та її прито¬ 
ки Грунь, Лютенька, Веприк, у 

зх. частині тече р. Хорол. У р ні — 
25 озер та 19 ставків. Грунти пе¬ 
реважно чорноземні. Ліси (сосна, 
дуб) займають 26,1 тис. га. У райо¬ 
ні — гідролог, заказник Лртопо- 
лот, бот. пам’ятки природи Галоч¬ 
ка, Диби, Дубова алея, Красно- 
луцький гай, Липа, Липа дрібно- 
листа, заповідні урочища Гадяць- 
кий бір та Масюкове (всі — місц. 
значення). Основні галузі пром- 
сті — нафтогазодобувна, харчова, 
буд, матеріалів. Найбільші підпри¬ 
ємства: гадянькі з-ди: експери¬ 
ментальний домобудування, вос- 
ковоїцинний, сироробний, птахо- 
комбінат, конопляний, плодо¬ 
консервний та ін. Провідна галузь 
с.-г.— тваринництво мол.-м’яс¬ 
ного напряму, виробництво зерно¬ 
вих та тєх. культур. У 25 колгос¬ 
пах і 3 радгоспах вирощують: 
озиму пшеницю, жито, ячмінь, 
кукурудзу, горох, просо, гречку, 
цукрові буряки, картоплю, соняш¬ 
ник, коноплі, овочеві культури, 
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багаторічні трави. Площа с.-г. 
угідь 1990 становила 110.7 тис. га, 
у т. ч. орної землі 95,8 тис. га. 
Територією р-ну проходять авто 
шляхи на Лохвицю, Лебедин, 
Охтирку, Ромни та залізниця Га- 
дяч—Лохвиця (ст. Гадяч, Вєнесла 
вівка). Автомобільних шляхів — 
359 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 309 км, У Г. р.— 17 серед¬ 
ніх, 22 неповних середніх та 14 поч. 
шкіл (8772 учні); культосвітнє 
та 2 сільс. профтехучилища, муз. 
та однорічна с.-г. школи. 22 бу¬ 
динки культури, 26 клубів, 2 кіно¬ 
театри, 70 кіноустановок, 46 б-к 
(669,8 тис. од. зб.), 10 будинків 
побуту, 24 комплексно приймаль¬ 
них пункти. 11 лікарень, 4 амбу¬ 
латорії, 46 фельдшерсько акушер, 
пунктів, 2 санаторії. 23 музеї. 
Видається районна газета «Гадяць- 
кий вісник». На тер. Г. р. 6 курга¬ 
нів, у т. ч. пам’ятки археології 
доби пізнього палеоліту, неоліту 
та бронзи, 232 пам’ятки історії та 
культури, 6 пам’яток архітектури 
та будівництва. Див. також статті: 
Березова Лука, Біленченківка, 
Бобрик, Великі Будища, Вельбів 
ка, Веприк, Гадяч, Гречані вка. 
Книшівка, Краснознаменка, Крас¬ 
на Лука, Лисі вка, Лютенька. Мар 
тинівка, Петрівка Роменська, Ра- 
шіька, Римарівка, Розбишівка, 
Ручки, Сари, Сватки, Середняки, 
Сосні вка, Харківці, цикл статей 
на слово «гадяцький». 
ГАЛИЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 
ЗАВОД Полтав, вироби, об’єд¬ 
нання мол. пром-сті Держагро 
прому України. Став до ладу 1930. 
У 1976 здійснено докорінну рекон¬ 
струкцію підприємства. Оновле 
ний напрямок з-ду — виробнн 
цтво сиру жирного твердого. Крім 
того, виробляють масло, сметану, 
кефір, випускають рафінований 
молочний цукор, з якого виготов¬ 
ляють сухий замінник материнсь¬ 
кого молока — деголакт. Рекон 
струкція з ду в 1986 дозволила 
збільшити виробництво сиру до 
5 т за зміну. 1988 встановлена лі¬ 

нія ультрафільтрації сиворотки 
в цеху мол. цукру, що дало змогу 
освоїти безвідхідну технологію 
переробки молока. Розташ. на 
вул. Бутька № 47. 
ГАЛИЦЬКОГО ПОЛКУ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1687 — сел.-козац. ви¬ 
ступ проти феод.-кріпосницького 
гніту старшини. Вибухнуло сти¬ 
хійно в липні 1687. Повсталі се¬ 
ляни і козаки вбили полкового 
осавула Кияшку та деяких ін. 
старшин. За свідченням Самовид 
ця (див. Самовидця літопис), пов 
ставці захоплювали у шляхти, 
орендарів та козац. старшини зем 
лі, худобу. Повстанський рух по¬ 
ширювався на ін. полки Лівобе- 
реж. України. Зокрема, козаки 
Прилуцького полку, обурені жор¬ 
стоким ставленням до них старшин, 
вбили полковника Л. Горленка 
і полкового суддю. Незважаючи 
на жорстоку розправу, виступи се¬ 
лян і козаків відбувалися 1688, 
1689 і в наступні роки. 
ГАДЯЧ — місто, райцентр. Роз¬ 
таш. у пн.-зх. частині області 
на правому березі р. Псла, де 
впадає в нього р. Грунь, за 116 км 
від обл. центру, в залізнич. ст. 
24,5 тис. ж. (1990). Територія, 
де розміщений Гадяч, була засе¬ 
лена з давніх часів. Про це свід¬ 
чать археол. матеріали, датовані 
5-—3 ст. до н. е., 9—10 ст. Згадки 
про Гадяцьке городище і Гадяч 
зустрічаються в «Книге Большому 
Чертежу» та ін. документах 17 ст. 
Значиться на карті Г. Л. де Бо- 
плана. Час заснування Г. багато 
істориків датує 1634. Був значним 
поселенням. У центрі міста зна¬ 
ходився замок (див. Гадяцька фор¬ 
теця 17—18 ст.). Навколо утв. 
посад. Більшість населення міста 
становили селяни та козаки, а та¬ 
кож ремісники і кустарі, які вичи¬ 
няли шкіри, виробляли гончарсь¬ 
кий посуд, шили взуття, одяг. 
Поблизу Г. виробляли селітру і 
скло. Населення Г. взяло участь 
у визвольній війні укр. народу. 
У 1648 став центром Гадяцького 
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полку. 1654 Г. разом з округою 
«пожалований» рос. царем Богда¬ 
ну Хмельницькому, а після його 
смерті перетворений у рангову 
маєтність гетьманів. Після підпи¬ 
сання Гадяцького договору 1658, 
за яким Україна відходила до 
складу шляхетської Польщі, насе¬ 
лення Г. повстало. Місто витри¬ 
мало тритижневу облогу військ 
І. Виговською і татар Згодом 
відбулося Гадяцького полку пов¬ 
стання 1687, яке дуже швидко 
поширилось на цілий ряд районів 
Лівобережжя. Після придушення 
повстання влітку 1689 серед коза¬ 
ків Гадяцького полку, що перебу¬ 
вав у поході, знову відбувся анти 
старшинський виступ. 
19 листопада 1708 під час Північ 
ної війни (1700—21) шведам вда 
лося захопити Г. У місті вони 
розмістили військо і склади з 
військовим спорядженням. Під 
натиском рос. армії 13 березня 
1709 шведи змушені були зали- 
шити місто. 1726 у Г. наліч. 412 
дворів посполитих, переважно без¬ 
земельних та малоземельних. У 
другій чверті 18 ст. Г. належав 
гетьману Данилові Апостолу, а з 
1764 — гетьману. К. Г. Розумовсь 
кому, який 1785 продав його у 
казну. За даними опису маєтнос- 
тей гетьмана Д. Апостола в Г., 
крім посполитих селян (госпо¬ 
дарств посполитих — 254), коза¬ 
ків, підпомічників, жило 162 ре 
місники, які займалися гончар¬ 
ством, шевством, чинбарством, зна¬ 
чилась невелика кількість купців. 
Відбувалося 5 ярмарків на рік. 
Після розформування Гадяцького 
полку в 1782 Г. увійшов до складу 
Чернігівського, 1791 — до Київсь¬ 
кого, 1795 знову до Черні г. наміс¬ 
ництва. З 1796 Г.— повітове місто 
Малоросійської, з 1802 — Полтав. 
губ Будується поштова станція, 
лікарня, повітове уч ще. Зростає 
кількість населення, розвивається 
господарство. 
1810 у Г.— 535 будинків, 3785 ж. 
Відбувалося 5 ярмарків на рік. 

ГАДЯЧ 

Сюди приїжджали купці з Полтав¬ 
щини, Слобожанщини, Курська, 
з Черні г., Орловської, Калузької. 
Моск. губ. Міські прибутки були 
незначні, тому царський уряд* з 
1836 щорічно асигнував по 2 тис. 
крб. на утримання поліції в Гадя¬ 
чі. 1850 в Г. існ. лікарня та шпи¬ 
таль. За переписом 1859 — 754 
будинки, 5115 ж., лікарня, пові¬ 
тове та парафіяльне училища, 
пошта, ярмарків — 5, щотижня 
базар, 4 церкви: Успенська — на 
Базарній площі (мурована, побуд. 
1830 купцем І. Марульевим); Пет- 
ропавлівська — на Гончарівці (де¬ 
рев’яна, побуд. 1777—79, дзвіниця 
з 1862), Преображенська (дерев’я 
на, перша на її місці побуд. 1666, 
згодом в 1748 1805, остання в 1898); 
Михайлівська (дерев’яна, побуд. 
1865), 2 євр. молитовних будинки. 
Після реформи 1861 у Г. інтенсив¬ 
ніше стали виникати нові підпри¬ 
ємства. У 1891 їх було — 16. 
Зросла і кількість ремісників. 
Найбільше (72) у Гадячі було шев¬ 
ців. деякі з них самі займалися 
і чинбарством, 58 чоловік — ко¬ 
вальською справою, 40 кравців, 
25 каменярів. Був розвинутий і 
гончарний промисел (виробництво 
горщиків, макітр, мисок тощо). 
Переважна більшість ремісників 
остаточно не поривала з с. г. і за¬ 
ймалася ремеслом у зимовий час. 
Важливе значення для розвитку 
міста мало буд во залізниці Лох- 
виця — Лебедин, яке розгорнуло 
ся 1893 після того, як міністром 
сполучення став А. К. Кривошеїн, 
що мав у цій місцевості маєток. 
Але в зв’язку з його відставкою 
1895 буд во залізниці припини 
лося, і вона дійшла тільки до Га¬ 
дяча, з’єднавши його з Лохвицею. 
Її спорудження сприяло зростанню 
пром-сті, пожвавленню торгівлі 
в місті. 
За переписом 1910 в Г,— 1676 гос¬ 
подарств, 9061 ж., всього землі — 

159 



2540 дес., посівів — 762 дес., дія 
ло 3 парових млини, а також млин 
та олійниня з гасовим двигуном. 
Згодом відкрито з-ди штучних 
мінеральних вод, фабрику фарб 
скотобійню, друкарню (1913), дія¬ 
ла лікарня на 75 ліжок, де пра¬ 
цювало 2 лікарі, чоловіча та жіно¬ 
ча гімназії, 2 церковнопарафіяль¬ 
ні школи, 7 поч. уч-щ, у т. ч. 
Гадяцьке вище початкове учили¬ 
ще (1913—15), реміснича учбова 
майстерня (1916). У 1912 земство 
відкрило Народний дім, діяло 
також 2 кінотеатри — «ілюзіони». 
У різний час видавалися газети: 
«Земля» (1906), «Кобелякское сло¬ 
во» (1911—13), «Телеграммьі» 
(1914—15), «Южное 3X0» (1915), 
«Газета гадячского земства» (1906 
—17); журнал «Молода Україна» 
за ред. О. Пчілки (1914). У 1883 
В. Чайковський, дворянин, ство¬ 
рив у Г. народницький гурток, 
який підтримував зв’язок з гурт¬ 
ками Києва, Харкова, Полтави. 
Взимку 1904 в Г. ств. с.-д. орг-цію, 
яку очолив більшовик, син скля¬ 
ра І. С. Немзер. Восени 1905 від¬ 
бувся страйк робітників гадяць- 
ких майстерень. У квітні 1917 ств. 
Раду робітн. і сел. депутатів. До 
її складу ввійшли робітники В. І. 
Грудін, О. С. Фесенко, Д. К. 
Оксюктаін. У червні 1917 сфор¬ 
мувалися осередки більшовиків. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Був ств. ревком, до складу 
якого входили Г. І. Кириченко, 
В. І. Грудін, Р. М. Немзер, 
Б. 3. Станкіна та ін. У березні 
1918 Г. захопили нім. окупанти. 
Під час просування їх на Україну 
у лютому 1918 місто входило до 
опорно-оборонного району Суми — 
Лебедин — Гадяч. Влітку 1918 на 
околицях Г. діяв партизанський 
загін Ю. К. Орла. На поч. січня 
1919 частини Червоної Армії і 
партизани відновили у місті Рад. 
владу, створили військово-рево- 
люц. комітет, на чолі якого став 
учитель Григорій Чабай. У квітні 
1919 відбулося перше засідання 

ініціативної групи по організації 
повітової Комуністичної Спілки 
молоді. Першим секретарем комі¬ 
тету був обраний В. 3. Чорний. 
У місті почала працювати бібліоте¬ 
ка читальня ім. В. І. Леніна, 
виходити повітова газета «Изве- 
стия»«: У травні 1919 відкрився 
Пролетарський університет, ство¬ 
рена Гадяцька повітова Рада нар. 
господарства. 
На поч. 1920 були відкриті: вин 
ниця, шкіряний, сукняно-ману¬ 
фактурний з-ди, миловарня, ф-ка 
по виготовленню мед. та дезинфек 
ційних препаратів, дитяча лікар¬ 
ня, 3 школи для дорослих. Націо 
налізовані млин (кол. Когана), 
цукеркова ф ка, 1921 — крох¬ 
мально патоковий з-д. З 7.III 
1923 Г.— райцентр, з 1925 — 
місто. 1932—37 — у складі Хар 
ків. обл. У 1926 — 10 215 ж.; 1939 
— 10 843 ж. У 30-ті рр. у Г. від¬ 
крито: сирзавод, рай харчокомбі¬ 
нат, восковощинний з-д, артілі: 
«Плуг і молот», кравецька «Пер¬ 
ше травня», деревообробна «Іде¬ 
ал», торфоартіль «Ударник» та 
ін. У місті діяли: 2 середніх, се¬ 
мирічна, мед. та с.-г. школи, 
Гадяцька школа бджільництва 
(1932—63), педучилище (1917 — 
55). Будинок культури, Будинок 
піонерів, кінотеатр, б-ка, лікарня, 
поліклініка та ін. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (27.IX 1941—12.IX 
1943) вивеземо до Німеччини 385, 
розстріляно 252 жителі. Діяв 
підпільний райком партії. На 1.1 
1962 у Г.— 12 тис. ж. 1990 у місті 
з-ди: експериментальний домобу¬ 
дування, «Горизонт», восково- 
щинний, сироробний, цегельний, 
хлібозавод, ремонтно- транспортне 
підприємство, елеватор, птахоком¬ 
бінат, з-д продтоварів «Іскра», 
лісгоспзаг, міжколгоспний ком¬ 
бікормовий з-д, Гадяцька дільни¬ 
ця нафтогазодобувного управ¬ 
ління «Полтаванафтогазь, між¬ 
господарське пасічницьке підпри¬ 
ємство, спеціалізоване господарст¬ 
во «Гадяїцкий». Три с. ш.} школа- 
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Таблиця І. 

Полтава. Панорама Круглої площі. 
6 2 —193 



Таблиця II. 

Полтава: 1. Панорама міста і Хрестоздвиженського монастиря. 
2. Дуб віком понад 450 років на вул. Садовій. 3. На р, Ворсклі. 4. Дзвіни 
ця Успенського собору, 1774 1801. 



Полтава. Пам’ятки Полтавської битви: 1. Пам’ятник на братській мо 
і илі російських воїнів, 1894. 2. Обеліск на місці переправи російської 
армії 1709 через р Ворсклу, 1959. 3. Пам’ятник загиблим шведським 
воїнам від росіян, 1909. 4. Картуш з переліком полків російської 
армії, які брали участь у Полтавській битві. 5. Пам’ятник на місці від 
починку Петра І, 1849. 



Таблиця III 

Полтава: 1. Краєвид міста з боку кол. Полтавської фортеці. 2. Хресто 
* цшженський собор, 1689 1709. 3. Спаська церква, 1705 06. 4. Ін 
н р’ср Спаської церкви. 



Таблиця V. 

ам’ятки Полтавської битви: 1. Сампсоніївська церква, 1852 56; 
реконстр. 1895. 2. Пам'ятник Петру І, 1915. 3. Гармата з експозиції 
Музею історії Полтавської битви. 4. «Полтавська баталія 27 VI 1709». 
Копія з картини французького художника Дені Мартена (молодшого), 

27 5. Пам’ятник захисникам Полтави і коменданту Полтавської фор 
і оці О. С. Келіну, 1909. 



Ілблици VІ. 

Полтава. Кругла площа: 1. Будинок губернських присутственних місць 
(тепер міськради), 1811. 2. Будинок генерал губернатора (тепер об і 
профради), 1808 11 3. Будинок Малоросійського поштамту (тепер 
Полтавської дитячої школи мистецтв), 1809. 4. Будинок зв’язку, 19лЗ 
58. 5. Будинок вще губернатора (тепер житловий), 1808 11. 



Таблиця VII 

Полтава: 1. Монумент Слави, 1805 11 2. Фрагмент п’єдесталу Мону¬ 
мента Слави. 3. Будинок Кадетського корпусу (тепер Вищого зенітного 
ракетного командного училища), 1835—40. 4. Будинок Дворянського 
зібрання (тепер кінотеатр ім. І. П Котляревського), 1810. Всі на 
Круглій площі. 5. Будинок пожежної команди, 1811. 
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І пбліщм VIII. 

Полтава: і. Художній музей, 1912. 2. Житловий будинок середини 19 ст. 
(1896 в ньому зупинялася Н. К. Крупська). 3. Будинок кол. Народного 
дому ім. В. Г. Короленка, 1922—23 (тепер с. ні. № 10). 4. Будинок ї ї 
Чоловічої гімназії (тепер с. ні. N° 3), 60 і рр. 19 ст. 5. Палац культури 
залізничників, 1928. 6. Старий корпус педагогічного інституту (кол. 
2 ї чоловічої гімназії), 1903. 



Таблиця IX. 

Полтава: і. Пам’ятник М В Гоголю, 1915; встановлений 1934 2. Про 
квітницький будинок їм М. В„ Гоголя (тепер кінотеатр «Колос»), 1901. 
3. Будинок музичного училища (тепер Палац піонерів та школярів), 
1914 16. 4. Земська бібліотека (тепер Архів Полтавської обл.), 1901 
5. Земельний банк (тепер с.-г. технікум по підготовці керівних кадрів 
колгоспів і радгоспів), 1901 
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І <н> піци X. 

Полтава. Краєзнавчий музей, 1903-08:1. Головний фасад. 2. фрагмент 
декору фасаду. .3. Євангеліє з експозиції музею. 4. Пам’ятник Т Г Шев 
ченку в Петровському парку біля входу до музею, 1926. 5. Інтер’єр вести 
оюля музею. * 1 



Таблиця XI. 

Полтавіцина: 1. Килим, 18 ст. (ДМУОМ Держ. музей укр. образо і нор 
мистецтва, Київ). 2. «Козак бандурист» картина художника Ф, Д. 

говбуненка. 3. «Богоматір нев’янучий цвіт» ікона серед. 18 ст. 
4. Рушник, кін 19 ст. (всі три Полтавський художній музей). 5. Плах 
га, поч. 20 ст. (ДМУОМ). 6. «Лев» кераміка, онішнянський майстер 
І А. Білик. 7. Скульптурна група «Ярмарок», смт Опішня. 
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Таблиця XIII. 

Полтава: 1. Пам’ятник Панасу Мирному, 1951. 2. Інтер’єр вітальні в 6у 
динну музеї Панаса Мирного. 3. Робочий сгіл у кабінеті Панаса Мир 
ного. 4. Вітальня в будинку музеї В. Г. Короленка. 5. Надгробок на 
могилі В. Г. Короленка, 1962. 



І а 6 іицн XII. 

Полтава: і. Садиба І П Котляревського, реконстр. 1969. 2. Пам’ятник 
І П. Котляревському, 1903. 3. Портрет І. П. Котляревського (літ. мемо 
ріальний музей письменника). 4. Вітальня у будинку садиби І П Котля¬ 
ревського 5. Надгробок на могилі І. П. Котляревського, 1898; реконстр. 
1969. 



Таблиця XIV. 

Полтава: 1. Меморіальний комплекс Солдатської слави, 1969. 2. Пам’ят 
ник Нескореним полтавчанам, 1967. 3. Пам’ятник генералу О. І. Зи 
гіну, 1957. 4. Пам’ятник на братській могилі жертв фашизму, 1975 
5. Ротонда Дружби народів, 1954. 



Таблиця XV 

Полтава: 1. Автовокзал, 1987. 2. Забудова Подолу. 3. Новобудови міста 
і. Міст через р. Ворсклу. 5. Березовий гай. 6. Мікрорайон Половки. 
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Таблиця XVI. 

-Л 

* .4 

Полтава: 1. Театр ляльок, 1983. 2. Співоче поле Марусі Чурай, 1987 
3. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. 1. П. Котляревського 
4. Парк «Перемога». 5. Український музично драматичний театр ім 
М. В. Гоголя, 1958. 6. Пам’ятник В. І Леніну, 1960. 



інтернат (навч. 433 учні), училище 
культури ім. І. П. Котляревсь¬ 
кого (700 учнів), музична (380 уч¬ 
нів) та однорічна с.-г. (120 учнів) 
школи, СПТУ 47 (500 учнів). 
Центральна районна лікарня (435 
місць) з поліклінічним відділен¬ 
ням. тубдиспансер (50 місць), клі¬ 
нічний санаторій М-ва Оборони 
СРСР (175 місць); Будинок куль¬ 
тури (600 місць), 2 кінотеатри 
(730 місць), 5 б-к (139 тис. од. зб.), 
зокрема, районна б-ка ім. Лесі 
Українки (засн. 1861), Гадяць 
кий краєзнавчий музей. Виходить 
газета «Гадяцький вісник». У Г. 
народилися: Д, Р. Гіашенко (1759— 
1809) — укр. історик, автор «Опи¬ 
су Чернігівського намісництва 
(1779—81)»; М М. Макаровський 
(1783—1846) — укр. письменник. 
Закінчив ІІолтав. духовну семі¬ 
нарію. Працював домашнім учи¬ 
телем, з 1818 викладав у гадяць- 
кій пов. школі. Автор поем та 
віршів на етнограф-побутові та 
істор. геми (зб. «Мова з України», 
1864; «Поеми Михайла Макаров- 
ського», 1899); художник-аматор 
18 ст. М. Білик, який 1765 вико¬ 
нав іл. до драми Г. Кониського 
«Воскресіння мертвих», що реалі¬ 
стично відображають сцени з нар. 
життя; М. П. Драгоманов (1841— 
95) — укр. вчений і громад, діяч. 
Навчався в Гадяцькому повітово 
му уч щі, був одним з ініціаторів 
засн. нар. книгозбірні; Олена 
Пчілка (1849—1930, О. ГГ Косач) 
— укр. письменниця та етнограф, 
мати Лесі Українки. У Г. вона ви¬ 
давала журн. «Рідний край» 
(1915—16) і «Молода Україна» (з 
1914, див. Драгоманових садиба, 
Пчілці Олені меморіальна дошка); 
В. Г. Леонтович (1881—1964) — 
укр. інженер будівельник, профе¬ 
сор (з 1940). Спорудив храм па¬ 
м’ятник на козацьких могилах 
під м. Берестечком; М. М. Бакаи 
(1862 — р. см. невід.) — укр. істо¬ 
рик; О. Є. Громів і М. Д. Мала- 
хута — укр. письменники, Л. С. 
Задніпровський (1904—71) — укр. 

ГАДЯЧ 

актор, зард. арт. УРСР (з 1943). 
1858—62 в Гадяцькому повітовому 
уч-щі навчався Панас Мирний, 
1863—64 — служив канцеляри 
стом у Гадяцькому повітовому 
суді. На будинку № 6 по вул. 
Садовій, де у 1858—65 жив пись¬ 
менник, встановлено (1949) Мир¬ 
ному Панасу меморіальну дошку. 
У Г. проживав брат П. Мирного 
письменник І. Я. Рудченко (І. Я. 
Білик, який теж навчався в Га¬ 
дяцькому повітовому уч-щі, пра¬ 
цював дрібним чиновником). Жи¬ 
ла й працювала Леся Українка 
(1887, 1893, 1900 і 1903). Тут вона 
написала ряд творів, поему «Ро- 
берт Брюс, король Шотландський», 
поезії «Єгипетські фантазії», «Ні, 
ти не вмерла», «Осінь», «Ніобея» 
та ін. В урочищі Зелений Гай — 
Українці Лесі пам'ятний знак 
(1970) на місці будинку, в якому 
жила поетеса. У І . минуло дитин¬ 
ство її племінника Ю. М. Коса¬ 
ча — укр. письменника і видавця 
в Америці. У Гадяцькому повіто- 
вому уч-щі навчався П. В. Тихо- 
нович — укр. літературознавець- 
латиніст і перекладач. В Г. похо¬ 
вано укр. живописця Г. П. Ксьон- 
за (бл. 1880—1943). Побували у 
різні періоди М. В. Гоголь, А. П. 
Чехов (1888—89), О. Кобилянська 
(1899), укр. художник Ф. С. Кра- 
сицький (1873—1944) зробив, зо¬ 
крема, ряд фотографій Л. Ук¬ 
раїнки в Г. 
У центрі міста, в районі міського 
парку «Перемога» встановлено на¬ 
їм ятники К. Марксу (1967), В. І. 
Леніну (1981, скульпт. П. Мов¬ 
чун, арх. Ф. Квас), на братській 
могилі борців за владу Рад, за¬ 
гиблих 1924 (1968); пам’ятник 
героям Великої Вітчизн. війни 
(1957, реконструйовано. 1988), ге¬ 
нерал-лейтенанту Корзуну II. II. 
пам'яптик (1950, скульптор І. Коз 
ловський, арх. Заварзін). На вул. 
К. Лібкнехта перед кінотеатром 
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у 1983 встановлено пам’ятний знак 
на честь військ, частин, які визво¬ 
ляли 1943 місто від гітлерівців. 
На цвинтарі (вул. Тельмана) мо¬ 
гила Героя Рад. Союзу М. Ф. Ли- 
моня (нам. 1980). Пам’ятка архі¬ 
тектури — Всіхсвятська церква 
(1836). Див. також цикл ст. на тер¬ 
мін «гадяцький». Іл.— табл. XXX. 
ГАДЯЧА герб. Наданий у 1-й 
пол. 17 ст. На щиті у червоному 
полі було зображено воїна, який 
простромлює списом змія. Пізні¬ 
ше він дістав конкретизацію як 
архангел Михаїл, що простром¬ 
лює золотим списом чорного дия¬ 
вола. Затверджений 1782. Уніфі¬ 
кований 1857 за системою Б. Ф. 
Коне (див. Герб). Існував до 1917. 
ГАДЯЧА ПЛАНИ. Найдавніший 
відомий план Гадяча «План мало- 
российского гадяцкого полку пол¬ 
ковому юроду Гадячу без ситуа- 
ции с прожектом... как надлежит 
впредь работьі производить», да¬ 
тований 1746. Мета цього доку 
менту — реконструкція укріплень 
Гпдяцько) фортеці. План серед 
нього формату, ілюмінований, ви¬ 
конаний у скупій графічній мане¬ 
рі, заголовок і експлікація — у 
лівому нижньому куті, коло ниж¬ 
ньої рамки — лінійний масштаб 
у саженях. Вище заголовку — на 
пис, що свідчить про «апробацію» 
проекту: «Оі фортификации пол¬ 
ковник Данила де Боскет. В Глу- 
хове 22 августа 1752 году». Залив¬ 
кою показано гідрографічну ме¬ 
режу — річки Псел і Грунь зост- 

Герб Гадяча 

ровами і стариками, розтушовкою 
— рельєф. Укріплений міський 
центр зображено у крупному мас¬ 
штабі, який дозволив зафіксува¬ 
ти багато деталей та особливостей 
укріплень. Проект реконструкції 
нанесено тонкими лініями жовто¬ 
го кольору. Радикальної перебу¬ 
дови не передбачалося: накрес¬ 
лено лише гласис з одною лінією 
дерев’яних рогаток. Пд.-зх. кут 
фортеці планувалося посилити спо¬ 
рудженням п’ятикутного в плані 
земляного бастіону. Передбачало¬ 
ся укріпити й пн. кут фортеці, 
який почав руйнуватися внаслі¬ 
док утворення яру. На плані 
зображено планування, яке у ме¬ 
жах фортеці було порядковим, 
близьким до регулярного, а також 
двір гадяцького полковника, 5 
церков у фортеці і одну в перед¬ 
місті, торгові ряди. На плані 
укріплень нанесено 10 ліній пере 
тину, що свідчить про те, що у 
комплекті з цим документом були 
профілі оборонних огорож. Того 
ж 1746 накреслено великоформат¬ 
ний ілюмінований «План малорос- 
сийского гадяцкого полку полко¬ 
вого города Гадяча с облежащею 
его ситуацией на 3 верстві», також 
завізований Д. де Боскетом у 
Глухові 1752. Детально показано 
рельєф, гідрографію, рослинність, 
планування, лінії укріплень, ос¬ 
новні дороги тощо. Обидва плани 
зберігаються у ЦДВІА СРСР 
(Москва). 
Як історичне джерело винятковий 
інтерес становить «План города 
Гадяча с принадлежаїцими к оному 
предместьями». План великого 
формату, ілюмінований. Рельєф і 
гідрографія показані умовно, лег 
кою розтушовкою. Охоплює все 
місто з передмістями. Під заго¬ 
ловком у нижній частині аркуша — 
лінійний масштаб. Над нижньою 
рамкою — підпис автора: «Снимал 
и иллюминировал Пермского ка- 
рабинерного полку порутчик Петр 
Кулябка». За особливостями гра¬ 
фічного виконання та деякими 
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ГАДЯЧА ПЛАНИ деталями його можна датувати 
1760-ми рр. Всю праву нижню 
третину аркуша займає, експліка¬ 
ція в табличній формі на 634 по¬ 
зиції. Тут розшифровано всі ос¬ 
новні споруди і двори, домоволо¬ 
діння, зображені на плані. Так, 
під № 41 — замок, під № 71 — 
двір полковника, під № 18 — «двор 
полкового судьи Колодяженского 
новіли, лежащий на ссмидесяти 
двух сажен, а огорожен забором». 
У межах фортеці показано 5 де¬ 
рев’яних церков: Успенську, Бо 
гоявленську, Петропавлівську. 
Миколаївську, Михайлівську. Ду¬ 
же точно зображено планувальну 
структуру храмів: всі вони були 
тридільнимн, деякі — з притвора¬ 
ми, Успенська церква мала опа¬ 
сання. Докладно показано плану¬ 
вання міста й передмість, парце¬ 
ляцію ділянок, їх забудову. За¬ 
хідніше фортеці — велика трикут¬ 
на торгова площа, яка виконувала 
функції еспланади. Зображення 
укріплень показує деякі зміни 
порівняно з попереднім планом. 
Замок оточує лише невисокий 
земляний вал, з однією восьми¬ 
гранною надбрамною вежею; від 
сх. лінії загальноміських укріп¬ 
лень збереглася лише одна над- 
брамна вежа; пн. кут фортеці 
остаточно зруйновано яром. Лінія 
укріплень з напільної сторони по¬ 
казана досить потужньою, з двома 
кутовими бастіонами, масивним 
земляним валом, широким сухим 
ровом, валгангом і двома апаре¬ 
лями в бастіонах. Два равеліни 
перед брамами показані на пі в 
зруйнованими. Гласис, запроекто¬ 
ваний 1746, вірогідно, не був 
здійснений. Навпроти фортеці по¬ 
казано земляну греблю через 
р. ГТсьол з 2 дерев’яними мостами 
і 3 водяними млинами, два з яких 
на 3 постави кожен, а один — на 
6 поставів. План зберігається у 
ЦДВІА СРСР. 
1781 Гадяч як повітове місто уві¬ 
йшов до новоствореного Чернігів¬ 
ського намісництва, у зв’язку з 

ум 

чим на «Карте Черяиговской гу- 
бернии...» (6л. 1784), поряд з пла¬ 
нами ін. міст, є і план Гадяча. 
Він малого формату, орієнтований 
по сторонах світу, в орнаментова¬ 
ній рамці, без експлікації, ілюмі¬ 
нований, масштаб на плані не по¬ 
значений. Схематично графічною 
штриховкою показано рельєф, гід¬ 
рографічну мережу, характер рос 
линності, рештки ліній укріплень, 
квартали забудови, дороги на Ро¬ 
мен, Миргород. Зіньків. З окре¬ 
мих споруд позначено лише 2 
церкви у фортеці, одну — у пе¬ 
редмісті, а також торгові ряди. 
Зберігає!вся у ЦНБ АН України. 
У зв’язку з новим розмежуван¬ 
ням губерній 1802 виконано «Ат¬ 
лас Малороссийскдй губернии», 
де на окремому аркуші розміщено 
схематичний план міста Гадяча. 
Він ілюмінований, орієнтований 
по сторонах світу, з лінійним 

Гадяч. Плав 1802. 
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масштабом та поясненнями на 11 
позицій. У праному верхньому 
куті — герб міста. Відмивкою 
показано рельєф, гідрографію, 
особливості рослинності. Плану¬ 
вання, порівняно з попередніми 
планами, не змінилося. Зображе 
но гол. дороги на Зіньків, Лубни, 
Ромни. У межах фортеці — 5 де¬ 
рев’яних церков і одна на перед¬ 
місті. Вздовж дороги на Ромни — 
кузні, вздовж дороги на Лубни — 
кладовище з церквою. На кол. 
експланаді фортеці — торгові ря¬ 
ди, богадільня, соляний амбар. 
У пд.-зх. частині фортеці показа¬ 
но присутственні місця і єдину 
муровану споруду міста — «камен- 
ную кладовую». Зберігається у 
Публічній б-ці ім. Салтикова- 
Щедріна (Петербург). 1805 Олек 
сандр І конфірмував новий план 
Гадяча, розроблений у полтав. 
губернській креслярні під керів 
ництвом арх. М. Амвросимова. 
На ньому збережена радіальна ву 
личиа мережа, яку доповнили 
ділянки ортогонального плануван¬ 
ня. Центр, площа запроектована 
прямокутною. Цей план, част¬ 
ково реалізований у 1-й пол. 19 ст. 
(опубліковано у ПСЗ) став пла¬ 
нувальною основою су час. місто¬ 
будівного розвитку Гадяча. Див. 
ст. Плани міст Полтавщини. Іл.— 
табл. ХЬ. 
«ГАЗЕТА ГАДЯЧСКОГО ЗЕМ¬ 
СТВА». Виходила 1906—17 в м. 
Гадячі 2—3 рази на тиждень. 
Додатки: «Сгіравочная книжка о 
переселений за Урал в 1906 г.». 
СПб., 1903; Горбуьюв-Посадов II. 
«Сельский деревенский календарь 
на 1907 г.». М., 1906; Горбунов- 
Посадов И. «Сельский деревенский 
календарь на 1908 г.». М., 1907; 
«Справочньїе сведения по Гадяч- 
скому уезду». Зеньков, 1908; «Ка 
лендарь — Хуторянин» (на 1909, 
1910, 1912, 1915 гг.). Полтава, 
1908—1915; «Справочная книжка 
для ходоков и переселенцев за 
Урал в 1914 г.». Спб., 1914; «Лист¬ 
ки Ентомологпческого бюро Пол- 

тавского губертіского земства 
о вредителях сельского хозяйст- 
ва». 
ГАЗЕТИ па Полтавщині під час 
цім.-фашист, окупації. Для на¬ 
садження фашист, ідеології гіт¬ 
лерівці створили мережу місц. 
газет. У них вміщувалися розпо¬ 
рядчі документи окупаційних вла 
стей, різного роду інформац. ма¬ 
теріали про поточне становище, 
об’єктивно вони стали незапереч¬ 
ним свідченням злочинів, які тво 
рили гітлерівці на окупованій те¬ 
риторії, своєрідним джерелом для 
вивчення окупац. режиму. Під час 
нім.-фашист, окупації на Пол¬ 
тавщині видавалися: «Вечірній ли¬ 
сток». Виход. 1942—43 в Кремен¬ 
чуці. «Вісті Лохвиччини». Вихо 
дила 1942—43 в Лохвиці. До черв¬ 
ня 1942 виходила газ. «Лохвицьке 
слово». «Гадяцикл газета». Вихо¬ 
дила 1942—43 в Гадячі. «Голос 
Полтавщини». Виходила 1941 
(жовтень) — 1943 (вересень) в Пол¬ 
таві. «Дніпрова хвиля». Виходи¬ 
ла 1941 (жовтень) — 1943 (вере¬ 
сень) в Кременчуці. «За краще 
життя». Виходила 1941—42 в Хо- 
ролі. У 1943 «Хорольські вісті». 
«Життя Зіньківщнни». Виходила 
1941 (грудень) — 1943 в Зінькові. 
«Лубенський вісник». Виходила 
1942—43 в Лубнах. До вересня 
1942 — «Рідне слово». «Лохвиць¬ 
ке слово». Виходила 1941—42 в 
Лохвиці. Пізніше «Вісті Лохвич¬ 
чини». «Миргородські вісті». Ви¬ 
ходила 1943 в Миргороді. У 
1941—42 — «Відродження». «Но¬ 
ва Україна». Виходила 1941—43 
в Харкові. У лютому — вересні 
1943 — в Полтаві; до березня 1944 
— у Вінниці. «Рідне слово». Ви¬ 
ходила 1941—42 в Лубнах. З ве¬ 
ресня 1942 — «Лубенський віс¬ 
ник». «Рідна нива». Газета Пиря- 
тинської округи Київ, генералбе- 
цирку. Видавалася з кінця 1941 
до серпня 1943 у Пирятині. «Хо¬ 
рольські вісті». Виходила 1943 
в Хоролі. У 1941—42 ця ж газета 
мала назву «За краще життя». 
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ГАЇВЩИНСЬКЕ (СКОРОВА- 
ГАТЬКІВСЬКЕ) городйще та 
МОГЙЛЬНИК в урочищі Горош- 
ків Ліс. Розташ. на правому бе¬ 
резі р. Сули, за 3,5 км на Пд. Сх. 
від м. Лохвиці, поблизу с. Гаїшди- 
на (кол. Скоробагатьки). Відкри¬ 
те 1872 Д. Я. Самоквасовим, до¬ 
сліджувалося М. О. Макаренком, 
М« Д. Ренським, М. М. Семенчи- 
ком, Ф. Б. Копиловим, 1. І. Ляпу- 
шкіним, М. П. Куч ерою, О. В. 
Сухобоковим, Ю. Юо Моргуно- 
вим та П. А. Гребенником. Горо¬ 
дище займав мис і має форму 
овалу, розміром 106 X 40 м* Да¬ 
тується 8—13 сі. Культурний шар 
товщиною до 1 м. Виявлені решт¬ 
ки жител роменської культури і 
залишки захисних споруд ромен¬ 
ської о та давньоруського часів. 
З зх. боку до городища прими¬ 
кає селище, матеріали якого ана¬ 
логічні матеріалам городища. По¬ 
близу Г. г. 1924 відкрито слов'ян¬ 
ський курганний могильник (по¬ 
над 125 насипів) з похованнями в 
ямах, викладених деревом (захід 
ні), та на поверхні давнього грунту 
і в насипі (східні), одне трупоспа 
лення. Серед знахідок — ліпна 
та гончарна кераміка, срібні скро¬ 
неві кільця та ін. Частина матеріа¬ 
лу зберіїається в Лохвицькому 
краєзнавчому музеї ім. Г. С. Ско¬ 
вороди. 
ГАЛЕЩИНСЬКА БІОЛОГІЧНА 
ФАБРИКА у смт Нова Галещина 
Козел Шиї і не і. кого р-ну. Ств. 1931 
як Держ. біофабрика М> 17 «Нова 
зоря». Виготовляє біол. препара¬ 
ти для лікування і профілактики 
захворювань с.-г. тварин і птиці. 
ГАЛЕЩИНСЬКИЙ МАШИНО 
БУДІВНЙЙ ЗАВбД вироби, 
об’єднання «У кртварипмаш» у 
смт Нова Галещина Козельщинсь- 
кого р ну. Попередником його 
була Бригадирі вська машинно- 
тракторна майстерня, ств. в черв¬ 
ні 1940 в с. Лутовинівцї. У січні 
1949 перетворена на Бригадирів- 
ську міжрайонну майстерню капі¬ 
тального ремонту, яка спеціалізу- 
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валася на ремонті трактор, і ком¬ 
байнових двигунів, нафтодвигу¬ 
нів, а згодом займалася ремонтом 
автомашин, автомоторів, рестав¬ 
рацією та ремонтом деталей. 1958 
Бригадирі вська майстерня пере¬ 
творена на Галеіцішський агрегат¬ 
ний з-д, який виготовляв запчасти¬ 
ни для тракторів та автомашин, 
різне обладнання і механізми. 
1959 з-д переведено із с. Лутови- 
нівки до Нової Галещини і він 
став називатися Галещинський ре¬ 
монтний з-д, який займався ре¬ 
монтом комбайн, двигунів, автомо¬ 
торів, виготовленням зап. частин 
причепів, кран-балок тощо. З 1970 
— сучасна назва. Тепер — з-д ви¬ 
готовляє запчастини до транспор¬ 
терів та установку ОСП-Ф-26 
(стійлове обладнання з а втомапіч¬ 
ною прив’яззю для великої рога¬ 
тої худоби на фермах), автозапча¬ 
стини і товари пар. вжитку, в т. ч. 
обладнання лля дит. спорт, май¬ 
данчиків. 
ГАЛІЙКА — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Бпхової (бас. Дніпра). 
ГАЛКА — річка, ліва прит. р. Ли- 
согору (бас. Дніпра) Довж. 21 км 
площа бас. 176 км2. Похил річки 
1,7 м/км. 
гАлочка — бот. пам’ятки при¬ 
роди (з 1975). Розташ. у Гадяць- 
кому р-иі, на тер. Вельбівського 
лісництва; перебувають у віданні 
Гадяцького лісгоспзагу. 1) На¬ 
садження високодскоративних по¬ 
рід віком понад 100 р. (кв. 116, 
117), Площа 115 га. 2) Унікальний 
масив дубового лісу віком бл. 
300 р. (квадрат 4). Площа 115 га. 
гарагАнка — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Вільхової 
Говтви (бас. Дніпра). Довж. 17 км, 
площа бас. 53 км2. Ширина за¬ 
плави 0,3—0,8 км. Похил річки 
4, 4 м/км. Являє собою систему став¬ 
ків і боліт, місцями пересохла. 
Тече тер. Дипанського р ну. Бере 
початок біля с. Петро-Давиді вки. 
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ГАРБУЗА В. С. МОГИЛА у 
с. Ліщинівці Бі лицької селищної 
Ради Кобеляцького р ну. Гарбуз 
Василь Степанович (1882—1972) — 
укр. різьбяр, майстер нар. твор¬ 
чості (з 1936), засл. майстер нар. 
творчості УРСР (з 1962). Н. у 
с. Малі Будиіца (тепер Зіньківсь- 
кого р ну). Учень Федота і ГІро- 
копа Юхименків. З 1912 жив у 
Полтаві. Виготовляв посуд, меб 
лі, тематичні панно, оздоблені пол- 
тав. тригранно-виїмчастим різьб¬ 
ленням, круглу пластику. Твори 
зберігаються у музеях Києва, Пол¬ 
тави. За експоновані роботи у до 
стоєний бронзової медалі Всерос. 
кустарної виставки 1913 у Петер 
бурзі, золотої медалі міжнар. ви¬ 
ставки 1937 у Парижі. Похований 
на сільс. кладовищі. 
ГАРК^ШИНЦІ — село Миргород, 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де 
путатів, якій підпорядковані села 
Вовнянка, Рибальське. Розташ. 
на лівому березі р. Хоролу за 7 км 
від залізнич. ст. Миргород. 1543 ж. 
(1990). Уперше назва Г. зустріча¬ 
ється на карті француз, інженера 
Г. де Боплана (1-а пол. 17 ст.). 
Історик Л. В. Падалка вважає, 
що село виникло в 1-й пол. 17 ст. 
шляхом козацької колонізації. 
Входило до складу 1-ї Миргород, 
сотні Миргород, полку. Після 
ліквідації полкового устрою — до 
Миргород, пов. Київ, намісницт¬ 
ва. 1729 у селі 17, а в 1781 — 73 
двори. 1795 у Г. проживало 168 
козаків чол. статі, 3 ревізькі душі 
селян поміщика Я. Рудя. Діяла 
дерев. Варваринська церква (1753, 
нова — 1873), 1859 наліч. 694 ж. 
У пореформенний період набуває 
поширення відхідництво і пере¬ 
селення. На поч. 80 х рр. 19 ст. 
селяни мали 1078 десятин орної 
землі, лісу — 193. сінокосів — 
280, під вигонами — 69 десятин. 
За переписом 1910 в Г.— 219 гос¬ 
подарств, у т. ч. 187 козацьких, 
21 селянське, 1307 ж. 
Рад. владу встановлено в кінці січ¬ 
ня 1918, у червні 1920 ств. Гар 

кушинський комнезам. 1923 село 
виділено в окрему Гаркушинську 
сільраду, 1316 ж. 1924 в Г.— 272 
двори, на які припадало 1939 дес. 
землі, з них 1376 орної, 511 голів 
худоби. На 17.XII 1926 у Г.— 
288 дворів, 1491 ж. У кінці 20 х 
років в Г. існували зерновий, 
скотарсько-молочний та меліора¬ 
тивний кооперативи. 1930 ств. кол¬ 
госп «Перемога», в 1931 селяни 
об’єдна тися в колі оси ім. ДПУ. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(14.IX 1941—18.ІХ 1943) було 
розстріляно 2 ж. села, вивезено 
до Німеччини 118 чол. Після виз¬ 
волення тут діяв колгосп ім. По- 
лякова, в 1950 перейменовано на 
колгосп «Побєда». 1944 у Г.— 
247 дворів і 720 ж. 
У Г.— колгосп ім. Іваненка (гос¬ 
подарство спеціалізується на ви¬ 
робництві яєць). Відділення зв’яз¬ 
ку, будинок побуту, с. ш., лікарсь¬ 
ка амбулаторія, дит. садок, Буди¬ 
нок культури на 400 місць, сільсь¬ 
ка б-ка (18 755 од. зб.). 1950 — 
радіофіковано, 1958 — електри¬ 
фіковано. Споруджено обеліск 
(1961) на братській могилі рад. 
воїнів, які полягли під час визво¬ 
лення села 1943, та пам’ятник 
воїнам-односельцям, що загину¬ 
ли (205 чол.) в роки Великої Віт- 
чизн. війни. 
ГАРКУШІ С. І. ПОВСТАНСЬКІ 
ЗАГОНИ. Діяли в 70-х — на поч. 
80 х рр. 18 ст. на Слобідській, 
Лівобережній і Правобережній Ук¬ 
раїні під керівництвом Гаркуші 
Семена Івановича (1739 — р. см. 
невід.). Н. в с. Березані (тепер 
Гомельської обл.) в сім’ї кріпака 
І. Миколаєнка. З 9 років жив на 
Запорізькій Січі, де й дістав прі¬ 
звисько Гаркуша. У складі Запо¬ 
різького війська брав участь у 
рос.-тур. війні 1768-—74. За деяки¬ 
ми даними — учасник Коліївщи¬ 
ни. У 1773 його було заслано на 
каторгу в Таганрог. У 1776 втік з 
каторги й організував новий загін 
з запорізької сіроми. 1778 Гаркушу 
і його сподвижника Босенка за- 

166 



арештовано в м. Ромнах (тепер 
Сум- обл.) і після ув’язнення в Лу¬ 
бенській та Глухінській тюрмах за¬ 
слано на довічну каторгу в Казань. 
1781 їм вдалося втекти й віднови¬ 
ти боротьбу на Україні. 1783 Гар¬ 
куша знову потрапив до рук вла¬ 
ди. Але невдовзі йому втретє вда¬ 
лося втекти й організувати по¬ 
встанський загін. 17.11 1784 Гар 
куша був заарештований в м. Ром¬ 
нах і на поч. 1785 засланий на довіч¬ 
ну каторгу в Херсон. 
«ГАСЛО». Журнал літ. молоді 
м. Прилук Полтав. губ. Виходив 
1919 у вид-ві «Просвіта». Вийшло 
2 номери. З художніми і критич¬ 
ними творами виступали І. Ка¬ 
пуст я пськиії, І. Вороний, М. Сіро¬ 
ма, М. Самотній та ін. 
ГАТКА — річка в Полтав. обл., 
права прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Тече тер. Миргородського р-ну. 
ГАТЬ — річка в Полтав. обл. Те¬ 
че тер. Семенівського р-ну. 
ГЕЛЬМЙЗІБСЬКИЙ РАЙбН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.ІІ1 1923 
в складі Золотоніського округу 
3 Гельмязівської, Безнальчівсь- 
кої волостей Золотоніського пов. 
та Хоцківської волості Переяслав, 
пов. (всього 10 сільрад). Пл. 666 
кв. верст. Нас. за даними на час 
районування становило 41 839 чол. 
За переписом на 7.IX 1923 (всьо¬ 
го 19, сільрад) — 46 тис. чол. У 
червні 1925 Г. р. віднесений до 
Черкас, округу (з 1927 -- Шевчен¬ 
ківський). З лютого 1932 до верес¬ 
ня 1937 Г. р. входив до складу 
Київ. обл. 22.IX 1937 віднесений 
до новоутн. Полтав. обл. За Всс- 
союз. переписом 1939 нас.— 37 326 
чол. 7.1 1954 віднесений до Чер 
кас. обл. 
ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА 
КАНЦЕЛЯРІЯ — центральна уста¬ 
нова гетьман, уряду на Лівобереж. 
Україні 17—18 ст. Вперше згада¬ 
на в документах за 1650. У Г. в. к. 
зосереджувалися військ., адм., су¬ 
дове, фін. управління, вирішува¬ 
лися суперечки з приводу належ¬ 
ності до козацтва, складалися унії 
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версали, розглядалися повідом¬ 
лення полкової та сотенної стар¬ 
шини, справи міст тощо. У Г. в. к. 
засідала генеральна старшина. Ке¬ 
рував канцелярією генеральний 
писар, якому були підпорядковані 
військ. канцеляристи. 1657 у 
Г. в. к. працювало 12 канцелярис¬ 
тів, які, знаючи мови, виконували 
й обов’язки перекладачів. Указом 
Петра І від 28.XI 1720 Г. в. к. 
була позбавлена фінансових і су¬ 
дових справ, а в травні 1722 під¬ 
порядкована Малоросійській ко¬ 
легії. Після смерті І. Скоропадсь¬ 
кого царат не дозволив обрання 
гетьмана. 1727 відновлено геть¬ 
манство. Гетьманом став Миргород, 
полковник Д. Апостол, але його 
влада була дуже обмежена при¬ 
сутністю при ньому царського 
резидента. Г. в. к. у цей час діли¬ 
лася на повиггя — департаменти. 
Перше повиття відало заг. питан 
ііями (звідси й його назва — за¬ 
гальне). Інші побиття називалися 
іменем того полку, справи якого 
розглядали (гадяці»ке, лубенське, 
миргородське, полтавське, при¬ 
луцьке та ін.). 
1734 царат знову не дав дозволу 
на обрання гетьмана й сгв. тимча¬ 
сове Малоросійське правління 
(канцелярію) Міністерського прав¬ 
ління з 6 осіб (3 українці і 3 ро¬ 
сіянина), якому підпорядкував 
усі установи, у т. ч. Г. в. к. 1750 
гетьманом було обрано К. Розу- 
мовського, якому з цього часу й 
стала підкорятися Г. в. к. Вона, 
як і резиденція гетьмана, перебу¬ 
вала в різні часи в Чигирині, 
Гадячі, Багурині, Глухові. Оста¬ 
точно Г. в. к, ліквідована 21.XI 
1764. 
ГЕНЕРАЛЬНЕ слідство про 
МАЙТНОСП — розмежування 
маєтносгей між їхніми власниками 
на Лівобережній Україні 1729— 
ЗО з метою узаконення передачі 
в спадщину тим час. володінь та 
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збільшення прибутків у казну. 
Влітку 1729 в усі полки Лівобереж¬ 
ної України, у т. ч. в Київський, 
Переяславський, Прилуцький, Га 
дяцький, Лубенський, Миргород¬ 
ський і Полтавський, прибули кан¬ 
целяристи, які, переїжджаючи з 
села в село, з’ясовували, коли 
було засновано село, кому воно 
належало, збирали документи, що 
підтверджували право на воло¬ 
діння тощо. Зібраний матеріал 
систематизувався і перевірявся в 
полках і вносився до книг. Так 
виникли полкові книги Г. с. про 
м. їх звезли в Глухів, де в січні 
1731 вони були розглянуті пол¬ 
ковою і генеральною старшиною. 
Всі маєтності були розподілені 
на шість розрядів: старшинські; 
одержані за заслуги по грамотах 
та універсалах; ратушні; вільні; 
сумнівні; монастирські. На під 
ставі цього поділу книги перспп 
сали і скріпили підписами. Один 
примірник відіслали в Колегію 
іноземних справ (тепер зберіга¬ 
ється в Центр, держ. архіві давніх 
актів СРСР, мікрокопія — у 
Центр, держ. ісгор. архіві Украї 
ни у Києві). Оповіді старожилів і 
особливо документи, вміщені В 

кінці книг (універсали, пожалу- 
вання тощо), важливе джерело 
для вивчення багатьох питань в 
історії України кінця 17 — 1-і 
пол. 18 ст., зокрема для вияснеп 
ня шляхів зростання феод, земле¬ 
володіння після визвольної війни 
укр. народу під керівництвом 
Б. Хмельницького і стану на 
1730. Крім того, в документ, мате¬ 
ріалах Г. с. про м. знайшли від¬ 
биття питання заселення краю, 
наявність у старшини млинів, 
буд. та ін. промислів, про за¬ 
кріпачення селянства, про класо¬ 
ву боротьбу, становище міст і 
міського населення. 
Вид.: Н. П. Василенко. Генераль¬ 
неє следствие о маетностях Киев- 
ского полка 1729—1730. К., 1892; 
Генеральное следствие о маетно¬ 
стях Переяславского полка. X., 

1890; Генеральное следствие о ма- 
єтностях Прилуцкого полка (1729—- 
1731). К., 1896; Генеральное след¬ 
ствие о маетносгях Гадяцкого пол¬ 
ка. 1729—1730 г. Полтава, 1893; 
Генеральне слідство про маєтнос¬ 
ті Лубенського полку («Українсь¬ 
кий архів», т. 4. К., 1931). 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
суд. Ств. після 1654 для розгля¬ 
ду справ старшини і як вища апе¬ 
ляційна інстанція для полкових 
і сотенних судів, а з 1763 — гіід- 
коморських, земських і гродських. 
До його складу входили генераль¬ 
ні судді та судовий писар. Вища 
судова влада належала іегьмано- 
ві; він затверджував рішення суду. 
Спочатку Г. в. с. засідав лише 
в міру погреби, згодом — постій¬ 
но. Писар керував канцелярією 
суду, яка ділилася на новими. 
За кожним помітим було закрій 
лоно один або кілька полків. Так, 
Іенеральнс повиття розглядало 
справи Лубен, і Стародубського 
полків; окремі повиття були ств. 
для Гадяцьксго і Полтав., для 
Переяславського і Прилуцького 
полків. Ліквідований 1782 (зі ство 
ренням намісництва), але продов¬ 
жував діяльність до 1786. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВО¬ 
БЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765- 
69 — перепис населення і госпо¬ 
дарств Лівобережної України з 
метою запровадження нового, під¬ 
вищеного держ. оподаткування. 
У л-рі відомий під назвами: Ру- 
мянцевський опис Малоросії, Ге¬ 
неральний опис Малоросії. Здійс¬ 
нювався з жовтня 1765 до 10.11 
1769. Припинено з початком рос,- 
турецької війни (хоч у Лубен., 
Миргород., Переяслав, і Полтав. 
полках робота не була закінчена). 
Проводився опис за чотирма фор¬ 
мами. За першою описували міста 
і містечка; за другою — коронні, 
урядові й монастирські маєтки; 
за третьою — поміщицькі й стар¬ 
шинські маєтки, за четвертою — 
козац. володіння. У переписі за¬ 
значалися геогр. положення, май- 
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нове становище кожної сім’ї, мі¬ 
стилися описи будівель, орної 
землі, лісу, сіножатей, городів, 
худоби, а також пром. підприємств 
(із зазначенням розміру прибутків 
від них). Перепис, матеріали яко¬ 
го збереглися частково у вигляді 
чернеток і біловиків (відомості, 
складені ревізорами, відомості, 
складені для ревізорів місцевими 
канцеляріями чи феодалами та 
їх управителями, документи про 
підтвердження прав на володіння 
землею, маєтками тощо), містить 
дані про 3,.5 тис. пас. пунктів, 
у т. ч. Вепрпцької, Галицьких 
(першої і другої), Групської, Зіно- 
ніисмсіїх (першої і другої), Комиш- 
пянськоі, Куземиис і.кої, Лютснсь- 
кої, Опішнянської, Рашї вської і 
Хомутсцької сотень Гадяцького 
полку; Глинської, Городиської, Го- 
рошинської, Жовнинської, Костян¬ 
тині вської, Курінської, Лохвиць- 
ких (першої і другої), Лубенсь¬ 
ких (першої і другої), Лукімської, 
Пчрятинських (першої і другої), 
Роменської, Сенчанських (першої 
і другої), Сміляпськог, Сні пінсь¬ 
кої, Хмелівської, Чигрин-Дібрів 
ської, Чорнуської, Яблуні вської 
та Янишпільської сотень Лубен, 
полку; Биківської волості, Голт- 
в’янської, Ковалівської, Мирго¬ 
родської (другої), (Хмельницької, 
Остапівської, Потоцької, Устиви- 
нької, Хорольської. Шишацької та 
Яреськівської сотень Миргород, 
полку; Гельмя зі вської, Домонтів- 
ської, Золотоніської, Іркліївської, 
Канівської, Кропивенської, Ліп- 
лявської, Міщанської, Яготинсь- 
кої сотень Переяслав, полку; Вс 
ликобудиської, Полтавських (пер 
шої і другої), Решетилівської со 
тень Полтав. полку. Г. о. Л. У. є 
цінним джерелом з історії соці¬ 
ально екон. розвитку і соціально 
політ, відносин на Лівобережній 
Україні в 60-і рр. 18 ст. Зберіга¬ 
ється у Центр, держ. істор. архіві 
України у Києві. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ Опис МАЛО- 
РОСІЇ — перепис 1765—69 насе- 

ГЕРАСИМЕПКА ВУЛИЦЯ 

лення і господарств Лівобережної 
України. Див. Генеральний опис 
Лівобережної України 1765—69. 
ГЕОРГІЇВСЬКА ЦЕРКВА. 1) У 
с. Білоцерківцях Пирятинського 
р ну. Збудована 1848, за перека¬ 
зами, кріпаком поміщика Г. Тар- 
новського. Мурована, тридільпа. 
Центр, дільниця восьмигранна в 
плані, по кутах оздоблена спаре¬ 
ними напівколоиами корінфсь¬ 
кого ордера, увінчана наметом на 
восьмигранному барабані. З Зх. — 
прямокутний притвор з наметовою 
дзвіницею, із Сх.— вівтарна ап- 
сида. Г. ц.— зразок використай 
ня у камені традицій дерев'яної 
монументальної архітектури 
17—18 ст. 2) У с. Нижніх Млинах 
Полтавського р-ну. Збудована 1784 
па місці попередньої на кошти по¬ 
міщика М. Балясного. 1787 спо¬ 
руджено дзвіницю. Перебудована 
1863 та 1899. Була дерев’яною, 
п’ятидільною, одноверхою. Центр, 
дільниця увінчувалася багатоза- 
ломним верхом. Після перебудов 
19 сг. одержала багатоярусну дзві¬ 
ницю над зх. притвором. 1907 за¬ 
мість дерев’яної Г. ц. споруджено 
муровану. 
ГЕРАСІІМЙНКА ВУЛИЦЯ у Пи- 
рятині (кол. Кузнечяа) — від вул. 

Георгіївська церква 
у с. Білоцерківцях. 
Фото 60 х рр. 20 ст. 
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Радянської до І Іабережної. Паз. 
РНіГ) па честь Герасименка Костя 
(Костянтина) Михайловича (1907 
—42) — укр. поета і драматурга. 
II. у с. Прихідьках (тепер ГІиря- 
тинськогб р-ну). 1927 закінчив 
ГІирятинські пед. курси. Друку¬ 
вався з 1925. Перша збірка «Зріст» 
вийшла 1933. Автор п’єси «При 
битій дорозі» (1939, за поемою 
'Г. Г. Шевченка «Катерина») та 
лібретто до опери «Наймичка» 
(1940, у співавт. з композитором 
М. Вертківським) та ін. У роки 
Великої Вігчизн. війни був військ, 
кореспондентом, загинув на Гін. 
Кавказі. Вулиця забудов, інди¬ 
від. будинками. 
ГЕРАСИМЕНКУ К. М. МЕМО¬ 
РІАЛЬНА Д(ЗШКА у м. Пнряти- 
ні. Встановлена на фасаді будин¬ 
ку с. ш. Ко 1 по вул. Пролетарсь¬ 
кій, де 1919—22 навчався укр. 
поет і драматург К. М. Герасимен- 
ко (див. Герасименка вулиця). 
Дошка — мармур, відкрита 1967. 
ГЕРБ — особливий символічний 
знак, що виражає коло ідей політ, 
та істор. характеру, природні особ¬ 
ливості, госп. специфіку країни, 
території чи станову відзнаку, 
генеалогію особи, роду тощо. Г. 
поділяються на державні, Г. зе- 

Георгіїпська церква у с. Нижніх 
Млинах. Фото поч. 20 ст. 

* 

« * 

мель, міст, областей, губерній та 
ін. тер., які входять до складу 
держави; корпоративні (середньо- 
віч. цехів, гільдій, братств), родо 
ві. Г. розрізняються кольором, 
фігурами, малюнками, які створю¬ 
ються за спец, правилами і опи¬ 
суються спец, термінами. Г. за¬ 
родилися за антич. часів. У Давній 
Русі відомі з 10 ст. Як символи 
самоврядування міст Лівобереж. 
України, зокрема Полтавщини, 
Г. з’явилися в 2-й пол. 16 — 1-й 
йол. 17 ст. Вони, як правило, 
надавалися містам разом з магде¬ 
бурзьким правом. Зображували¬ 
ся на речах міської власності, вмі¬ 
щувалися на будинках ратуші чи 
магістрату, на міських воротах, 
найчастіше відтворювалися на пе¬ 
чатках. 
Перший гербовий привілей на Лі¬ 
вобережжі одержав Переяслав (іе- 
пер м. ІІсреяслав-Хмельницькнй). 
1585 він став власністю київ, 
воєводи кн. Костянтина Острозь¬ 
кого і невдовзі дістав магдебургію 
разом з гербом від польського 
короля Стефана Баторія. 1591 Г. 
одержали Лубни, 1592 — Пиря- 
тин. У 1-й пол. 17 ст. гербові при¬ 
вілеї дістали Гадяч, Говтва, Зінь- 
ків, Дохвиця, Полтава, Мирго¬ 
род та Хорол. Після ж приєднання 
України до Росії магдебурзьке 
право більшості укр. міст було 
підтверджено грамотами царя 
Олексія Михайловича (деякі міс¬ 
та. зокрема Лубни, Пирятин, Мир¬ 
город, підтвердження прав не 
одержали). 
1722 для розробки іеральдичних 
емблем було засіювано спеціальну 
Герол ьдмейстерську контору Се¬ 
нату. Систематичне виготовлення 
гербів для міст Рос. імперії пов’я¬ 
зано з ім’ям п’ємонтського графа 
Ф. Санті, який розробив принци¬ 
пи складання Г., які стали єдиним 
правилом для всієї загальноросій- 
ської герботворчості. 1730 було 
затверджено 88 гербі в провінцій¬ 
них міст, виготовлених за його 
ескізами, зокрема, новий ГІолта- 
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ви герб. 1775 Гєрольдмейстерська 
контора, очолювана кн. М. Щерба- 
топим, ств. гербовник, до якого 
увійшли 35 гербів для прапорів 
новоутворених полків Рос. імпе¬ 
рії. Серед них був герб Полтавсь¬ 
кого полку, який повторював герб 
міста. Після поділу Лівобереж¬ 
ної України на Київ., Черніг. та 
Новгород-Сіверське намісництва в 
1782 Катерина II царським ука¬ 
зом затвердила дещо змінені гер¬ 
би міст Полтавщини. 1800 Ге- 
рольдмейстерську контру було 
перейменовано у Герольдію, яка 
1842 затвердила Кобеляк герб. 
1818 Герольдію перетворено на 
Де Варта мені герольдії Сенату, при 
якому діяло Гербове відділення. 
1857 керівник департаменту Б. В. 
Коне розробив систему оздоблен¬ 
ня Г., що відбивала економ., політ, 
та адм. стан кожного міста, його 
статус. Так, за новими правилами 
герби Полтави і Кременчука увін¬ 
чали баштові корони з п’ятьма зуб¬ 
цями. У гербі Полтавської губер¬ 
нії Б. В. Коне об’єднав усі основ¬ 
ні символи в одному колі і при¬ 
красив щит золотим дубовим 
листям, з’єднаним Андріївською 
стрічкою. Атрибути царської вла¬ 
ди, дубове листя, орденські стріч¬ 
ки, прапори та ін. було введено 
в усі уніфіковані зображення. 
Див. окр. ст. про герби міст Пол¬ 
тавщини. 
ГЕРІВКА — місцевість у Ленінсь¬ 
кому р-ні Полтави. Кол. перед¬ 
містя. Відома з 19 ст. У 1926 — 
48 дворів, 451 ж. 1929 включена 
до складу міста. 
ГЕР(ЗЇВ АЛЕЯ у Миргороді — 
мемор. комплекс у парку Слави по 
вул. Гоголя. Відкритий 1965, ре- 
констр. 1975—77. Центр, елемент 
Г. а.— горизонтальна гранітна 
стела (2 0 X 5,0 X 0,9 м), встанов¬ 
лена на постаменті (0,6 X 6,5 X 
X 1,4 м) з цоколем (0,2 X 10,4 X 
X 6,5 м). На стелі викарбувало 
погруддя солдати в пілотці та про 
філі солдат у касках, між ними — 
дати «1941 —1945» та мемор. напис. 

«ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ» 

Біля підніжжя по центру розмі¬ 
щено чашу у вигляді п’ятикутної 
зірки з Вічним вогнем. До стели ве¬ 
де алея, обабіч якої — бронзові 
бюсти на гранітних постаментах 
(вис. 2,5 м) Героїв Рад. Союзу, 
похованих у Миргороді: О. Є. 
Вербицького, С. П. Власенка, 
О. І. Галугана, В. Г. Лазоренка, 
Ф. І. Мініна, І. О. Онопрієнка, 
П. Я. Посвіта, А. II. Рубцова. Авто¬ 
ри — скульп. В. Богданов, І. Анд¬ 
ріївн к, арх. П. Кальницький. 
ГЕРбЯМ ФОРСУВАННЯ ДНІП¬ 
РА ПАМ’ЯТНИК у с. Келебер 
ді Кременчуцької о р-ну. Встанов¬ 
лено на високій гранітній скелі на 
березі Дніпра. Пам’ятник — стела 
із білосрібної сталі на облицьова¬ 
ному червоним гранітом постамен¬ 
ті (висота 5 м). Поруч — дошки 
з назвами дивізій, які форсували 
Дніпро 1943, розширювали плац¬ 
дарм. Арх. Л. В. Волошина. Від¬ 
крито 1989. 
ГЕРЦИК О. О. МОГЙЛА у Пол¬ 
таві. Герцик Олександра Олек¬ 
сіївна (1886—1964) — укр. актри¬ 
са, дружина І. С. Козловського 
(до 1945). Н. у Полтаві. 1906—09 
брала участь в трупі М. Садонсь¬ 
кого, виступала з успіхом в ролі 
Софії («Безталанна»), Одарки 
(«Дай серцю волю — заведе в нево¬ 
лю») та ін. Заміняла М. Занько- 
вецьку. Після одруження залиши¬ 
ла Київ і протягом 1911—18 
виступала у Полтавському музич¬ 
но-драматичному гуртку. У ЗО— 
40-х рр. жила у Москві, 1946 по 
вернулася до Полтави, де й помер 
ла. Похована на Монастирському 
кла тошіщі. 
«ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ». 
Полтав. окружне товариство. Сгв. 
1924. Об’єднувало 164 осередки 
з 6127 членами (1927). За три роки 
існування відкрило в Полтаві та 
селах округи 179 постійних пунк¬ 
тів лікиегіу, навчило грамоти 
6346 чол. 
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ГЙРМАН — річка в Полтав. обл., 
ліьии рукав Дніпра. Протікає 
тер. Глобинського р ну, поблизу 
смт Градизька (недалеко від г. Пи- 
вихи). У минулому під час весня 
них паводків Г. зливався з Дні¬ 
пром, завдяки чому судна і плоти 
могли у час, який співпадав із 
великим весняним міським ярмар 
ком, підходити до самого Градизь¬ 
ка. З утв. Кременчуцького водо¬ 
сховища впадає в нього. 
ГИР5ЇВІ ІСКІВЦІ — гідролог, 
заказник респ. значення (з 1983). 
Болотний масив у заплаві р. Су¬ 
ли, де переважають очеретяні та 
осокові угрупування рослинності 
(рогіз, лепеха звичайна, осоки). 
На берегах ростуть верба, вільха, 
в’яз, чагарникові верби. Місце 
оселення болотних і водоплавних 
птахів, зокрема журавля сірого, 
занесеного до Червоної книги 
України. Розтані, у Лохвицькому 
р-ні. Перебуває у віданні Лохвиць- 
кого торфопідприємства і колгос 
пу «Перемога комунізму». І їло 
ща 471 га. 
ГИРЙВІ ЇСКІВЩ (Юсківці, Юс 
ківці Гиряві, Гиряві Юрківці) — 
село Лохвицького р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Весе¬ 
ле, Зірка, Млини, Пролетар, 
Слобідка, Старий Хутір, Червона 
Балка, Чижі, Шевченкове. Розташ. 
на лівому березі р. Сули, за 
10 км від райцентру та за 5 км від 
залізнич. ст. Юсківці. 1149 ж. 
(1990). Універсалом геїьмана І. 
Мазепи в кін. 17 ст. дані на ранг 
гадяцькому полковому судді Ва 
силю Велецькому. Універсалом 
гетьмана І. Скоропадського 1713 
затверджені у спадкове володіння. 
Згодом власником став його син — 
гадяцький полковий сотник Ва¬ 
силь Велецький. 1729 за Генераль¬ 
ним слідством про маєтності Лу¬ 
бен. полку значаться як с. Юсків¬ 
ці Лохвицької сотні, 24 двори. 
1740 мали церкву і школу. 1781— 
у складі Черні г. намісництва, 
1796 — Малоросійської, 1802 — 

Полтав. губ. За переписом 1859 у 
Г. І.— 173 двори, 1054 ж., дерев. 
1 роїцька церква (збуд. 1772). 
1863 село — Луківської вол. Лох¬ 
вицького пов., 189 дворів, 1077 ж., 
винокурний з-д. 1888 — 212 дворів, 
1258 ж., серед яких було 6 пись¬ 
менних. 1891 засноване нар. уч-ще 
(1902 збуд. приміщення, 1907 — 
86 учнів). У церковнопарафіяль¬ 
ному уч-щі навчалося 50 учнів. 
Жителі села брали активну участь 
у революц. подіях 1905—07.1910 — 
255 дворів, 1435 ж., з них пись¬ 
менних — 507 чол.; діяли 11 віт¬ 
ряків, олійниця, кузня, 2 лавки. 
Крім землеробів, проживало 
2 теслі, 2 ткачі, швець. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 організ. комнезам, 
1921— парт., 1923 — комсомол, 
осередки. 1930 ств. колгосп «Пе¬ 
ремога комунізму». Під час нім. 
окупації (12. IX 1941 - 13.IX 1943) 
в Г. 1. діяла підпільна парт, гру¬ 
па з 20 чол. під керівництвом 
Ь. С). Полі піка. 1946 Г. І.— центр 
Гиряво-Ісковецької сільради Лох¬ 
вицького р-ну. На тер. сільради — 
колгосп «Перемога комунізму» 
(тваринницького і рослинницького 
напрямів), серед., муз. га кінно¬ 
спортивна школи, амбулаторія, 
дитсадок (на 90 місць з спортзалом 
і плавальним басейном), будинок 
ветеранів праці, Будинок культу¬ 
ри на 550 місць, кінотеатр на 200 
місць, б-ка (10,7 тне. од. зб.), го 
тель, відділення зв’язку та Ощад¬ 
банку, виробнича дільниця «Лох- 
впцяторф», народний музей. У 
селі пам’ятник В. І. Леніну (1967, 
скульптор Л. Кербель); пам’ят¬ 
ник на братській могилі рад. вої¬ 
нів, що загинули 1943, визволяю¬ 
чи село від нім.-фашист, загарбни¬ 
ків, та воїнам односельцям, по 
леглим (113 чол.) у роки Великої 
Вітчизн. війни (1950). Поблизу 
Г. І.— слов’ян, поселення ромен- 
ської культури, 5 курганів. Між 
селами Шевченкове й Зірка — 
7 курганів (один з них 1983 роз¬ 
копано — виявлено поховання 
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бондаріїхинської культури). У 
Старому Хуторі та Млинах зберег¬ 
лися земських шкіл будинки, 
споруджені на поч. 20 ст. за проек¬ 
том укр. художника і етнографа 
О. Г. Сластіона. 
ГИРЯВОІСКОВЕЦЬКИЙ ІСТО 
РЙЧНИЙ МУЗЕЙ народний 
в с. Гиряві Ісківці Лохвицького 
р ну. Ств. 1974. Для музею спору¬ 
джено новий будинок (площа 365 
м2). Експозиція розмістилась у 5 
залах, де на численних експонатах 
простежується історія села. Від¬ 
творені інтер’єри селянських хат. 
Кращі вироби декоративно ужит¬ 
кового мистецтва пар. майстрів 
складаюі ь етнографічну колекцію. 
Загальна кількість експонатів — 
1584 од. зб. Звання народного удо¬ 
стоєний 1976. 
ГІЛЬЦІ — село Чорнухинського 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Нова Петрівщина, Новіш Артопо 
лот, Олександрі вка, Хеилівщина 
та Чапдинка. Розташ. за 15 км від 
райцентру та за 56 км від залізшій, 
ст. Пирянні. 9 ІЗ ж. (1990). Злсн., 
вірогідно, в 16 ст. селянами втіка¬ 
чами, що рятувалися від польс. 
шляхти, на чолі з Костем Гілкою 
(звідси й назва села). Пізніше 
селом володіли: Долинський, Му- 
лявка, Петровський, Славотинсь- 
кий. За переписом 1859 у Г.— 
226 дворів, 1288 ж., церква. 1888 
побуд. нову дерев’яну Троїцьку 
церкву, при якій були б-ка та цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. У 1900 
в І. Білоусівеької волості Лохвиць¬ 
кого пов.— 364 двори,, 2075 ж. У 
1910 в Г.— 389 дворів, 2128 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1919 ств. першу комуну, 
на поч. 20-х рр засновано това 
риство по переробці с.-г. продук 
ції. За переписом 1923 в Г. Чорну 
хинського р-ну Лубен, округу — 
2164 ж., по сільраді (разом з ху¬ 
торами Федотів, Нечеиуриха. Дуб- 
няк) — 2202 ж. У 1926 в селі — 
453 двори, 2345 ж. 1929 органів, 
перший колгосп «Промінь>> (голо 

ГІМНАЗІЇ 

ва — П. II. Солодський). Під час 
нім.-фашист, окупації (17ЛХ 1941 
—17.IX 1943) гітлерівці вивезли 
до Німеччини 151 чол. У селі — 
колгосп «Перемога» (зерново-б>- 
ряківничого напряму, тваринни¬ 
цтво), відділення зв’язку, А ТС, 
с. ш., фельдшерсько акушер, 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 250 місць, б-ка (16,1 тис. 
од. зб.). Уродженцем І. є укр. 
актор і письменник М К. Альби- 
ківський (1877 — після 1933). 
У селі — братська могила рад. во¬ 
їнів, що загинули 1943 під час 
визволення села від гітлерівців, і 
пам’ятник воінам-односельцям, які 
полягли (123 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1957). 
гімназії — середні заг.-освітні 
навч. заклади в дореволюц. Росії 
(державні ; приватні, чоловічі і 
жіночі). Вони поділялися на кла¬ 
сичні, реальні, військові, учитель¬ 
ські, комерційні. Здебільшого 7- 
класні (8 клас — педагогічний). 
У навч. планах Г. почесне місце 
займали класичні мови — латин¬ 
ська і грецька. Вивчалися також 
закон божий, рос., франц. і нім. 
мови, математика, фізика, історія, 
географія, малювання, співи, гім- 
настика^ військова справа. У жі 
ночих гімназіях ще рукоділля, 
танці. Більшість гімназій мала 
навчальні кабінети і бібліотеки, 
природно-історичні, географічні і 
фізичні кабінети. На Полтавщині 
перша чоловіча гімназія була 
відкрита 1808 у Полтаві. З 1865 
до 1882 діяла військова гімна¬ 
зія (ил. Олександрійська, тепер 
вул. Жовтнева), 1907 — друга 
полтавська чоловіча гімназія (у 
будинку дворянського пансіону, 
пров. 2 й Кірочний; тепер корпус 
педінституту, вул. Остроградсько- 
го Лг9 2). Жіночі гімназії: Марий¬ 
ська (1860. пл. Олександрійська 
№ 47, тепер на цьому місці буди¬ 
нок Полтавської міської школи 
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мистецтв), В. П. Ахшарумової- 
Бєльської Г І9Г)4, перехрестя вул. 
М’ясницької (тепер вул. Ванцет- 
ті) і Шевченка (тепер будинок 
с. ш. № 1, вул.| Шевченка № 14)], 
М. П. Павелко (1907, пл. Сінна 
№ 3, тепер пл. Дзержинського), 
H. О. Старицької (1908, вул. 
Острої радського, тепер на цьому 
місці с. ш. А1» б та новий корпус 
педінституту; вул. Куибишева 
№ 4), О. І1. Вахніної (1909, на 
перехресті вул. Шевченка і Кот¬ 
ляревського, тепер вид-во і дру¬ 
карня), В А. Морозовеької (1916, 
вул. Катерининська № 34, тепер 
клуб та гуртожиток УТОГ, вул. 
Рози Люксембург № 34). 1917 у 
Полтаві відкрились дві укр. гім¬ 
назії. У 1916 на тер. Полтав. губ. 
дія то 34 гімназії, у т. ч. у Пол¬ 
таві (8), Гадячі (2), Кобеляках (2), 
Кр зменчуці (3), Лубнах (2), Лох- 
виці (1), Золотоноші (2), Зінькові 
(1) , Костянгинограді (2), Мирго¬ 
роді (2), Переяславі (2), ГІирятині 
(2) . Прилуках (3), Ромнах (1), Хо- 
ролі (1). Див. ст. про окремі 
гімназії за назвами міст Полтав¬ 
щини. 
ГІНЦЇВСЬКА СТОЯНКА пізньо- 
палеолітична (15—13 тис. р. то¬ 
му) —- перша пам’ятка доби па¬ 
леоліту, що стала відомою на 
Україні. Розгаш. між селами Ду¬ 
хове і Гінці Лубенського р-ну, на 
правому березі р. Удаю. Виявлена 
у 1871 при земельних роботах у 
садибі Г. С. Кир’якова. Матеріали 
були подаровані власником Гін¬ 
ців Лубенській чоловічій гімна¬ 
зії. Вперше проведені розкопки 
у 1873 Ф. І. Камінським (див. 
Лубенський краєзнавчий музей) 
та К. М. Феофілактовим. Подаль¬ 
ші дослідження проводились В. М. 
Щербаківським (1914—16; за учас¬ 
тю В. І. Вернадського, В. О. Го- 
родцова), І. Ф. Левицькнм (1935), 
I. Г. Підоплічком, В. Я. Сер г і ним 
(1977—80, 1985). 
Культурний шар залягає у товщі 
лесовиднпх суглинків на глибині 
2,4—3 м. Тут знаходиться кілька 

житлово господарських комплек¬ 
сів, що складалися з житла, ок 
руглих юсподарських ям сховищ 
діаметром 1,5—2 та глибиною до 
1 м, заповнених кістками тварин, 
невеликих вогнищ і кострищ. Од 
не з жител мало округлу в плані 
форму, по контуру якого знах. 
27 черепів мамонта. Внутрішній 
простір був заповнений бивнями 
(понад ЗО), лопатками і газовими 
кістками мамонта, що раніше бу¬ 
ли на покрівлі та стінах наметопо- 
дібного житла і впали всередину 
після його зруйнування. У центрі 
— наземне вогнище, були також 
вогнища під житлами. Серед зна¬ 
хідок — бл. 4700 виробів з креме¬ 
ню, у т. ч. 470 знарядь, проколки 
і голки з кістки, молот з рогу пів¬ 
нічного оленя. Цікавим є уламок 
бивня мамонта я нарізками, який 
вважають одним із зразків кален¬ 
даря первісної людини. Фауні¬ 
стичні залишки представлені кіст¬ 
ками мамонта, ведмедя, песця, 
зайця, байбака, вовка. Матеріали 
зберігаються в Лубенському та 
Полтавському краєзнавчих музе 
ях, Ін-ті археології (Москва). Пе¬ 
реважна частина їх втрачена. 
ГЛАДКОМУ Г. П. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у Полтаві. Встанов¬ 
лена на фасаді будинку на розі 
вул. Леніна і Котляревського 
№ 20/8. На цьому місці знаходився 
старий будинок Полтавської ду¬ 
ховної семінарії (з 1903 тут було 
музичне уч-ще), де працював 
Гладкий Гордій Павлович (1849— 
94) — укр. хор. диригент, педа¬ 
гог, композитор. Н. на Полтав¬ 
щині. Муз. освіту здобув на Пол- 
гав. синодальних регентських кур¬ 
сах. 1870—94 працював дириген¬ 
том семінарського хору та учите¬ 
лем хор. співу в Полтавській 
духовній семінарії. Автор музики 
до «Заповіту» та ін. пісень на вір¬ 
ші Т. Г. Шевченка (серед них — 
«Зоре моя вечірняя», «Ой по юрі 
ромен цвіте», «Утоптала стежеч 
ку»), які стали народними. Помер 
у Полтаві. Дошка — граніт, від- 
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ГДШОВА ВУЛИЦЯ кріпа 1971. їм ям Г. назв, вулицю в 
Київ. Р-ні міста. 
ГЛИБОКА — річка в ГІолтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). 
ГЛИБОКА ДОЛЙНА — річка в 
Полтав. обл., прит. р. Бодакви 
(бас. Дніпра). Тече тер. Лохвнць- 
кого р-ну. 
ГЛИБОКИЙ — ручаї у Полтаві 
обл. 1) Ліва прит. р. Групі (бас. 
Дніпра). Тече тер. Зінькі вського 
р-ну. 2) Права прит. р. Сухої 
Групі. Тече тер. Котедєвського 
Р НХ,* 
ГЛИНКА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Сухої Лохпиці (бас. Дні 
пра). Довж. І7 км, площа бас. 104 
км2. Гече іер. Лохвицького р ну. 
Па її березі розміщене с. Яхники. 
1 ЛІПША — річки в Полтав. обл. 
1) Прит. р. Лохвиці (після злиття 
з Сухою Лохвицею). Довж. 17 км, 
площа бас. 104 км2. Тече тер. 
Лохвицького р-ну. 2) Ліва прит. 
р. Лисогору. Довж. 24 км, площа 
бас. 224 км2. Тече тер. Лохвиць¬ 
кого р-ну. Похил річки 2,1 м/км. 
ГЛЙНСЬКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зінькі всь- 
кого р ну. 
ГЛЙНСЬКЕ ВЙЩЕ ПОЧАТКО¬ 
ВЕ УЧЙЛИЩЕ Олексі ївське. 
Засн. 1913 на базі Глинського 
міськ. уч-ща. Мало 4-річний курс 
навчання. До нього приймали ді¬ 
тей обох статей 10—13 років після 
закінчення поч. школи. Після 
першого і другого класів учні мали 
право вступати до другого і третьо¬ 
го класів загальноосв. шкіл, після 
закінчення — продовжувати на 
вчання в учительських семінаріях 
і тех. уч-щах. 1916 навч. 124 хлоп¬ 
чики і 38 дівчат. Утримувалися 
за рахунок держави і плати (8— 
10 крб. на рік) за навчання. 
ГЛЙНСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
гідролог, заказник (з 1979). Бо 
лотний масив. Розташ. біля с. 
Красного Кобеляцького р-ну. Пе¬ 
ребуває у віданні колгоспу «Пере¬ 
мога». Площа 110 га. 

ГЛЙНСЬКО-РОЗБЙШІВСЬКЕ 
ВИРОБНИЦТВО Качані вського 
газопереробного заводу. Почало 
діяти 1978, після введення в екс¬ 
плуатацію дожимної компресор¬ 
ної станції. 1981 стала до ладу 
установка осушення газу, 1982 — 
установка стабілізації конденсату, 
1983 — пропанова холодильна уста¬ 
новка, 1985 — блок одержання 
тех. пропана. 1987 компресорна 
станція була розширена, що доз¬ 
волило приймати гал низького 
тиску і продовжувати видобуток 
нафти. Виробництво складається 
з 7 дільниць, з них головні: ком 
пресорні станції і технолог, уста 
новки. Допоміжні дільниці: елек 
тропостачання, контрольно вимі¬ 
рювальних приладів, ремонтно- 
мех., хімлабораторія, пароводо 
постачання і каналізація. 
ГЛЇБОВА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Хмелевського, Київський 
р-н) — від Зіньківського переїзду 
до вул. Дружби. Паз. 1951 на 
честь Глібова Леоніда Івановича 
(1827—93) — укр. байкаря, поета, 
журналіста. Н. ус. Веселому По¬ 
долі (тепер Семені вського р-ну) 
в сім’ї управителя маєтку помі¬ 
щиків Родзянок. Дитинство і 
юність провів у с. Горб їх (тепер 
Глобинського р-ну). Навчався 
1840—47 у Полтавській гімназії, 
1849—55 — у Ніжинському юри 
дичному ліцеї. З 1856 вчителював 
у с. Чорний Острів на Поділлі, 
з 1858 — у Чернігівській гімназії. 
Водночас (1861—63) видавав і ре 
датував тижневик «Черниговский 
листок». 1863 за друкування «не 
благонадійних» матеріалів, зв’я¬ 
зок з членами орг-ції «Земля і 
воля» був увільнений з посад 
редактора і вчителя і змушений 
виїхати в Ніжин. 1867 добився 
повернення до Чернігова, де до кін 
ця життя завідував земською дру¬ 
карнею. На громад, і літ. діяль¬ 
ність Г. мали вплив дружні взає- 
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миші ;і ч н ікім Кіі|Ж.м> Мефодіїв 
(і.киїо ічш.і |)ін‘ і іііі О. Маркови- 
чем, рев. діячам І. Андрущенком, 
Мі Кибальчичем. Перша збірка 
під назвою «Стихотворения » вийш 
ла 1847 у Поліаві. З поч. 50-х рр. 
став писати укр. мовою (вірші «У 
степу», «Моя веснянка», «Над 
Дніпром»). Започаткував жанр 
віршованого фейлетону, звертався 
до жанру вірша-роздуму. 1863 ви¬ 
дав у Києві першу зб. байок. Дру¬ 
га й третя (1872 і 1882) закріпили 
за ним славу видатного байкаря. 
Здобув визнання і як дитячий 
письменник. Вірші «Журба», «Ве¬ 
чір», «Пісня» стали популярними 
піснями і романсами. Помер і 
похований у Чернігові. 
ГЛЇБОВУ Л. І. ПАМ’ЯТНИК у 
с. Веселому Подолі Семенівського 
р-ну. Відкрито 1990 на тер. парку 
на честь уродженця села укр. 
письменника Глібова Леоніда Іва¬ 
новича (див. Глібова вулиця). 
Пам’ятник — скульптурне зобра 
ження з міді вис. 3,0 м, виготовле 
не у Кременчуці (скульпт.— 
В. Степанов). 
ГЛбБИНЕ — місто, райцентр, 
центр міськ. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Корду- 
банове, Новодорожнс, Новомос- 
ковське, Семимогили, Старий Ху¬ 
тір, Черевані, Шепелівка. Роз- 
таш. на р. Омельнику (Сухий 
Омельшг-к к, Омельничок, прит. 
Псла), за 122 км від обл. центру 
та за 25 км від пристані Градизьк. 
У місті — залізцич. ст. Глобине. 
13 537 ж. (1990). Виникло на поч. 
18 ст. біля старого Ромоданівсь- 
кого шляху. За переказами, на 
місці сучас. Г. існ. хутір Малень¬ 
кий Кагамличок, першим власни 
ком якого був козак Глоба. Як свід¬ 
чать істор. джерела, Данило, Іван 
та Яків 1 лоби були обрані значко¬ 
вими товаришами із рядових 1-і 
Полтав. полкової сотні. Власник 
села Іван Якович Глоба (р. н. 
невід.— 1790) обіймав посаду 
військ, писаря Нової Запорізької 
Січі в 1765—75, брав активну 

участь у рос. тур. війні 1768—74. 
Під час зруйнування царськими 
військами Нової Запорізької Січі 
1775 був звинувачений у непідко 
рент рос. урядові й засланий до 
Туру ханська. Ного володіння бу ¬ 
ли відібрані і в 1775 подаровані 
Катериною II дійсному раднику 
П. Я. Руденку. Вже у 70 х рр. 
18 ст. у Г. існувала дерев. Михай¬ 
лівська церква. За переписом 1781 
село записане у І ородиській сотні 
Миргород, полку, з ліквідацією 
полкового устрою віднесено до 
Городиського повіту Київ, наміс¬ 
ництва, з 1789 — до Градизького 
повіту Катеринослав, намісницт¬ 
ва, з 1796 — до Кременчуц. повіту 
Малорос, губернії (з 1802 — Пол¬ 
тавської). У 1833 - 37 нова власни¬ 
ця села А. А. Руденко (дружина 
Л. П. Руденка) споруджує нову 
муровану Михайлівську церкву, 
при якій 1857 було відкрито цер 
ковнопарафіяльне училище на 40 
учнів. 1851 Г. стає волосним міс¬ 
течком. У 1859 — 428 дворів, 
2045 ж., відбулося 3 ярмарки; 
у 1863 — 437 дворів, 2080 ж., 4 яр¬ 
марки. Напередодні 1861. у Г. 
було 2 маєтки, що належали на 
щадкам А. А. Руденко — Магден- 
кам. На рубежі 19 та 20 ст. маєт¬ 
ки належали Є. В. Капніст (дру¬ 
жині І. І. Капи і ста) та М. О. 
Шапошникову. 1878 біля Г. збудо¬ 
вано залізнич. ст. Глобине лінії 
Кременчук — Ромодан — Лібава 
(Лієпая). У 1886 в містечку — 596 
дворів, 3645 ж. У 1894 у Г. знахо¬ 
дилися земський начальник, уряд¬ 
ник, земський лікар; земське учи¬ 
лище (з 1875), жіноча церковно¬ 
парафіяльна школа (з 1891), 4 
крамниці, відбувалося 2 ярмарки 
на рік. За переписом 1900 у Г.— 
2 сільс. громади селян-власників,, 
у яких наліч. 605 дворів, 4387 ж.; 
цегельний з д, на якому працюва¬ 
ло 18 чол., відбувалося 3 ярмарки 
на рік. У жовтні та у листопаді 
1905 в Г. сталися заворушення, 
для придушення останнього були 
викликані війська. За переписом 
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ГЛОБИНЕ ГІІІІ Н і ІІ.ІМІ'І. КЗЗ двори, 5025 ж., 
пінижурмші га цегельний з ди, З 
11.* | КІМ 11 X М ІНШІ (Один З просоруш- 
І МІН І ОДИН 3 крупорушкою). У 
ГМ о 12 збудовано цукровий з-д. 
Г.і о владу встановлено в січні 
1 РІК. У 1920—22 за допомогою 
рмоімшків Київ машппобуд. з ду 
( і 1922 — «Більшовик») був мід¬ 
ну н>ваний і став до ладу цукро 
111111 з д, з поч. 20 х рр. почали 
працювати винокурний з-д гіа З 
м і шш З 7.1 II 1923 Г. стан селом 
цеїтіром І лобинського р ну Кре 
мпгіуц. округу. 6482 ж. (1923). 
V 1926 в Г.— 1739 дворів, 8207 
к (з цукроварнею). Всього по 

« і 11.раді (з хут. Ка гам лик, Ново 
Московське та Старий Хутір) на 
и»и час наліч. 2008 дворів, 9013 ж. 
1920 створено перший радгосп по 
вирощуванню цукр. буряків. У 
2 і і пол. 20-х рр. у Г. створюються 
кооп. товариства насіннєводів, ко 
неводів, кредитної с.-г. коопера¬ 
ції. З 1927 виникають машинно- 
1 іглові товариства ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, ім. Г. І. Петровського, 
«КІМ»; ТСОЗп «Перше травня», 
ім. В. Я. Чубаря, «Червоний хлі¬ 
бороб». У січні 1930 всі вони були 
об’єднані в колгосп ім. Г. І. Пет¬ 
ровського (перший голова — Я. С. 
Бодаква). 1931 була організ. Гло 
бинська МТС. 1929 та 1933 Г. від 
відав голова ВУЦВ1С Г. І. Пет¬ 
рове ький. 1934 господарство роз 
ділилося на 7 колгоспів. З 1929 
став до ладу Глобинський масло¬ 
завод. 1937 бурякорадгосп приєд¬ 
нано до цукрозаводу і ств. Глобин- 
ськии цукрокомбінат, який напе¬ 
редодні Великої Вітчизн. війни 
виробляв щодоби понад 600 цнт 
цукру. З лютого 1932 до вересня 
1937 Г.— у складі Харків, обл., 
3 вересня 1937 віднесено до складу 
новоутвореної Полтав. обл. 6610 ж. 
(1939). З 1931 у Г. почала вихо¬ 
дити районна газета «Соціалістич¬ 
ний наступ». Працювали 2 серед 
ні, 3 семирічні та 1 поч. школи, 
2 лікарні, кінотеатр. У серед. 
ЗО х рр. була зруйнована Ми хап 

лівська церква, на місці якої 
1 940 відкрито Будинок культури 
на 500 місць. Під час нім.-фашист, 
окупації (13.ІХ 1941—26.ІХ 1943) 
гітлерівці у кол. приміщенні рай¬ 
виконкому влаштували катівню, 
де стратили 207 чол., у т. ч. парти¬ 
занів і підпільників, що діяли на 
території Г. та на його околицях. 
Біля села було розстріляно 86 
його жителів, на тер. цукрозаводу 
фашистами закатовано сотні війсь¬ 
ковополонених. На примусові ро¬ 
боти до Німеччини вивезено 426 
чол. Відступаючи, фашисти зруй¬ 
нували маслозавод, цукрокомбі¬ 
нат, МТС та ін. пром. підприєм¬ 
ства, спалили хати колгоспників. 
У день першої річниці визволення 
села від гітлерівців цукрокомбі¬ 
нат дав продукцію. 1950 відбулося 
укрупнення колгоспів у три: ім. 
І. В. Мічуріна. ім. Й. В. Сталіна 
(з 1960 — «Росія»), ім. В. В. Куй- 
бишева. 1954 дві групи комсомоль¬ 
ців і молоді Г.— трактористи й 
комбайнери виїхали в Каз.РСР 
на освоєння цілинних земель. З 
ІЗ.IV 1957 Г.— смт. З 1959 став 
діяти райхарчокомбінат. 1958 М ГС 
перетворено на РТС, на базі якої 
1961 почало діяти відділення «Сіль¬ 
госптехніка». 1959 ств. відтоді- 
вельний радгосп, 16.XII 1976 Г. 
віднесено до категорії міст район¬ 
ного підпорядкування. На тер. 
Г. знаходяться: цукровий, масло¬ 
робний, консервний з- ди та хлібоза¬ 
вод, елеватор, асфальтовий з-д, 
нафтобаза. На тер. міськради — 
2 колгоспи: ім. І. В. Мічуріна 
(спеціалізація — виробництво сви¬ 
нини) та «Росія» (виробництво 
яловичини); радгосп «Глобинсь 
кий» (виробництво насіння цукр. 
буряка). З 1976 в Г. існує між- 
госп. підприємство по вироби, 
яловичини, яке об’єднує 25 кол¬ 
госпів та 8 радгоспів району. Є 
також Глобинський відгодівель- 
ний радгосп, інкубаторна станція, 
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лісопитомник. У місті — 2 середні 
та 2 неповні середні школи, муз. 
школа, лікарня на 200 ліжок, 
поліклініка, 2 аптеки, 6 дитсадків, 
З Будинки культури (на 500, 
350 і 200 місць), клуб, кінотеатр 
на 240 місць, 3 б-ки (120,3 тис. од. 
зб.), Будинок піонерів, станції 
юних техніків і юних натуралістів, 
історико краєзнавчий музей на гро¬ 
мадських засадах, спортклуб 
ДТСААФ, стадіон, 6 парків. У 
місті виходить газета «Зоря При 
дніпров’я». У кін. 19 — на поч. 
20 ст. в Г. бував відомий укр. 
композитор М. М. Калачевський 
(1851 — між 1910—12; мешкав 
і помер у Кременчуці). Уроджен¬ 
цями Г. є: укр. письменники О. А. 
Обідний (1906 — р. см. невід.) 
та М. М. Савченко (1914—82), 
Герой Соц. Праці В. Є. Курченко 
(1902—83), учасник Жовтневої ре¬ 
волюції С. П. Восков (1889—1920), 
укр. художник по склу, нар. худ. 
УРСР І. В. Зарицький. З містом 
пов’язані життя і діяльність Ге¬ 
роя Рад. Союзу В. Н. Хильчука, 
Героїв Соц. Праці М. К. Бугаєць, 
Г. М. Сиволапа. 2 пам’ятники 
В. І. Леніну (1944 та 1955); па¬ 
м’ятники загиблим рад. воїнам- 
визволителям та землякам, полег¬ 
лим (235 чол.) у роки Великої 
Вітчизн. війни (1956). Встановлено 
пам’ятники на 3 братських моги¬ 
лах рад. воїнів (1956, 1957, 1962), 
на братській могилі партизанів і 
підпільників, загиблих 1943 (1957); 
комсомольцям 20-х рр. (1968). 
Пам’ятник на могилі В. Є. Курчен- 
ка (1984); пам’ятний знак на честь 
полеглих борців за владу Рад 
(1972). 
ГЛбБИНСЬКИЙ КОНСЕРВ¬ 
НИЙ ЗАВбД. 1953 розпочалося 
буд-во з-ду. 1955 введено в дію 
сушильний цех, у 1959 — консерв¬ 
ний, 1963 — томатний. Три осн. 
цехи (томатний, консервний, су¬ 
шильний) разом з допоміжними 
службами розміщені у 8 корпусах 
заг. площею 21 817 м2. З д виго¬ 
товляє консервовані і мариновані 

оіірки, помідори, томатний сік і 
томат-пасту, фруктові джеми і 
повидло, напої з сухофруктів, 
березовий сік, м’ясні консерви. 
Всього — 6900 тис. умовних банок. 
Міститься на вул. Карла Марк¬ 
са № 203. 
ГЛбБИНСЬКИЙ МАСЛОЗА¬ 
ВОД Полтав. агропрому. Сгв. 
1929. У 1955—59, 1970—72 здійс¬ 
нено реконструкцію вироби, і до¬ 
поміжних цехів. Оси. цех склада¬ 
ється з відділень: приймання мо¬ 
лока і сепаратування; виробницт¬ 
ва масла, козеїну та сухого моло¬ 
ка. З 1989 до складу Г. М. вхо¬ 
дить Градизьке вироби, відділен¬ 
ня по випуску розфасованої про¬ 
дукції (пляшкове молоко, кефір, 
сир, сметана). Пл. вироби, цехів — 
400 м2, службових приміщень — 
80 м2. Середній річний випуск 
продукції: козеїну — 50 т; мо¬ 
лока — 1500 т; масла — 1000 т. 
Працівників — 101 чол., у т. ч. 
в Глобиному — 58 чол., у Градизь- 
ку — 26 чол., у Великих Кринках 
— 17 чол. 3-д має гуртожиток. 
Розміщений на вул. Гагаріна № 3. 
ГЛбБИНСЬКИЙ РАЙбН. Роз 
таш. у пд. частині області. Площа 
— 2,5 тис. км2. Нас.— 66,2 тис. 
чсл. (1991). Утв. 7.III 1923 з 4 во 
лостей — Глобинської, Кришивсь- 
кої, Пирогівської та Пустовійтів- 
ської (Битягівської, Борисівської, 
Весе л о-Д ОЛІІНС ької, Г лобинської. 
Кринківської, Малокринківської, 
Обозиівської, Опришківської, Пи¬ 
рогівської, Пузиківської, Пусто 
ві йті вської, Семимоги л ьської, 
Устимівської, Шепелівської, Яро- 
шівської сітьс. Рад з населенням 
33 783 чол.). Частина тепер, тер. 
Г. р. тоді ж увійшла до складу 
Горбі вського, Градизького і Ман- 
желіївського р-нів. У 1923—ЗО 
тер. р-ну входила до складу Кре- 
менчуц. округу (до червня 1925 — 
Гіолтав. губ.), з лютого 1932 по 
вересень 1937 — до Харків, обл., 
з 22.IX 1937 — у складі Полтав. 
обл. З часу утворення р-ну йото 
тер. неодноразово змінювала свої 
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розміри. У серпні 1928 частина Г. 
р. відійшла до новоутв. Велико 
кринківського р-ну, а до нього 
приєднано частину тер. ліквідова¬ 
них Горбівського і Кохпівського 
р-нів. ЗО.XII 1962 до Г. р. віднесе 
но тер розформованих Велико 
кринківського і Градизького р-нів. 
37,4 тис. ж. (1939). Під час нім.- 
фашист. окупації (вересень 1941 — 
вересень 1943) гітлерівці стратили 
2,5 тис. чол., вивезли на примусе 
ві роботи до Німеччини 5 гпс, 
жителів. 
Г, р. межує з Великобагаванським, 
Козельщинським, Кременчуцьким, 
Решетилівським, Гем( пінс ьким і 
Хорольським р нами Полтав. сбл. 
На Пд. його територію омивають 
води Кременчуцького водосхови¬ 
ща, по якому Г. р. межує з Світло- 
водським р-ном Кіровоград, обл. 
та з Чигиринським і ^орнобаїв- 
ським р-нами Черкас, обл. У сх. 
частині Г. р. з Пн. на Гід. протікає 
р. Псел, у пн.-сх. частині — її 
притока р. Хорол. Крім того, тут 
протікають річки Ка гам лик (Ка 
гамличок), Крива Руда, Сухий 
Омельничок (Омельник) та ін., 
які в багатьох місцях перетвори¬ 
лися на болота або пересохли. У 
районі — 96 нас. пунктів (1 місто, 
1 с-іце, 94 села), підпорядкованих 
міській, селищній та 23 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — м. 

ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН 

Глобине. Г. р. лежить у межах 
Придніпровської низовини, в лі¬ 
состеповій зоні. Грунти переважно 
чорноземні. З розвіданих корисних 
копалин є лише глина. У районі — 
Уст имгвс ький дендролог і чний 
парк (респ. значення) та заповідні 
об’єкти місц. значення — Манжелі- 
Чеський заказник і г. Пивиха. 19 
підприємств пром-сті й буд-ва. 
У районі 26 колгоспі в і 9 радгоспів. 
( пеціалізація с. г.— землероб¬ 
ство зернового, технічного (цукро¬ 
вий буряк) і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Значне місце посі¬ 
дає овочівництво. Площа с.-г. 
угідь 1991 становила 142,6 тис. 
га, у т. ч. орної землі — 125,5 тис. 
га, лісів — 4,1 тис. га, водоймищ — 
2.2 тис. га (без Кременчуцького 
водосховища). Гол. культури: ози¬ 
ма пшениця, кукурудза, горох, 
цукровий буряк, соняшник. Тер. 
І. р. пересікають автотраса Дні¬ 
пропетровськ — Київ та залізниця 
Кременчук — Ромодан (у межах 
району зупинки: станції Глобине 
та Рублівка, роз’їзд Устимівка). 
Автомобільних шляхів — 445,9 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 
421,9 км, респ. значення — 86,7 
км, обл.— 48 км, місцевого — 
311.2 км, грунтових доріг — 24 км. 



У районі — 46 відділень зв’язку, 
34 А ГС, 9 радіовузлів. Усі 96 нас. 
пунктів повністю електрифікова¬ 
ні, радіофіковані, мають телефон¬ 
ний зв язок. Працюють 59 загаль- 
ноосв. шкіл, 3 муз. ніколи, 3 Бу¬ 
динки піонерів, 4 станції юних 
техніків і станція юних натуралі¬ 
стів, 65 дошкільних закладів, 3 ра¬ 
йонні та 10 дільничних лікарень, 
2 амбулаторії, 52 фельдшерсько 
акушер, пунктів, 5 здоровпунктів, 
15 аптек, 56 аптекарських пунк 
тів, ветлікарня. 21 Будинок куль¬ 
тури, 53 клуби, 91 кіноустановка. 
4 колективи худож. самодіяльності 
носять звання народних (Бровар- 
ківський, Градизький та Землян- 
ківський хори, Гриньківськіш 
зразковий дит. оркестр). 64 6-ки, 
у т. ч. центр, районна і диг. б-ки 
(книжковий фонд — 946,7 тис. 
од. зб.). Ств. 31 історико-краєзнав. 
музей на громад, засадах. 2 ста¬ 
діони, 48 футбольних полів та 
150 спортмайданчиків. На тер. 
Г. р.— 414 пам’яток археології, 
що включають 354 кургани, а та 
кож пам’ятки доби неоліту, брон¬ 
зи, чєрняхівської, ранньослов’яп- 
ськоі культури та часів Київ. 
Русі. Див. також статті: Глобине, 
Бабичівка, Броварки, Бугаївка, 
Горби, Градизьк, Гриньки, Жуки, 
Заможне, Землянки, Зубані, Іва¬ 
нове Селище, Великі Кринки, 
Куп’євате, Манжелія, Обознівка, 
Опришки, Петрівка, Погреби, Про 
нозівка, Пустовійтове, Пироги, 
Святилівка, Федорівна, Фрунзів- 
ка, Великокринківський район, 
Горбівський район, Градизькии ра¬ 
йон, Кохнівський район. Манже- 
ліївський район. 
ГЛбБИНСЧСИЙ ЦУКРОКОМ- 
бінАт. Включає Глобпнський цу¬ 
крозавод і радгосп «Глобшіський». 
3-д збуд. 1910—12 акціонер, т вцм. 
членами якого були місцеві помі¬ 
щики Капніст і Шапошников, 
плантатор Рахленко. Останній по¬ 
стачав з-ду буряки. 1913 цукроза¬ 
вод виробив 80 тис. цнт цукру. 
Після Жовтн. революції буряки 

з-ду постачали селяни, які об’єд¬ 
налися в «Бурякотовариетво». У 
1919—22 з д не працював. 1920 на 
кол. поміщицьких землях, на тер 
сучас. відділення «Ударник» (в 
складі одноімен. радгоспу) ств. 
радгосп по вирощуванню цукр. 
буряків, 1922 з д відновив робо 
ту, середньодобова переробка 
цукр. буряків становила 4—5 тис. 
цнт, вироби, цукру — 520—650 цнт 
за добу, 1927—28 — перероблено 
750 тис. цнт буряків. 1937 до цукро¬ 
заводу було приєднано буряко¬ 
радгосп і ств. цукрокомбінат. Під 
час нім.-фашист, окупації (13.ЇХ 
1941—26.ЇХ 1943) на тер з-ду 
гітлерівці влаштували концтабір 
для військовополонених. Відсту 
паючи, окупанти зруйнували цук- 
рокомбіиат. У вересні 1944 він 
став до ладу. У 2 іі мол. 70-х рр. 
здійснено реконструкцію з-ду, 
який тепер має 8 цехів. Цукроком- 
бінату підпорядковано 4 відділки 
радгоспів — «Ударник», ім. Ча- 
паєва, «Червоний прапор», ім. 
Воровського. Протягом року з-д 
переробляє 347 8 тис. т цукр. буря¬ 
ків і випускає готової продукції 
41,3 тис. т цукру. При цукрозаво¬ 
ді є клуб на 290 місць, стадіон, 
дит. садок на 180 місць. Гуртожи¬ 
ток на 51 місце. Розташ. на вул. 
ІІукрозаводській № 1. 
ГЛУХА СУЛА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Хорольського р ну. 
ГЛ^ХІВСЬКІ СТАТТІ 1639 — до 
говірні умови між царським уря¬ 
дом і гетьманом Д. Многогріш¬ 
ним, укладені в м. Глухові про 
політ, і правове становище Ліво¬ 
бережної України в складі Рос. 
д ви. Г. с. складалися з 27 статей. 
Підтверджуючи Березневі статті 
1654, вони доповнили їх новими 
пунктами. Зокрема, за Г. с. геть¬ 
манському урядові заборонялися 
безпосередні дипломатичні зв’яз¬ 
ки з іноземними д вами, гетьмано 
ві надавалося право утримувати 
наймане військо (1000 чол.), кло 
потаїися перед царським урядом 
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про надання укр. козацькій стар 
шині дворянських звань. Гетьман 
ський уряд зобов’язувався встано¬ 
вити 30-тисячний козацький реєстр 
обмежити перехід селян у козацтво, 
повернути в Росію всіх кріпаків- 
втікачів, які оселилися на Украї¬ 
ні. Царський уряд погодився на 
поступку — зменшити на Україні 
кількість рос. воєвод (залишити 
їх у Києві, Ніжині, Переяславі 
та Чернігові), обмежити функції 
воєвод тільки військ справами. 
ГНЄДИЧУ М. І. ПАМ'ЯТНИК 
у емт Котельні. Відкрито 22.VII 
1987 на честь рос. поета і перекла¬ 
дача Гнєдича Миколи Івановича 
(1784—1833). II. у Полтаві. Дитя¬ 
чі роки провів у Котельві та в с. 
Бр игадирівпі (тер. Котелевсько- 
го р ну). З 9 років навчався в Пол 
тавській семінарії (слов’янській), 
Харків колегіумі та Моск. ун ті. 
Працював у петерб. Публічній біб¬ 
ліотеці. 1825 Г. тяжко захворів. 
Виїхав па Україну, відвідав Пол¬ 
таву, Бригадирівку. Основна пра 
ця — переклад на рос. мову «Гліа 
ди>> Гомера. М. І. І нєдич добре 
знав мову, історію й культуру 
укр. народу, листувався з І. ІІ. 
Котляревським. Присвятив Ук 
раїні ряд віршів («Ластівка» та 
ін*). Заповів Полтаві свою вели¬ 
ку б-ку. Похований у Петербур¬ 
зі в Олександре Невській лаврі. 
Пам’ятник — гранітне погруддя 
(1 X 1 X 0,4 м) на постаменті 
(1,8 X 0,5 X 0,5 м). Автори — 
скульптор В. І. Сичов, арх. І. А. 
Гургенов. Іл.— тлбл. XXVIII. 
ГНИЛА ЬРЖИЦЯ — річка н Ки 
їв. та Полтав. обл. України, лі 
ва прит. р. Оржиці (бас. Дніпра). 
Бере початок в Київ. обл. В ме¬ 
жах Полтавщини тече тер. Пиря¬ 
ти не ького, Гребтнківського та Ор- 
жицького районів, 
гнилйця — річки в Полтав. 
обл. 1) Ліва прит. р. Псла (бас. 
Дніпра). Довж. 23 км, площа бас. 
175 км . Похил річки 2,2 м/км. Бе¬ 
ре початок у Решетилівському 
р-ні. Тече гер. Великобагачансь- 

ГОВТВА 

кого га Решетилівського районів. 
2) Ліва прит. р. Труні (бас. Дніп¬ 
ра). 3) Прит. р. Псла (між річка 
ми Рибиця і Порізок). 4) Прит. 
р. Псла (між річками Лютенька і 
Грунь-Ташань). Тече тер. Зіньків- 
ського р ну. 
ГНИЛ^ШКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. Дніпра. Тече 
тер. Кременчуцького р ну. 
ГбВТВА, Голта, Голтва — річка 
в Полтав. обл., ліва прит. р. Псла 
(бас. Дніпра). Утворюється від 
злиття двох річок — Грузької 
Говтви та Вільхової Говтви. Довж. 
36 км, площа бас. 1680 км2. Доли¬ 
на коритоподібна, річище звивис 
те, заболочене. Ширина річища 
20 м. Серед, глибина річки 1,5 м. 
Похил річки 0,21 м/км. Озер 
3,1 км2, боліт 6,6 км2. Тече тер 
Козельщииського та Решетилівсь¬ 
кого р ній. Використовується для 
гехводопостачання та зрошування. 
На Г.— торфорозробки. На бе¬ 
резі Г. розміщені емт Решетплів¬ 
ка, села Говтва,, М’якеньківка. 
ГбВТВА (Голтав, Голтов, Голтва. 
Олтва) — село Козельщииського 
р ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані се 
ла Буняківка, Киселівка, Плавні. 
Розтані на лівому березі р. Псла, 
біля впадіння в неї притоки р. 
Говтви, за 31 км від райцентру 
та залізнич. ст. Ганівка. 501 ж. 
(1990). Назва р. Говтви, вірогідно, 
веде свій початок з часів перебу¬ 
вання у цьому краї хозарів і 
давніх болгар: у бурятській, та¬ 
тарській та ряді ін. мов слово 
«гол» означає «річка», «долина 
річки». Г. була одним з форпостів 
Київ. Русі на пд.-сх. рубежах. 
Перша зіадка про поселення зу 
стрічається в «Повчанні» Володи¬ 
мира Мономаха під 1096 (за ін. 
даними — 1095), коли воїни вели 
кого Князя київського поблизу 
Голтава розбили половецького кня¬ 
зя Ітларя. Згадки про Голтав, 
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Голтву зустрічаються в літописах 
під 1105, 1109, 1111. Пізніше 
Г. зруйнували печеніги, потім — 
половці, згодом, вірогідно, орди 
хана Батия та паприк. 14 ст.— зо- 
лотоординці (у той час край вхо 
див до складу Великого князівства 
Литовського). Ще до поч. 20 ст. у 
горах, що оточують Г., зберігали¬ 
ся сліди давніх укріплень: на най¬ 
більшій з них — Шар-горі, були 
залишки валів, що вели з Пн. та 
Сх., на сусідній горі — залишки 
невеликого земляного . укріплен¬ 
ня пізнішого походження, віро 
гідно, пристосованого для дії арти¬ 
лерії вже за часів козацтва. Між 
ними знаходилася підвищена рів¬ 
нина без рослинності під назвою 
Лиса Гора. Вважали, що верхні 
її шари було знято в давнину для 
насипання валу або для двох ве¬ 
личезних могил, розташованих на 
найвищих точках згаданих гір. 
У кількох місцях Шар-горн ще 
до 20 ст. зберігалися сліди печер, 
які одні дослідники вважали спо¬ 
рудами первісної людини, інші 
відносили до пізнішого часу. На 
цій же горі зберігалися й підзем¬ 
ні ходи, які були складовою части¬ 
ною говтвянських укріплень. З 
1569 Г. потрапляє під владу Ре 
чі Посполитої. 1615 згадується 
слобода Олтва, віднесена наступ¬ 
ного року до Черкаського старост¬ 
ва. У 1616 в Г.— 250 дворів, вона 
позначена на карті Г.Л. де Бопла 
на (серед. 17 ст.). Жителі Г. 
брали участь у антифеод. сел.-ко¬ 
зацькому Острянина повстанні 
1638 проти гніту польської шлях¬ 
ти. 1.У 1638 повстанці розгроми¬ 
ли під Г. польське військо на чолі 
з коронним гетьманом Миколою 
Иотоцьким. Дві великі моїили- 
кургани на вершинах Шар гори 
та сусідньої безіменної на думку 
одних дослідників були с постере ж 
ними пунктами, за твердженнями 
інших — братськими могилами за¬ 
гиблих у битвах. З печатку впав, 
війни укр. народу 1648—54 Г. ста¬ 
ла сотенним містечком Говтвянсь- 

кої сотні і була віднесена до Мир¬ 
городського, потім — до Чиги¬ 
ринського полку, в 1661—63 — 
до Кременчуц., в 1663—67 — до 
Чигирин, полку. За Андрусівсь- 
ким пере мир' ям 1667 відійшла до 
Полтав., в 1687—1781 входила до 
Миргород, полку. Козаки Говтвян 
ської сотні брали участь у Пушка- 
ря і Б ар абата повстанні 1637— 
58 проти гетьмана 1. Впговсько- 
го; на чолі з сотником М. Остро- 
градським воювали з Петриком 
та його союзниками — татарами, 
які 1696 підступили під Г. На 
околицях Г. перед Полтав. битвою 
розташ. з своїми полками рос. 
генерал С. Г. Волконський. У 
Г. стояли укр. козаки Миргород, 
полковника Данила Апостола. 
Говтвянська сотня теж входила 
до війська Д. Апостола, вона охо¬ 
роняла переправу через Дніпро 
біля с. Максимівни. За переписом 
1726 у Г.— 765 дворів посполитих, 
1729 — 707 дворів. У 30-х рр. 
18 ст. тут були володіння говтвян- 
сьісого сотника Ф. Петроградсько¬ 
го, який 1737 відбив татар від І ., 
а 1739 із своєю сотнею брав участь 
у Хотинському поході. 9.1 1782 
створено Київ, намісництво, до 
складу якого увійшов і новоутво¬ 
рений Говтвянський повіт з цент¬ 
ром у м. Говтві. У довжину місто 
сягало 4 версти 20 саженів, у ши¬ 
рину — 3 версти; поділялося на 5 
частин: Нагірну, ІІрнлипку, По¬ 
діл, Замостя, Загреблю. На право¬ 
му березі Псла розташ. саме місто, 
обнесене укріпленнями, на ліво¬ 
му — передмістя. У передмісті бу¬ 
ло 3 дерев, церкви: Михайлівська 
(1715), Богоявленська (1753) та 
Преображенська (1760). 1750 у 
Г. збуд. дерев, церкву Пресвятої 
Богородиці. При церквах були 
церковнопарафіяльні школи та 
шпиталі, знаходилися будинки 
присугсгвенних місць. Адм. спо 
руди та житлові будинки адміні¬ 
страції. козацької старшини та 
духівництва розташ., в основно 
му, в нагірній частині. 
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ГОВТВИ ГЕРБ На поч. 80-х рр. 18 ст. у Г.— 5230 
ж., відбувалося 4 ярмарки на 
рік. 1782 затверджено І'овтви 
герб. 1789 Г. віднесена до Катери 
нослав. намісництва, 1796 — до 
складу Кременчуц. пов. Малорос., 
1802 — до Полтав. губернії (з 
1803 — у складі Кобеляцького 
пов.). У 1846 — 393 двори, 1392 
душі чол. статі (жінок не показа¬ 
но), сільс. училище, 2 ярмарки, 
З церкви. За переписом 1859 у 
містечку — 484 двори, 3875 ж., 
сільс. розправа, 3 церкви, 4 ярмар¬ 
ки; у 1803 — 4110 ж. У парафії 
ІІреображенської церкви 1876 збуд. 
нове приміщення {омською учи¬ 
лища на КЮ учнів. У 1900 Г. від¬ 
носилася до Хорі ішсінської волос¬ 
ті Кобеляцького пов. У містечку на 
той час було 2 козацькі сільс. гро¬ 
мади та 3 селянські, які налічі 
719 дворів, 5680 ж. При Преобра- 
женській церкві працювала цер¬ 
ковна школа грамоти, при Успен 
ськііі (збуд. 1865) — однокласна 
церковнопарафіяльна школа; при 
обох церквах були невеликі б ки. 
У 1910 в Г. (без хуторів) — 521 
двір, 3036 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У період громадян, війни 
у Г. був організ. партизан, загін. 
За Рад. влади Г. стала центром 
сільради, з березня 1923 віднесена 
до Бриіадирівського р-ну Кре¬ 
менчуц. округу (ієн. до вересня 
1930). 2534 ж (1923). На 17.ХІІ 
1926 — 147 дворів, 744 ж. У січні 
1929 у Г. зареєстровано птахівни- 
чо-кооперат. товариство, у січні 
1930 — ТСОЗ «Перше травня», 
на базі яких були ств. перші кол¬ 
госпі!. На поч. 30-х рр. на тер. 
Говтвянської сільради існували 
колгоспи: «Червона перемога», 

«<Ленінський гарт»-, «Незаможник», 
«Перше травня»-, «Декабрист», 
«Жовтень» (згодом внаслідок 
укрупнення їх стало 4). У період 
нім.-фашист, окупації Г. (15.IX 
1941 —25.IX 1943) гітлерівці сТра 
тили 2 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 

114 чол., відступаючи, спалили 
багато хат та громадських буді¬ 
вель. У Г.— колгосп «Вітчизна» 
(зерново-твар ніш ицького напря¬ 
му), філіал Решетилгвської фаб¬ 
рики імені Клари Цегпкін, відді¬ 
лення зв’язку, будинок побуту, 
неповна с. ні., фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок, лазня, Будинок 
культури на 250 місць, б-ка (10,5 
тис. од. зб.), історико краєзнав. 
музей. У с. Буняках відновлено 
щорічні традиц. ярмарки. У Г. 
жив укр. кобзар 19 ст. Іван Город¬ 
ницький, від нього М. Мартино- 
вич записав кілька дум. 
1897 Г. відвідав рос. письменник 
Максим Горький; того ж року 
він опублікував у двох номерах 
газ. «Нижегородскнй листок» (за 
20.УП і З.УІІІ) оповідання «Ярма¬ 
рок у Говтві» (див, Горького ву¬ 
лиця). Влітку 1925 у містечко 
на ярмарок приїздив укр. письмен¬ 
ник Остап Вишня (П. М. Губен- 
ко), який на підставі своїх вра¬ 
жень написав оповідання «Ярмар- 
ка» (див. Вишні Остапа вулиця). 
У ЗО х рр. тут побував укр. поет 
Павло Тичина. Уродженцем села 
є укр. вчений у галузі тваринни¬ 
цтва, доктор с.-г. наук, лауреат 
Дсрж. премії СРСР (1950) О. ІО. 
Яценко. 1957 встановлено пам’ят¬ 
ник на братській могилі рад. вої¬ 
нів, загиблих 1943, пам’ятник 
рад. воїнам-визволителям та вої¬ 
нам односельцям, які полягли на 
фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. Поблизу Г.— залишки літо¬ 
писного міста Голтав. На око¬ 
лицях села — залишки 35 курга¬ 
ні в. 
ГбВТВИ ГЕРБ. Наданий у ї й 
пол. 17 ст. На щиті у червоному 
полі покладені хрестоподібно 
срібна шабля і стріла гострими 
кінцями вгору. Затверджений 
1782. Уніфікований 1857 за систе¬ 
мою Б. Ф. Коне (див. Герб). Існу¬ 
вав до 1917. 
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ГОВТВЙНСЬКИЙ ПОВІТ (Голі* 
вянський повіт) — адм.-тер. одини¬ 
ця. Ств. Іб.ІХ 1781 у складі Київ, 
намісництва із Білоцерківської, 
частини Багацької (Багачанської, 
пізніше Велнкобагачанської), 
Голтвянської (Говтвянської), Ос¬ 
тап’ївської частин Хорольської та 
Яреськівської сотень Миргород, 
полку. По тер. повіту протікали 
річки: Псел, Хорол, Голтва (Говт- 
ва). Грунти — в значній мірі пі¬ 
щані. За описами 1775—86 у пові¬ 
ті поселень — 53, поміщицьких 
будинків — 77, власників — 116 
Церковних парафій — 34. Най¬ 
більші населені пункти, крім Говт- 
ви —Остап’є, Білоцерківка, Ба 
гачка (Велика Багачка), Яреськи, 
Шишаки, Балаклія. Нас.— 55 241 
чол., у т. ч. різночинців — 628, 
козаків — 27 878, посполитих ко¬ 
ронних — 235, посполитих помі¬ 
щицьких людей — 26 500 чол. Мли¬ 
нів водяних — 156, вітряків — 51. 
Більшість населення займалася 
землеробством і скотарством, част¬ 
ково — чумакуванням, торгівлею. 
Працювали шкіряники, кравці, ко¬ 
валі, шевці, шаповали, ткачі, тес¬ 
ля ри тощо. 
За даними ревізії (перепису) 1787 
в Говтві щороку відбувалося 4 
ярмарки, у повіті в 5 містечках 
(Остап’є, Білоцерківка, Яреськи, 
Багачка, Шишаки) — 12. На 1787 
площа повіту — 273 437,5 десятин, 
містечок, сіл, деревень, хуторів — 

Герб Говтви. 
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159, дворів — 10 М7, млинів — 87, 
церков — 44, всього душ чоловічої 
статі у повіті та місті — 33 382. 
Розформований у зв’язку з ств. 
Малорос, губ. указом від ЗО.XI 
1796. Іл.— табл. XXXIII. 
ГбГОЛЕВЕ — смт Великобага 
панського рну, центр селищної 
Ради нар. депутатів. Розташ. за 
8 км від райцентру. 2879 ж. (1990). 
У кін. 19 ст. при буд-ві залізниці 
Полтава — Ромодан — Київ за 
8 км від Великих Сорочі і оді в була 
відкрита станція. 1902, при від¬ 
значенні 50 річчл з дня смерТі 
М. В. Гоголя, за пропозицією гро¬ 
мадськості була названа Гоголеве. 
Назва поширилася й на селище, 
яке почало виростати з Пн. Рані¬ 
ше на тер. селища ісгг. хутори, що 
виникли у кін. 18 ст. як козацькі 
поселення. їх населення входило 
до складу Устивпцької волості 
Миргород, пов. На межі 19 та 20 
ст. тут наліч. 44 двори, 360 ж.; у 
1910 — 72 двори, 555 ж. Більшість 
угідь належала поміщикові А. Гу- 
довичу. 1912 було відкрито земсь¬ 
ку школу. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918 1923 Г. відійшло до складу 
Устивицьгсого, 1925 — до Велико- 
багачанського р ну. З 1925 Г. стає 
центром сільради. На поч, 20-х рр. 
у селі створені парт, та комсомол, 
осередки. Перший комнезам був 
організ. у серпні 1920. У 1926—49 
господарств, 177 ж. 1929 виникла 
артіль «Нове життя», згодом пе¬ 
ретворена на колгосп ім. В. І. 
Леніна. У період нім. фашист, 
окупації Г. [16.IX 1941—18 (19). 
IX 1943] у районі села діяв парти¬ 
зан. загін. 1957 колгосп ім. В. І. 
Леніна був перетворений на відді¬ 
лок племрадгоспу ім. С. М. Бу] 
дьогшого. Після відкриття 1951 
поблизу Г. покладів нафти і га 
зу у селі засновано нафтопром. 
управління «Радчєнкове». Осво 
єння родовища викликало швид 
кий розвиток Г., і 1957 воно було 
віднесено до категорії селищ МІСЬ 
кого типу. Тепер у Г.— 47 під 



приємств і організацій нафтогазо¬ 
вої пром-сті, серед яких — Гого- 
лівське управління технолог, тран¬ 
спорту, Центральна база вироби, 
обслуговування, дільниця По л та в.; 
бази вироби, обслуговування і 
комплектації обладнання та ін. 
Відділення зв’язку та Ощадбан¬ 
ку, АТС, с. ш., лікарня, дитсадок. 
Будинок культури на 450 місць, 
2 б ки (25 гис. од. зб.). Селище 
електрифіковане, радіофіковане і 
газифіковане. Встановлені па¬ 
м’ятники: М. В 1 оголю (1052); 
партизанам, які загинули 1943, 
та воїнам-односельцям, полеглим 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни (1957); В. І. Леніну (1979). 
ГбГОЛЕВЕ — залізнич. ст. Пів¬ 
денної з ці., Стала до ладу 1901, 
коли було закінчено буд-во пе 
регону Полтава — Ромодан. На¬ 
звана на честь М. В. Гоголя. Тоді 
тут було три колії з рейок леї кого 
типу, які могли пропускати лише 
двооспі вагони вантажопідйомніс¬ 
тю не більше 20 тонн з швидкістю 
до ЗО км/год. На станціях заправ¬ 
ляли водою паровози. Маневровий 
мотовоз міг транспортувати один- 
два ваюни. Система обслугову¬ 
вання руху поїздів була жезло¬ 
вою, стрілки переводилися вруч¬ 
ну. Під час громадян, та Великої 
Вітчизн. воєн станція повністю 
руйнувалася, але після визволен¬ 
ня швидко відбудувалася, хоч 
змін щодо пропускної спромож 
пості практично не відбувалося. 
У 1953 почалася с кеплуатація Рад- 
ченківського нафтового родови¬ 
ща, що неподалік станції. У зв’яз¬ 
ку з цим різко зростають вантаже 
перевезення, розширюється сели 
ще однойменної назви, виникає 
потреба реконструкції станції. З 
1965 рух поїздів регулюється уже 
автоматично, встановлено рейки 
важкого типу Р-16, збільшено 
кількість під’їзних колій. Тепер 
ст. Г.— це 10 приймально-відправ¬ 
них і 7 під’їзних колій, які здатні 
пропускати вагони вантажопід¬ 
йомністю 60—90 тонн зі швидкі- 

ГОГОЛЕВЕ 

стю 90 км/год товарних і 100 км/год 
пасажирських поїздів. Щоденно 
через станцію проходить 60 пар 
поїздів, із них 16 — пасажирських; 
обробляється ЗО вагонів вантажів; 
обслуговується до 150 пасажирів. 
Рух поїздів здійснює автоматизо¬ 
вана система. На станції працює 
40 чол. різних спеціальностей (до 
1965 — 120). Маневрування рухо¬ 
мого складу по коліях станції' 
здійснюється за допомогою манев¬ 
рового тепловоза потужністю 950 
к. с., який здатний переміщати 
состави вагою 1500 тонн. 
ГйГОЛЕВЕ (до 1952 — Купчин. 
Купчинський, Яновщина, Васи¬ 
лівна) — село Шишацькою р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Воро- 
нянщина, Маликівщина, Шарла- 
ївка, Шафранівка. Розташ. біля 
верхів’я р. Говтви, за 18 км від 
райцентру та за 25 км від залізнич. 
ст. Сагайдак. 542 ж. (1990). Засн. 
у кін. 18 ст. як хутір Купчин 
(Купчинський) Шинтацької сотні 
Миргород, полку. 1781 — Говтвян- 
ського пов. Київ, намісництва, 
було 19 хат посполитих, які нале¬ 
жали бунчуковому товаришу 
С. Лизогубу. Цього ж року віддав 
частину маєтків разом з хутором 
дочці Т. С. Лизогуб, яка була од 
ружена з П. Д. 1 оголь-Яновським. 
1782 — 144 ж. Тут, на хут. Куп- 
чинському, у них народився син 
Василь Панасович І оголь-Яновсь- 
кий (1777—1825) — укр. письмен¬ 
ник, батько М. В. Гоголя. Від 
прізвища Яновських село носило 
назву Яновщина, а від імені Ва¬ 
силя Панасовича — Василівна. 
У Василівні минули дитячі роки 
Миколи Васильовича Гоголя (1809 
—52) Нар. у містечку Великі Со¬ 
рочинці 20 березня в будинку ві¬ 
домого лікаря М. Я. Ірохимовсь- 
кого. Через 6 тижнів (після хре¬ 
щення немовляти у сорочинській 
Спасо Преображенській церкві) 
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мати з Миколою повернулася у Ва¬ 
силівну. У дитячі роки М. В. Го¬ 
голь з батьками не раз бував у 
Кибипцящ Великій Обухівці, Диі 
каиьці. У 1818—19 Гоголь навчався 
у Полтав. повіт, уч-щі, 1820 — на 
дому у полтав. вчителя Г. Сорочин- 
ського. 1821—28 — у Ніжинській 
гімназії вищих наук. Після за¬ 
кінчення ї1 виїхав з Василівни до 
Петербурга. Влітку 1832 провів 
у рідному селі три літні місяці. 
Відвідав Василівну 1835, провів 
у ній літо 1848 У цей час відвідав 
А. А. Марковича в Диканьці і с. 
Будища. Перебував у Василівці в 
червні — жовтні 1850. У травні 
1851 ще раз прибув у село через 
Полтаву. Був кілька днів у Вели¬ 
кій Обухівці, їздив до Полтави 
в Опікунську раду, де владнував 
питання про борги матері. Гоголі) 
постійно листувався з матір’ю, яка 
мешкала у Василівні. Звідси вона 
надсилала йому численні матері а 
ли про нар. повір’я, звичаї, побут, 
що були використані письменнії 
ком у його творах. 
З 1802 Василівна (Яновіцина) — 
у складі Полтав. губ. За переписом 
1859 — село власницьке Мирго¬ 
род. пов,, 63 двори, 417 ж., муро¬ 
вана Різдвяно-Богородицька церк¬ 
ва (1821). 1863 — Полтав. пов. 
67 дворів, 456 ж. 1883 в часниками 
маєтку були сестри М. В. Гоголя — 
Г. В. Гоголь та О. В. Головня і пле¬ 
мінник письменника — М. В. 
Биков. У жовтні 1896 у Василівні 
Піщанської вол. відкрито Того- 
лівське земське уч ще, попечите¬ 
лем якого був М. В. Биков. На 
час перепису 1900 діяла В теп¬ 
лі вська селян власників сільська 
громада, було 99 дворів, 537 ж.; 
2 ставки, церква, земська шко¬ 
ла, відбувалося 4 ярмарки на рік. 
У 1910 — 100 господарств, з них 
козаків — 6, селян — 90, привіле¬ 
йованих — 4; 557 ж. Землі (без 
дворянської) — 704 дес., у т. ч. 
орної — 571 дес. 
Рад. владу проюлошено в січні 
1918. Василівна стає центром сіль¬ 

ради. У березні 1923 віднесена 
до Баляснівського р-ну Полтав. 
округу, 611 ж., по сільраді (г 
селами Воронянщина та НІарла'і 
(ІІІарла-вка) — 1689 ж. 1926 у 
селі було 186 господарств, 851 ж. 
У роки ні м.- фашист, окупації 
(2.Х 1941—-22.IX 1943) гітлерівці 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 131 жителя Янівгцини, 
Воронянщини та Шарлаївки. Те¬ 
пер у Г.— колгосп ім. М. В. Гого¬ 
ля (м’ясо-мол. і зерново буряків¬ 
ничого напряму), с. ш., фельдшер.- 
акушер. пункт, аптека, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (10,9 тис. од. зб.), відділен 
ня зв’язку та Ощадбанку. Гоголя 
М. В. зетові Зник-музей. На дум¬ 
ку деяких дослідників, Василівну 
відвідав Т. Г. Шевченко, створив 
тут кілька картин. У Василівні 
деякий час жив II. О. Куліш (ви¬ 
дав збірку творів і листів М. В. 
Гоголя). Кілька полотен, присвя¬ 
чених Гоголю і Василівні, написав 
полтав. художник Волков (див. 
Волкпва В. О. могила). Відвідав 
ці місця рос. письменник і журна¬ 
ліст В. О. Гіляровський (1853— 
1935), який видав книгу «На бать¬ 
ківщині Гоголя» (ІУ02). Стало 
бібліографічною рідкістю видан¬ 
ня фотографа Й. Ц. Хмелевського 
«Гоголь на родине. Альбом худо- 
жественньїх фототипий и гелио- 
гравюр, относящихся к памяти 
Н. В. Гоголя» (Полтава, 1902). 
У селі Гоголю М. В. пам нткик 
(1984), неподалік батьків пись 
менника — Гоголів- Яиовських 
В. II. та М. 1. могили. Братська 
могила рад. воїнів, що загинули 
(З чол.) у 1943; пам’ятник воїнам - 
односельцям, які полягли на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1957); поруч — на гранітній стелі 
викарбувано 256 прізвищ загиб¬ 
лих. (Див. Гоголів-Яновських са¬ 
диба). Іл.— табл. XXVII. 
ГОГОЛІВ янбвських в. п. 
та М, І. МОГЙЛИ у с. Гоголево- 
му Шишацького р ну. Гоголь-* 
Яновський Василь Панасович 
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(1777—1825) — батько М. В. І о 
голя| Нар. на х. Купчннському 
(згодом — Василі вка) із сім’ї 
полкового писаря. Після закін¬ 
чення 179/ Полтавської семінари 
( лов’янської працював у відомст¬ 
ві Малорос, поштамту в Полтаві 
1805 вийшов у відставку, ста із гос¬ 
подарювати. Мав 400 душ кріпа 
ків. Працював 1811—75 управите 
лем маєтку Д. П. Троїцимського 
V КіібННЦЯХ, ОбираВСЯ 1Т|)ЄДЦОДІІ 
гелем Миргородського дворян¬ 
ства. Добре знав іік'ратуру, 
захоплювався и.пром. Написав 
кілька віршованих комедій (о 
бака вівця (тещ і їв* зберігся), 
«Простак або Кіпріоті» жінки, 
перехи і рена солдатом» поставне 
них у Кибинцях (див. ТрОщиись- 
ки/о Д. II. домашній театр). Ви¬ 
ступав у аматор, театрі в Обухів- 
ці. Тут (у серпні 1813) в маєтку 
Капністів познайомився з Г. ї. 
Державіним. Весною 1825 ліку¬ 
вався в Лубнах. Повертаючись 
додому, раптово помер у Кибнн- 
цях. Був похований у Василівні. 
Мати М. В. Гоголя Марія Іванів¬ 
на (1791—1868) нар. в Яреськах у 
сім ї І. М. Косяровського, який 
мав там хутір, служив у Харків, 
іуб. поштамті. Після виходу на 
пенсію жив у Яреськах. Марія 
Іванівна виховувалася у Яреськах 
у батькової сестри Ганни Матвіїв¬ 
ни, що успадкувала там маєток 
за своїм померлим чоловіком П. А. 
Трощинським. 1805 Марія Іва¬ 
нівна одружилася з В. П. Гоголем 
і оселилася в Яновщипі. Виступала 
з чоловіком в аматор, спектаклях 
у Кибинцях і Обухівці. ЛиСіува- 
лася з сином, постачали йому ма 
теріали про укр* нар. шпчлї. Після 
смерті чоловіка вели іосподарство. 
По іружжя Гоголів поховане на 
гер. Гоголів Японськах садиби на 
цвинтарі Різдва Богородиці церк¬ 
ви. У кін. 19 ст. племінник пись¬ 
менника — В. Я. Головня поста¬ 
вив над могилами хрест. 1953 по¬ 
ховання впорядковано, 1983 вста¬ 
новлено новий бронзовий хрест з 

ГОГОЛІВ-ЯНОВС ЬІШХ САДИБА 

розп’яттям (вис.— 2,бЬ м). 1л.— 
табл. XXVII. 
гбголів-янбвських САДЙ 
БА — ус. Гоголевому Шишацького 
р-ну. Засн. у кін. 18 ст. на х. Куп- 
чииському, який через 4 роки після 
одруження одержала 1781 як ве¬ 
сільний посаг бабуся М. В. Гого¬ 
ля Т. С. Лизогуб. Па поч. 19 ст. 
хутір перейшов у спадщину до 
батьків письменника, які пере 
і іменували його на Василівну — 
за ім’ям батька — Василя Панасо¬ 
вича (див. Гоголі в-Яновських 
В. II. і А/. І. могили). За нього 
старий будинок «в готическом 
вкусе» було перебудовано у стилі 
класицизму, зведено Різдва Бого 
родиці церкву, цегельний завод, 
винокурню, влаштовано ставки, 
водяний млин, розплановано парк. 
Після смерті 1825 батька М. В. 
Гоголь і його мати Мар''я Іванівна 
розпочали другу смугу перебу¬ 
дов. У гол. будинку ліквідували 
мезонін і зробили терасу з по¬ 
двійними колонами обабіч неї, із 
саду перенесли у правий бік па¬ 
радного двору флігель, було зве¬ 
дено огорожу і дзвіницю (за про¬ 
ектом М. В. Гоголя) церкви. 
Письменник особисто займався по- 

Гоголів-Яновських садиба. 
Церква Різдва Богородиці. 
Фото поч. 20 ст. 
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садками у саду, влаштував ку¬ 
пальню. За його малюнками оз¬ 
доблено інтер’єри вітальні та ін. 
кімнат. Після смерті М. В. Гою 
ля 1852 садибу поділили дві сест¬ 
ри (Ганна Василівна від своєї 
частини спадщини відмовилася). 
Молодша сестра О. В. Гоголь 
Головня одержала тер. від церкви 
до ставка, а Є. В. Гоголь-Бико- 
ва — тер. за ставком, яка стала 
паз. «Биківська». Племінник М. В. 
Гоголя М. В. Бнков був одруже¬ 
ний з онукою О. С. Пушкіна Ма¬ 
рією Олександрівною- У кін. 19 
ст. вони оселилися у Василівні, 
де розпочався третій етап пере¬ 
будов. О. В. Гоголь-Головня після 
смерті свого сина знесла старий 
батьківський будинок і збудувала 
новий, 1894 бзгв розібраний і гого- 
лівський флігель. Будинок й госп. 
будівлі було зведено на Биковсько- 
му боці. Одноразово впорядкова¬ 
но могили батьків, споруджено за 
церквою 1896 церковнопарафіяль 
ну школу. У такому вигляді сади¬ 
ба зберігалася до 1943, коли була 
спалена під час відступу гітлерів 
ці в (збереглася церква та залишки 
школи). До 150-річчя з дня народ¬ 
ження М. В. Гоголя було впоряд¬ 
ковано могилу батьків, ставки, 
встановлено пам’ятний обеліск на 
місці будинку, збудовано двопо 
верхову школу, але знесено церкву 
навпроти неї. 1972—78 на кафед¬ 
рі архіт. проектування Полтав. 
інж.-буд. ін-ту під керівництвом 
Л. С. Вайнгорта розпочалися нау¬ 
ково-дослідні та проектно-пошу 
кові роботи спрямовані на від- 

Будинок, в якому минули дитячі 
роки М. В. Гоголя. Мал. письменника. 

новлення Г. Я. с. 1977 сільський 
сход с. Гоголеве прийняв рішен¬ 
ня про створення на тер. садиби 
літ. мемор. заповідника. Після 
численних виступів у пресі і по 
телебаченню відповідно до уря¬ 
дової постанови 1979 почалося 
відродження садиби, а 1984 було 
відкрито Гоголя М. В. лаповід- 
ник-музей. Іл.— табл. XXVII. 
ГОГОЛЮ М В. ПАМ’ЯТНИКИ 
1) У с. Великих Сорочинцях Мир¬ 
город. р ну. Перший пам’ятник 
відкрито 1911. Являє собою брон¬ 
зову фігуру письменника вис. 
1,5 м, який сидить у спокійній по¬ 
зі за роботою. Встановлений на 
гранітному постаменті (1,85 X 
X 1,6 X 0,7 м). Автор скульп. 
І. Я. Гінцбург. Па відкритті з 
промовою виступив В. Г. Коро- 
ленко. Другий пам’ятник знахо¬ 
диться перед будинком Гоголя 
А/. В. чулая. Бронзове погруддя 
(вис. 0?7 м) встановлено 1952 на 
залізобетонному постаменті (вис. 
1,5 м, арх. ГІ. П. Черняховець). 
Іл.— табл. XXV. 2). У смт Гого- 
левому Великобагачанського р-ну. 
Залізобетонний бюст вис. 1,0 м 
на цегляному постаменті вис. 
1,7 м. Відкрито 1952. 3) У с. Го- 
голевому IIIишацького р-ну. Від¬ 
крито 1984 на тер. Гоголя М. В. 
заповідника музею до 175-річчя 
від дня народження письменника. 
Бронзове погруддя висотою 1,5 м 
встановлено на гранітному поста¬ 
менті висотою 2,6 м. Автори — 
скульп. О. О. Ковальов, архітек¬ 
тор В. С. Шевченко. Іл.— табл. 
XXVII. 4) У с. Красногорівці Ве¬ 
ликобагачанського р-ну. Відкрито 
1952. 5). У Миргороді. Відкрито 
1952 біля залізнич. вокзалу. Залі¬ 
зобетонна скульптура (2,1 X 0,8 X 
X 0,6 м). Зображує письменника, 
який сидить, тримаючи в одній 
руці перо, в другій, що спирається 
на коліно,— зошит. Встановлена 
на цегляному постаменті (1,5 X 
X 1,1 X 1,1 м). Виготовлена у 
Київ, худож майстернях. Іл.— 
табл. XXII. 6) У Полтаві. Всганов- 
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ГОГОЛЯ ВУЛИЦЯ Лено на перехресті вул. Леніна і 
Гоголя. Бронзову скульптуру пи¬ 
сьменника, який сидить у задумі, 
поклавши одну руку з розгорну¬ 
тою книжкою на коліно, а в другій 
тримає олівець, виготовлено за 
проектом скульптора Л. В. ГІозена 
(див. ГІозена провулок), який 1915 
подарував її місту. Пам’ятник 
планувалось встановити перед при¬ 
міщенням міського театру ім. 
М. В Гоголя, але в зв’язку з 
першою світовою війною справу 
було відкладено. У перші роки 
Рад. влади місцеве керівництво 
заборонило славити пам’ятник 
«буржуазному» письменнику і 
скульптура лежала на одному із 
складів. 1934 її встановлено на 
сучасному місці на залізобетонно 
му постаменті висотою 3,5 м. 
До 150-річчя з дня народження 
проведено реконструкцію: поліп 
шено ар хіт. форми п’єдесталу, 
встановлено бронзову дошку з 
написом: «М. В. Гоголь. 1809— 
1852». Іл.— табл. IX. 7) У с. Селе- 
щині Мани всякого р-ну. Відкрито 
1979 перед Будинком культури. 
Пам’ятник — залізобетонне по 
груддя вис. 1,3 м на постаменті 
вис. 2,1 м. Виготовлений у Дні¬ 
пропетровських худож. майстер¬ 
нях. Ім'я письменника носить міс¬ 
цевий колгосп. 8) У емт Шишаках. 
Відкрито 1952 на вул. Корнилн- 
ча. Залізобетонне погруддя (око¬ 
ване бронзою), висотою 1,0 м вста¬ 
новлено на гранітний постамент 
висотою 2,1 м. 1982 реставровано. 
9) У с. Яреськах Шшиацькіго 
р-ну. Відкрито 19С8. Залізобе¬ 
тонне погруддя висотою 1,35 м 
встановлено на цегляному, ош 
тукатуреному постаменті висо¬ 
тою 1,5 м з меморіальним наші 
сом. А втор— скульптор Є. В. Гу¬ 
ба. 
ГбГОЛЯ БУЛЬВАР — бот. па¬ 
м’ятка природи (з 1970). Чотири¬ 
рядні насадження липи 1903. Роз¬ 
тань у Полтаві на вул. Гоголя. 
Перебуває у віданні міськкомун- 
госпу. Площа 1,5 га. 

ГОГОЛЯ ВУЛИЦЯ, 1) У Лохвиці 
(кол. Соборна, Шкільна). Назва 
на на честь М. В. Гоголя (див 
Гоголів-Ямовських садиба та ін. ст. 
циклу). На Г. в. розташовані ра¬ 
йонні організації: Агропромбаик, 
прокуратура, відділ внутр. справ, 
райспожнвспілка, дитсадок № 1, 
будинок кол. синагоги. У будинку 
№ 10 нар. композитор І. О. Дуна- 
євський (диві Дунаєвському мемо¬ 
ріальна дошка). 2) У Миргороді 
(кол. Багачанська, Гоголівська) — 
центр, вулиця міста. На Г. в. 
розташовані: комбінат хлібопро 
дуктів ХЬ 1, хлібозавод, будинки 
міської та районної Рад нар. депу¬ 
татів, вузол зв’язку, с. ш. № 1, 
№ 3, № 6, Мчр/ородський кераміч¬ 
ний технікум, отелі «Миргород» 
та «Україна», районний Буди¬ 
нок культури, Миргородський 
краєзнавчий музей, стадіон «Кс 
лос», заклади торгівлі та ін. 
Встановлені: Трекову Б. Д. па¬ 
м'ятник, Леніну В. І. пам'ятник, 
Шевченку Т. Г. пам'ятник. На Г. 
в.— Героїв алея, братська могила 
борців за Рад. владу, рад. воїнів 
і партизанів. 3) У Полтаві (кол. 
Іванівська, Жовтневий р-н) — від 
вул. Паризької Комуни до вул. 
Шевченка. Прокладена на поч. 
19 ст. Назв. 1907 при підготовці 
до 100 річчя від дня нар. М. В. 
Гоголя. Забудована в основному 
двоповерховими будинками у кін. 

Пам’ятник М В. Гоюлю і музей 
письменника у с. Великих 
Сорочинцях. 
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19 — на поч. 20 ст. На Г. в. (ріг 
вул. Пушкіна): Архів Полтавсь¬ 
кої області (№ 18/24, кол. зем 
ська бібліотека), кінотеатр «Ко¬ 
лос» (№ 22, кол. Полтавський про¬ 
світницький будинок ім. М. В, 
Гоголя; на його місці до кін. 19 ст. 
знаходилися крамниці Суздальсь¬ 
кого ряду), Полтав. обласна філар¬ 
монія (№ Ю, кол. Полтавська 
хоральна синагога). На перетині 
з вул. Леніна встановлено Гоголю 
М. В. пам’ятник. Тл.— табл. IX. 
Ім’ям М. В. Гоголя названо вули¬ 
ці у смт Диканьці, м.' Пирятині 
та ін. нас. пунктах області. 
ГбГОЛЯ М. В. ЗАПОВЇДНИК- 
МУЗЙЙ у с. Гоголевому Шишаць 
кого р-ну. Відкр. 1984 на тер. Го 
голів-Яповських садиби. Тут про¬ 
вів дитячі роки М. В. Гоголь. 
До складу заповідника входять 
будинок батьків, флігель, альтан¬ 
ка, грот. Невід’ємною частиною 
ландшафту є парк, сад, ставки. 
Все це відтворено за планами, спо¬ 
гадами, листами сучасників, ста 
рими фотографіями та із записни¬ 
ка самого письменника «Книга 
всякої всячини». У листах до мате¬ 
рі, Марії Іванівни, Гоголь надси¬ 
лає креслення та малюнки, які 
вона використовувала при ремон 
ті і реконструкції будинку та флі¬ 
геля. Стіни у кімнатах пофарбова¬ 
ні блакитними та жовтими смуга- 
ми по білому тлу — так розпису¬ 
вав стіни у рідному будинку сам 
Гоголь, також за його малюнками 

Вулиця Гоголя у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

зроблені вікна і двері з кольоро¬ 
вим склом, за його малюнками 
були сплетеш килими для спальні 
і вітальні. На тер. заповідника 
батьків письменника Гоголів Янов- 
ських В. ГІ. та М. Г могили, по¬ 
груддя М. В. Гоголя (див. Гоголю 
М. В. пам'ятники). Меморіальна 
та літ. експозиція розташована 
в десяти залах. Вона розповідає 
про дитинство Гоголя, його на¬ 
вчання в Полтав. повіт, училищі, 
Ніжині, про петерб. період жит¬ 
тя, про літ. діяльність письменни¬ 
ка та значення його творчості 
у світовій культурі. Відтворені 
інтер’єри деяких кімнат будинку 
(кімната матері, їдальня, віталь¬ 
ня). Продовження експозиції — 
у флігелі, де в останні роки життя 
(1848—51) по приїзді додому зу¬ 
пинявся Гоголь. Тут знаходиться 
робочий кабінет письменника. У 
музеї експонуються особисті ре¬ 
чі М. В. Гоголя — білий жилет, 
російсько франц. словник, моли¬ 
товник з футляром, особисті печат¬ 
ки. Також фотокопії його листів, 
рукописів, малюнків, креслень (ек¬ 
спонується план садових робіт на 
осінь 1848 і весну 1849, складений 
Гоголем). Увагу привертають при¬ 
мірники першого видання «Мерт¬ 
вих душ» (1842), першого видан¬ 
ня «Вибраних місць із листуван¬ 
ня з друзями» (1847), другого ви¬ 
дання «Ревізора» (1841). Влітку 
1835 Гоголь пише в Василівні 
історичну драму «Альфред», що не 
була завершена. Копія рукопи¬ 
су — У музеї. Рідні місця напов¬ 
нювали Гоголя враженнями й на¬ 
дихнули на написання «Вечорів на 
хуторі біля Диканьки», «Мирго¬ 
рода», «Тараса Бульби». У різних 
краях Микола Васильович зібрав 
великий фольклорний матеріал — 
прислів’я, перекази, пісні. Розпо¬ 
відь про цей бік творчості пись¬ 
менника ілюструє етнографічна 
експозиція. У музеї експонуються 
книжки Гоголя багатьма мовами 
світу, ілюстрації М. Г. Дерегуса 
до «Вечорів на хуторі біля Дикавь- 
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ки», що подаровані художником 
музею, вироби миргородських, 
опішнянських майстрів за сюже¬ 
тами творів письменника (різьба по 
дереву та кераміка). Експозицію 
доповнюють також речі сестер 
письменника, предмети рукоділ¬ 
ля. Іл.— табл. XXVII. 
ГОГОЛЯ М. В. МУЗЕЙ літера¬ 
турно-меморіальний у с. Великих 
Сорочинцях Миргород. р-ну. 
Відкр. 1929 в будиночку, який на¬ 
лежав лікарю Михайлу Яковичу 
Трохимовському При вході в му 
зей меморіальна дошка з написом: 
«На цьому міс ці стояв будинок, 
в якому 20 березня за сі. ст. 
1809 року народився великий ро 
сійський письменник М. В. Го¬ 
голь» (див. Гоголя вулиця). Під 
час Великої Вітчизн. війни (1943) 
будинок був зруйнований, експо¬ 
нати спалено. На цьому місці по¬ 
будовано нове приміщення му¬ 
зею (відкр. 1951). Перед фасадом 
музею Гоголю М. В. пам'ятник. 
Експозиція міститься в п’яти за¬ 
лах. Музей налічує 7 тис. експо¬ 
натів, що розповідають про дитин 
ство письменника, його навчання 
в Ніжинській гімназії вищих на¬ 
ук, петербурзький та московський 
періоди його життя, про літератур¬ 
ну діяльність письменника, увіч¬ 
нення його пам’яті. Цінними експо¬ 
натами є особисті речі М. В. Го¬ 
голя: портфель, циліндр, жилет, 
записник, у вітрині — копія по¬ 
смертної маски з обличчя Гоголя, 
зроблена скульптором С. Рома 
зановим. Серед експонатів — фо¬ 
тографії флігеля Д. II. Трощімісь¬ 
кого в с. Кибинцях (біля Мирто 
рода), рідкісна фотографія мате 
рі — Марії Іванівни з дочками 
Марією, Ганною, Єлизаветою та 
Ольгою. Експонуються перші ви¬ 
дання «Вечорів на хуторі біля Ди- 
каньки» (1831), «Миргорода», 
«Арабесок» (1835), «Ревізора» 
(1836), «Мертвих душ» (1846 — 
обкладинку книги викопано за 
малюнком самого письменника), 
книга — перший переклад поеми 

ГОЖУЛИ 

укр. мовою, зроблений І.Фран¬ 
ком «Мертві душі, або Мандрівки 
Чічікова» (1882), а також книга 
«Вечорниці. (Оповідання М. Го¬ 
голя), переклад Лесі Українки 
і Михайла Обачного, під редак¬ 
цією Олени ГІчілки, Львів, 1885 
р.» — перший переклад «Вечорів 
на хуторі біля Диканьки» укр. 
мовою. Представлено збірку, в яку 
ввійшло 105 рос. і 412 укр. на¬ 
родних пісень, зібраних М. В. Го¬ 
голем і виданих 1908 Г. П. Геор 
гі омським. Є ілюстрації П. Коро¬ 
ві на до повісті «Вій», П. Боклев- 
ського і Я. Турлигіна — до «Пові¬ 
сті про те, як посварився Іван 
Іванович з Іваном Никифорови- 
чем», Є. Кибрика, П. Коровіна, 
М. Дерегуса — до повісті «Тарас 
Бульба» та ін. Серед експонатів 
вироби нар. майстрів, присвячені 
письменникові та його творчості. 
Частина експозиції стосується 
п’єси «Ревізор», представлені пор¬ 
трети перших акторів — виконав¬ 
ців дійових осіб — М. Сосницько- 
го, В. Каратигіна, В. Асенкової, 
М. Щепкіна, унікальні фототипії 
— сцени театр, постановки «Ре¬ 
візора» 1886 в день 50 річчя п’єси 
(в ролі Хлєстакова, артист М. Са- 
довський). Розташ. на вул. Гоголя 
№ 34. Іл.— с. 189. 
ГОЖУЛИ (Гуджули, Гуджоли) — 
село Полтав. р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо 
рядковані села Андрії вка, Зорів- 
ка, Падалки. Розташ. за 7 км 
від Полтави. 2915 ж. (1990). Засн. 
у другій пол. 17 ст. За даними 
1765—69 входили до складу Дру¬ 
гої Полтав. сотні Полтав. полку. 
1859 у Г., яке було козацьким 
селом Полтав. пов., наліч. 180 
дворів, 887 ж. 1910 у Г.— 288 дво¬ 
рів, 1557 ж., дерев. Христоріздвяна 
церква (1885), 2 корчми, крамни¬ 
ця. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. с.-г. артіль «Згода». 
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У 1926 — 393 двори, 1840 ж. У 
1930 організовано 2 нові с.-г. арті¬ 
лі — «Нове село» та «8 Березня». 
1932 на базі двох с.-г. артілей ств. 
колгосп ім. С. М. Кірова. У роки 
нім.-фашист, окупації (18.IX 1941 
—23.IX 1943) в селі було спалено 
243 селян, господарства. У Г.— 
центр, садиба радгоспу ім. С. М. 
Кірова (садівницького напряму). 
Поблизу села розташ. біофабрика, 
є неповна с. ш., фельдшерсько 
акушер, пункт, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 200 місць, б ка 
(П тис. од. зб.), відділення зв’яз¬ 
ку. Пам’ятник С. М. Кірову (1967). 
Братська могила рад. воїнів, за 
гибяих (21 чол.) у 1943 під час 
визволення села від нім.-фашист, 
загарбників; пам’ятник землякам, 
які полягли (351 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1955). 
ГОЛЕНЬКА — річка в І Гол тав. 
обл., права прит. р. Сули (бас. 
Дніпра). Довж. 17 км, площа бас. 
104 км2. Похил річки 3 м/км. 
ГОЛИКІВСЬКИЙ — ручай у Пол- 
тав. обл., права прит. р. Сули 
(бас. Дніпра). Тече тер. Лохвиць- 
кого р-ну. 
ГОЛОБОРбДЬКІВСЬКЕ (до 
1923 —Дубинівка)— селище Кар 
лівського р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій Підпорядкова¬ 
ні селища Михайлівське та Таїам- 
липьке (Тагамлик). Розташ. на 
правому березі р. Орчику (прит. 
Орелі), за 5 км від райцентру та 
за 6 км від залізнич. ст. Карлівка. 
Сучасна назва — з 1923. 662 ж. 
(1990). У 2 й пол. 19 ст. на місті 
сучас. селища існував хутір Ду 
бинівка, що входив до складу 
Тагамлицького (згодом — Дуби- 
нівського) управительства, одного 
з 13 самостійних управительств 
Карлівської економії великої кня¬ 
гині Олени Павлівни. Наприк. 
19 — поч. 20 ст. належала її на¬ 
щадкам герцогам Г. Г. та М. Г. 
Мекленбург-Стрілицьким і прин¬ 
цесі О. Г. Саксен Альтенбурзь- 
кій. 1902 тут сталися сел. завору¬ 
шення. За переписом 1910 у Дуби- 

нівці Тагамлицької волості Костяи 
тиноград. пов.— 21 двір, 256 ж., 
3477 дес. земельних угідь. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 20-х рр. організ. радгосп, 
що відносився до Карлівської 
Жовтневої цукроварні. З березня 
1923 Дубинівка входила до складу 
Карлівської сільради Карлівсь¬ 
кої о р-ну Красноград. округу 
(з 1925 — Полтав.). З кін. 1923 — 
Голобородьківський маєток Жовт¬ 
невої цукроварні Карлівської сіль¬ 
ради, з кін. 20-х рр.— с-ще Голо 
бородьківського радгоспу. В 1926 
у Г.— 62 двори, 110 ж. У період 
нім.-фашист. окупації (21.IX 
1941 —20.IX 1943) гітлерівці зруй¬ 
нували будівлі радгоспу. З 13.IV 
1957 — село, з кін. 50-х рр.— се 
лище. Тепер у Г.— центр, сади 
ба радгоспу їм. В Д, Голобороді. 
ка (зерново буряківничого напря¬ 
му, тваринництво), будинок побу¬ 
ту, відділення зв’язку та ощадбап 
ку, неповна с. ш., фельдшерсько 
акушер, пункт, аптека, дитсадок, 
б-ка, (16,4 тис. од. зб.), музейна 
кімната. Уродженкою Г. є Герой 
Соц. Праці А. С. Щербина. У се¬ 
лищі — братська могила рад. вої¬ 
нів, що загинули 1943, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, які по 
лягли (58 чол.) ка фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1976). На око 
лицях т . збереглися залишки 
трьох курганів. 
ГОЛОВАЧ — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Ворскли (бас. Дніп¬ 
ра). Тече тер. Полтавського р ну. 
На березі Г. розміщене с. Головач, 
ГОЛОВКУ А. В. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДбШКА У м. Кременчуці. 
Встановлена на фасаді будинку 
кол. Олександрі вського реального 
училища (тепер по вул.. Коцюбин¬ 
ського), в якому 1908—14 навчав¬ 
ся Головко Андрій Васильович 
(1897—1972) — укр. письменник 
Н. у с. Юрках Козельщинської о 
р ну. У селі встановлено Голов¬ 
ку А. В. пам'ятний знак. З реаль¬ 
ного уч-ща був виключений за 
участь у нелегальному ліг. гуртку. 
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ГОНЧАРСТВО З 1915 — на фронті. 1917 повер¬ 
нувся на Україну, працював вчи¬ 
телем. 1919 вийшла перша збірка 
віршів «Самоцвіти». 1920 ветупив 
до Червоної Армії. З 1922 — на 
літ. роботі, член літ. організації 
«Плуг». 1921—22 писав свої ранні 
твори в с. Біликах. Відпочивав і 
працював 1933 у будинку творчос¬ 
ті «Лука». Під час Великої Віт- 
чизн. війни — військ, кореспон¬ 
дент газ. «Комуніст». 1917 бував 
у Лубнах у Мгарському лісницт¬ 
ві, збираючи матеріали для ново¬ 
го твору. Автор романів «Бур’ян» 
(1927), «Мати» (1932), «Артєм 
Гармаш» (1951 — 70); п’єс* «У мер 
воних шумах» (1924), «Райське 
яблуко» (1920); публіцист, творів 
«Бойові епізоди», «Дружба» (1942) 
та ін. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка (1969). Дошка — 
граніт, скульпт. Ю. Ю. Шорохов; 
відкрита 1979. 
ГОЛОВКУ А. В. ПАМ’ЯТНИЙ 
ЗНАК у с. Юрках Козельщинсько- 
го р-ну. Відкрито 1977 до 80-річчя 
з дня народження письменника, 
на місці будинку, в якому він на¬ 
родився (див. Головку А. В. мемо¬ 
ріальна дошка). Знак — гранітна 
стела вис. 2,5 м з мемор. написом. 
ГОЛОВЛЙВА КРУЧА — геолог, 
пам’ятка природи (з 1982). Опорне 
відслонення відкладів антропогену. 
Розташ. біля с. Гуньків Кремен¬ 
чуцького р-ну. Перебуває у віданні 
колгоспу «Дружба». Площа 2 га. 
«ГОЛОС БЕДНОТКі». Газета, ор¬ 
ган Кобеляцького повіт, рсвкому 
Полтав. губ. Перший номер газе¬ 
ти вийшов 25.Т 1919 у Кобеляках. 
З наступом Ценікіна видання газе¬ 
ти припинилося. Збереглися ма¬ 
теріали Бюро преси України 
(БУП), надіслані до редакції з 
1 березня до 21 липня 1919. 
«ГОЛОС ЗЇНЬКІВІЦИНИ». Га 
зета,орган Зчіьків. р-ної Ради н. д. 
Виходить з 29. VIII 1991 у Зінькові. 
«ГОЛОС КОЛГОСПНИКА». Га 
зета, орган парткому і правління 
колгоспу ім. Кірова Драбині всь- 
кої сільс. Ради нар. депутатів Но- 

восанжарського р-ну. Видається 
з січня 1962 у с. Драбин і вці. 
«ГбЛОС КОММУНЙСТА». Га¬ 
зета, орган Полтав. губ. і міськ. 
к-ту КП(б)У. Виходила з 29.1 
1919 у Полтаві. Наприкінці квітня 
1919 об’єдналася з газ. «Известия 
Полгав. Совета рабочих депута- 
тов» і стала виходити під назвою 
«Известия Полтав. губисполкома 
п Полтав. губ к-та Ком. партии». 
«ГОЛОС КРАСНОГО КУРСАН 
ГА». Журнал Полі тсекретарі ату 
Полтав. табірного збору № 2 і 14-ї 
піхотної школи. 1922—24 видавав¬ 
ся у м. Полтаві. 
«ГОЛОС КРАСНОГО СОЛДА¬ 
ТА ГПУ». Журнал, орган кущо 
вої комендатури 15 Лівобережного 
куща військ ДПУ по охороні 
цукр. пром-сті. 1928 видавався 
у м. Прилуках. 
«ГОЛОС РАБИСА». Двотижнева 
газета, орган Полтав. губвідділу 
«Всерабиса». Виходила 1924 у 
Полтаві. 
«ГОЛОС ТРУДА». Щоденна га¬ 
зета, орган Полтав. губвиконкому 
та губкому КП(б)У. Бере початок 
від газ. «Вісті-Известия», що 
виходила з поч. 20-х рр. З жовтня 
1924 — «Г. т.». Нанрик. 1924 
одержала назву «Більшовик Пол¬ 
тавщини». Редакція розміщува¬ 
лася у Полтаві на вул. Срітенській 
(тепер Комсомольська) № 18. 
ГОНЧАРКА — річка в Полтав. 
обл., рукав р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Хорольського р-ну. 
ГОНЧАРСТВО — вид нар. тра¬ 
диційної й декор.-ужитк. творчос¬ 
ті, одне з найдавніших укр. місце¬ 
вих ремесел. Почесне місце В ЦІЙ 
галузі належить Полтавщині з 
її багатими покладами глин і 
вохр. Каоліни, фаянсові, вогне¬ 
тривкі, гончарні або горщикові 
глини різних відтінків залягають 
у басейнах рік Ворскли, Псла, 
Хоролу, Сули, Удаю. Многи, Уа- 
щані та Групі. Г. на Україні ймо- 
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вірно зародилося у неолітичну до¬ 
бу (5—3 тис. до н. е.). Надзвичай¬ 
ну мистецьку вартість мають ма¬ 
льовані ужиткові речі та моделі 
жител трипільської культури до¬ 
би міді (4—3 тис. до н. е.). Посуд 
ліпили вільноруч, випалювали у 
спеціальних печах — горнах. У 
скіф, добу (7—3 ст. до н. е.) у зга¬ 
дуваному давньогрец. істориком 
Геродотом м. Гелоні (археолог 
Б. А. Шрамко ототожнює його з 
городищем у с. Більську Коте- 
левського р ну) виготовляли по¬ 
суд, прикраси, культові статуетки 
й предмети, оздоблені лінійними 
візерунками чи наліпленням, Ар¬ 
хеологи знаходять горщики, мис¬ 
ки зарубинецької культури (2—1 
ст. до н. е.) у Лубнах, черняхівсь- 
кої культури (2—5 ст, н. е.) у Лох- 
виці. За часів Київ. Русі ориг. 
пам’ятки Г. (задимлений посуд 
сірого кольору, кольорові поливи) 
виявлено в нас. пунктах ГІере- 

Керамічні іграшки роботи 
О. Селюченко. 

Керамічні іграшки роботи 
Г. Пошивайла. 

яслаз. землі, зокрема, Посульсь- 
кої оборонної лінії. Після татаро- 
монг. навали Г. на Полтавщині 
відновилося г. 16—17 ст. Згодом 
у побуті різних прошарків насе¬ 
лення краю поширюються череп’¬ 
яний і полив’яний (зокрема, з зе- 
леною поливою, 18 ст.), посуд, 
кахлі. Найперші новітні гончарні 
цехи засн. у Лох виці (1634) і Га¬ 
дячі (1643), пізніше — у Зінькові, 
Глинську, Полтаві, Переяславі, 
Лубнах, Опішні, Ромнах, Хомут¬ 
ці. У 20-х рр. 20 ст. залишки це¬ 
хових організацій діяли у Хомут¬ 
ці, Глинську. Кількість членів 
цехів була: на 1783 — 3 у Гадячі, 
17 — у Глинську; на поч. 19 ст.— 
8 у Лубнах, 3 — у Переяславі; на 
1836 — 5 у Полтаві. На 1865 пра¬ 
цювало 13 гончарних з-дів, що 
виробляли продукції на 1280 крб. 
Кількість гончарів ІІолтав. губ.: 
1877 — 520 чол., 1893 — 721 чол., 
1900 — 1027 чоп., 1910 — 1129 чол. 
На поч. 20 ст. наліч. 60 гончарних 
осередків. 
Полтав. губ. земство послідовно 
дбало про гончар, промисел, на¬ 
даючи ремісникам тех. допомогу, 
засн. мережу навч. майстерень: 
в Опішні (1894—99), Поставмуках 
(1898—1902), Глинську (1899— 
1920) і Миргород, художньо-пром. 
школу ім. М. В. Гоголя (з 1896, те¬ 
пер — Миргородський кераміч¬ 
ний технікум ім. М. В. Гоголя). 
У 20-х рр. 20 ст. на Полтавщині 
функціонували кооп. артілі та 
колг. гончарні у багатьох осеред¬ 
ках. У повоєнний період вони 
припинили свою діяльність, за¬ 
вмерло жигтя у багатьох центрах 
Г. На сьогодні дехто з майстрів 
працює на з-ді «Художній кера¬ 
мік» в Опішні, Хомутці. 
Основні осередки Г. на Полтавщи¬ 
ні відповідають розміщенню родо 
вищ глин. Найкращі гончарні гли¬ 
ни у Зіньківському регіоні: Опіш 
ня з навкол. пунктами — Міські 
Млини, Попівка, Глинськ, Лазьки, 
Куземпн, Зіньків, Великі Буди 
ща, Чернечий Яр. Спеціалізація 
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гончарів — горщечнпки, посудни¬ 
ки, мисочникиї кахельники, не 
гельники, майстрині іграшок. Свій 
товар вони вивозили на продаж 
у Харківську, Катеринославську, 
Чернігівську, Херсонську, Курсь¬ 
ку губернії, Таврію, на Кубань. 
На другому місці: Миргород, регі¬ 
он — містечка Комишня, Полівка, 
Хомутець, с. Велика Грем’яча. 
Гончарі «білі» (виробляюіь не 
полив’яний, інколи задимлений 
посуд, обпалений один раз) — 
горщечнпки, кахельники і цегель¬ 
ники збували свої вироби на яр 
марках в іш. і їх районах ІІоііав 
щини. Гретіп регіоіі лохвиїїь 
кий, що включаї І йдтавмуки, 
Сенчу, Городище, Лісову Слобід¬ 
ку Кра< вві фляндровані й мальо¬ 
вані миски поставмушжі гончарі 
збували у Київській, Чернігівсь 
кій, Курсі,кій губерніях. Район 
збуту кухонного посуду тюменсь¬ 
кого (Ґлинськ) і кобеляцького 
(Білики, Нові Санжари) регіонів 
обмежується місцевими базарами. 
Існували ще окремі осередки — 
Бориспіль, Власівка, Гадяч, Ла- 
дин, Лубни, Миргород, Полтава. 
Дослідник гончарного промисл> 
І. А. Зарецький вказує, що етно¬ 
граф. форм і типів посуду на Пол¬ 
тавщині бл. 25. Види гончар, 
ремесла: посуд — кухонний (гор¬ 
щики, горщечки, газки, ринки), 
столовий (миски, яндоли, глечи 
ки, кухлі, чарки), святковий (ба 
рильця, «барани» і «леви» на го¬ 
рілку, глечики для «святої» води і 
для «вареної», куманці): вироби: 
побутові (тикви, макітри, нотатки, 
куришки, свічники, мазнички, в у 
лики, люльки), декоративні (ва¬ 
зи, тарі лі, попільнички), архітек¬ 
турно будівельні (вставки, розет¬ 
ки, кахлі, плитки, труби, димарі 
цегла і черепиця); дрібна пластика 
та іграшки. Керамічні вироби гюл- 
тав. майстрів знайшли широке за¬ 
стосування в спорудах українсько 
го архітектурного стилю. Майст 
ри пластики Спішні, Поставмук 
ліпили погруддя Тараса Шевчеи- 
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ка, козаків, бандуристів, жанрові 
сценки на літ. теми. Назви візерун¬ 
ків: «смужечки», «кривульки», «ви- 
відець», «пальчики», «лиштва», 
«сосонки», «виноград», «овесець», 
інші. Гончарі користуються та¬ 
кими глинами: «побіл» (біла), 
«описка» (коричнева), «червінка» 
або глей (червона чи рожева). 
Розчинами цих глин обливають 
і розмальовують вироби. Майстри 
19—20 ст. застосовують різні склад¬ 
ні техніки «затіків» або «заливан¬ 
ня» (фляндрівка), контурного ма¬ 
лювання або «ріжкування», «ряту¬ 
вання» (гравірування). Крім тра¬ 
диційної поліхромії 17 — серед. 
19 ст. (жовта, коричнева, червона 
і зелена барви), з 1880-х рр. за- 
стосов. кобальт (синя). Гончар, 
полтав. краю мали широку по¬ 
пулярність, їх запрошували пра 
цювати до Кисво Печерської лав 
ри Захарко Кармазин (17 ст.) з 
Великих Будиш, Тихін Судима 
та його син Дем’ян Сулименко з 
Глинська Григорій Грудницький 
із Гадяча (2-а пол. 18 ст.). З кін. 
18 ст. стала відома гончарна роди¬ 
на ІІошпиайлів з Спішні. Най- 
значніші мигці гончарного миетецт- 

Г. Демченко. Баранець; смт Опішня. 
1930. 



ва 19 — поч. 20 ст.: Іван і Григо- 
рііі Бакути, Петро Іщенко, Посип 
Кариенко, Павло Калашнпк, Да¬ 
нило Крути гол ов, Пеіро Латиш, 
Василь Поросний, Андрій Ступка, 
Федір Чирвенко, родини Глади- 
реьських, Бовкунів, Півнів. Ав¬ 
тор неповторних скульптурних 
композицій поч. 20 ст.— Остап 
Ночовник, твори якого є в музеях 
Парижа й Відня. Гончарі експону¬ 
вали свої твори на виставках у 
полтав. краї, Харкові, Києві, 
Москві, Петербурзі, на міжпар. 
виставках (1900 у Парижі). Серед 
відомих майстрів 20 ст.: Омелян 
Ковпак, Мотря Назарчук, Василь 
Червоний, засл. майстри нар. твор¬ 
чості УРСР Іван Білик, Олек¬ 
сандра Селюченко, Настя Білик- 
ГІошивайло, Михайло Китриш, Ва¬ 
силь Омеляненко, Гаврило й Ми¬ 
кола Пошивайли. 12 опіпшяп ста¬ 
ли членами Спілки художників 
України. Вони є експонентами 
виставок у країні, за кордоном — 
у Парижі, Фаєнці, Брюсселі, 
Остенді, «Експо-67» Монреалі, 
«Експо-70» Осаці, Загребі, Вели¬ 
ко Тирново. Здобутки полтав. 
Г; вражають і нині своєю естети¬ 
кою, орнаментальним розмаїттям 
1 досконалістю пластики. Гончар- 

I. Симон. Чайник; с. Хомутець; 
30-і рр. 20 ст. 
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ні вироби зберігаються у багатьох 
дчузеях країни, насамперед у Наці¬ 
ональному музеї укр. гончарства 
в Опішні, за кордоном, у приват¬ 
них збірках. Г. Полтавщини при¬ 
святили свої праці І. А. Зарецький 
(1894, див. Лютенька), О. Я. 
Риженко (1930), Є. М. Дмитріє- 
ва (1952), О. М. Пошивайло (1989), 
видано альбоми, комплекти ли¬ 
стівок. Гл.-табл. XI, XXXI. 
ГОРБЙ (Кагамлнк) — село Гло- 
бинського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Білоусівка та Сидори. Роз¬ 
тати. за 18 км від райцентру, за 
14 км від залізнич. ст. Глобине 
та за 25 км від пристані Градизьк. 
828 ж. (1990). Заселені на поч. 
18 ст. чигирин-дібрівським сотни¬ 
ком Іваном Булюбашем. У 1766 
належали Жовнинській сотні Лу¬ 
бен. полку і були у володінні знач¬ 
кового товариша Дем’яна Булю- 
баша. У ряді істор. джерел 19 ст. 
вживалася й друга назва села — 
Кагамлик. З ліквідацією полко¬ 
вого устрою 1781 Г. увійшли до 
складу Городиського (з 1789 — 
Градизького) повіту Київ, (з 1789 
— Катеринослав.) намісництва, 
з 1796 — Кременчуц. повіту Ма¬ 
лорос. губ. (з 1802 — Полтав.). За 
переписом 1781 у селі — 148 дво¬ 
рів. 1787 у Г. мешкало 378 ж. чол. 
статі. У кін. 18 — на поч. 19 ст. 
в Г. були володіння надвірного 
радника Г. В. Родчянки, син яко¬ 
го — поет А. Г. Родзянко (бл. 
1793—1846) був у дружніх відно¬ 
синах з О. С. Пушкіним, Г. Р. Дер¬ 
жавшим, С. Т. Аксаковим, знайо¬ 
мий з Т. Г. Шевченком. 1839 у Г. 
споруджена дерев. Михайлівська 
церква, при якій існувала цер¬ 
ковна жіноча однокласна школа. 
У 40-х — на поч. 50 х рр 19 ст. тут, 
вірогідно, бував у своїх родичів 
по матері Булюбашів майбутній 
укр. композитор М. В. Лисенко 
(1842—1912). За переписом 1859 
у селі — 203 двори, 1383 ж., від¬ 
бувалося 2 ярмарки на рік. 20.XI 
1882 відкрито Горбі вське земське 



«ГОРИЗОНТ» уч-ще, де працювало 2 учителі. 
1900 у Г. існ. З громади (козацька 
га 2 селянські), в яких наліч. 
255 дворів, 2106 ж. З 1905 діяв 
паровий млин, 1907 відкрито Іор- 
бівську лікарню, в якій працюва¬ 
ло 8 чол. 1906 сталися сел. завору¬ 
шення. За переписом 1910 у Г. 
наліч. 350 дворів, 2089 ж., З паро 
вих млини (з олійницями, крупо¬ 
рушкою та просору піками). 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Перший волрсиком очолив 
більшовик С. О. Оисіспко, під 
керівництвом якого згодом був 
сформований партизан, і,пін для 
боротьби з пім. айстр. Окупанта 
ми га петлюрівцями. У травні 
1919 у Г. засік перший у Кремен¬ 
чуц. повіті сільс. комуністичний 
осередок. У березні 1923 Г. стає 
райцентром, де працювали мех. 
з-д, паровий млин, трудова школа, 
лікарня, дитячий будинок, двічі 
на тиждень відбувалися базари. 
2550 ж У 1924 відкрито Сел. буди¬ 
нок, пам’ятник В. І. Леніну, засн. 
с.-г. кооп. т во, 1925 ств. артіль 
«Зарево», 1926 — машинно трак 
горне т-во «Червона міць», 1928 
працювали три, 1929 — два лікне¬ 
пи. У 1928—29 органі з. г-ва: «Впе¬ 
ред» (скотарсько-молочарське), 
птахівничо кооп., «Новий шлях» 
(садово - виноградно - пасічницьке). 
1930 село колективізоване. Під час 
ні м,-фашист. окупації (12ЛХ 1941 
— 26.ІХ 1943) гітлерівці пограбу 
вали село, <налили значну його 
частішу. У селі — центр, садиба 
колгоспу ім. С. М. Кірова (зерно 
во буряківничого напряму, і варті 
ництво), споживче т-во, 8-річпа 
школа, лікарня, Будинок культу¬ 
ри на 300 місць, при якому діє са¬ 
модіяльний ансамбль нар. пісні 
«Веселі музики», б-ка (15 тис. 
од. зб.), і сто р 11 ко- к раєзиа в. музей 
на громад, засадах. Село радіофі¬ 
коване (1955), електрифіковане 
(1963). Уродженцем с. Білоусівки 
є відомий борець-силач Ю. І. Бі¬ 
лоус. У Г. пройшли дитинство 
і юність укр. поета-байкаря Л. І. 

Глібова (182.—93; див. Глгбова 
вулиця). У горбівській школі на¬ 
вчався Г. І. Майборода, майбутній 
укр. композитор. Пам’ятники: 
воїнам односельцям, загиблим (165 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1963), С. М. Кірову (1964) 
та В. І. Леніну (1967). У селі мо¬ 
гили — борці в за владу Рад (1920), 
жертв нім. фашистів (1941—43), 
рад. воїнів-визволигелів (1943). 
ГбРБІВСЬКИЙ РАЙан — адм.- 
гср. одиниця. Ств. 7.111 1923 в 
складі Кременчуц. округу із Гор 
бівської та Святилівської волосгей 
Кременчуц. повіту і Криворудсь- 
кої волості Хорольського повіту 
(12 сільрад). Площа — 448 кв. 
верств, нас.— ЗО 174 чол. 7.ІХ 
1923 населення — 32 729 чол. Роз¬ 
формований 28. VIII 1928, тер. 
розподілено між Глобинським і 
Градизьким р-ми. 
ГОРДЇЙКА — річка в Полтав. 
обл., кол. ліва прит. Дніпра. Текла 
поблизу с. Недогарків (тепер Кре¬ 
менчуцького р ну). Не існує. 
В зв’язку з утв. Кременчуцького 
водосховища низинна частина тер. 
поблизу Недогарків затоплена його 
водами. 
«ГОРИЗОНТ» — завод у Гадячі. 
Ств. 1979 на базі промкомбінату 
як Гадяцький завод металовиро¬ 
бів. З 1989 — сучасна назва. Під¬ 
порядкований Полтав. вироби, об’¬ 
єднанню «Полтава». Промкомбі¬ 
нат засн. 1944. Виготовляв і ре¬ 
монтував вози. 1945 освоєно вироб¬ 
ництво гончарного посуду та ди¬ 
тячої іграшки. 1958 промкомбі¬ 
нату передано Гадяцьке торфопід¬ 
приємство, 1960 — меблеву ф-ку, 
1967 — цех швейних виробів. 1973 
промкомбінат освоїв виробництво 
пром. вентиляторів. Підприємство 
спеціалізується на випуску това¬ 
рів нар. споживання швейної гру¬ 
пи та металогругіи. Випускаються 
також вироби з місцевої сировини 
(віники та лозові корзини). Із 

197 



товарів нар. споживання також 
виготовляються пічні духовки, 
фасадні та намогильні огорожі, 
ворота для гаражів кришки для 
консервування візки для сипучих 
матеріалів, кормушки та метале¬ 
ві баки для ферм. Осн. продук¬ 
ція з-ду — вентилятори 3-д має 
5 цехів: вентиляторний, метало 
цех, швейний цех № 1, швейний 
цех Л1? 2, Соснівську дільницю 
для виготовлення виробів із місце¬ 
вої сировини. На з ді сгв. надом¬ 
ний пункт у с. Веприку, де вито 
гов ля ют ьС я швейні вироби. Діють 
два кооперативи: «Металіст» для 
виробництва товарів нар. спожи¬ 
вання, «Лада» — для ремонту 
автотранспорту. Розміщений на 
вул. Лесі Українки № 14. 
ГОРИСЛАВЦҐ — село Кремен¬ 
чуцького р-ну, центр сільс. Ради 
цар- депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Коржівка, Миловидівка 
та Олефірівка. Розташ. за 20 
км від райцентру та за б км від за 
лізнич. ст. Рублівка. 573 ж. (1990). 
Засн. у 2-й пол. 18 ст. вільними 
козаками, назва — від імені пер¬ 
шого поселенця — козака Гори 
славця. За переписом 1859 на хуто¬ 
рі Г. наліч. 12 дворів, 120 ж. 1910 
у селі Г. Кохнівської волості Кре¬ 
менчуцького повіту — 113 дворів, 
659 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1918—19 на тер. Г. діяв 
партизан, загін під керівництвом 
О. Зеленського та Ф. Отрішка. 
1923 у Г. Кохнівського р-ну Кре 
менчуц. округу — 323 ж. У 1932— 
33 від голоду на тер. сільради 
загинуло бл. 330 чол. Під час. 
німецько-фашистської окупації Г. 
(18.IX 1941 — 27.IX 1913) гітле 
рівці розстріляли 5 чол., вивезли 
на примусові роботи до Німеччи 
ни 109 чол. У селі — радгосп ім. 
Г. І. Петровського мол. напряму, 
олійний цех, їдальня, будинок 
побуту, відділення зв’язку та 
ошадбанку, фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 250 місць, б-ка (15,3 тис. 

од. зб.). У селі — братська мо¬ 
гила рад. воїнів, що загинули 
1943 при визволенні села від гіт¬ 
лерівців. Пам'ятники: воїнам-од~ 
носельцям, які полягли (95 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни (1956); Г. І. Петровському 
(1967). 
ГбРЛЕНКА якйма щоден¬ 
ник. «Журнал Горленка, гене¬ 
рального хорунжого, веденими в 
Крьімском походе в 1736 году» — 
щоденні записи про участь укр. 
козацьких полків (Переяславсько¬ 
го, Лубенського та їй.) на чолі 
з наказним гетьманом генеральним 
хорунжим Я. І. Горленком (р. н. 
невід.— 1758) у Кримському по 
ході разом з рос. військом. Вівся 
з 20.IV до 9.VI 1736 (його оригінал 
на 129 аркушах зберігається в 
Бібліотеці СРСР ім. В. І. Леніна). 
У щоденнику заносилися накази 
но війську, дані про моральний 
стан у полках, про воєнні дії тощо. 
Г. Я. щ.—важливе джерело для 
висвітлення участі укр. казаць- 
ких полків у рос.-тур. війні 1735— 
39. 
«ГОРНО». Літ. листок (газета) 
молодих робітн. літераторів Пол¬ 
тави, членів літгрупи « Горно». Ви¬ 
ходив 1927. Опубліковано твори 
М. Корсуна, В. Перельотного (Ва- 
силенка), В. Аврущенка, В. Сосю- 
ри, О. Ковіньки, II. Розі на, вірші 
польською мовою С. Тарашкеви- 
ча тощо. Крім худож. творів, дру 
кувалися критико бібліограф, ма 
геріали. 
ГОРОБЦЯ П. М. МОГЙЛА у 
Полтаві. Горобець Павло Матві¬ 
йович (1905—74) — укр. живопи¬ 
сець пейзажист, член Асоціації ху¬ 
дожників Червоної України, член 
Спілки художників СРСР. Н. у 
Полтаві. Учень живописців Г. Цис- 
са, М. Бура чека. Працював у ре¬ 
дакції газети «Більшовик Полтав¬ 
щини» (1927—36), Полтавському 
художньому музеї (з 1947, дирек¬ 
тор 1963—73). Серед численних 
живописних робіт невеликі ліричні 
краєвиди Полтавщини, р. Ворск 
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ли. Твори зберігаються у музеях 
Полтави, Києва, Харкова, Львова, 
Миргорода, Миколаєва, Москви, 
Тбілісі. Похований на кладовищі 
Полтавського Хрестоздвижепсь- 
кого монастиря. 
ГОРОДЙЩА — залишки давніх 
укріплених поселень, замків та 
міст різних історичних епох. Роз- 
таш. у важко доступних місцях на 
високих берегах річок та в їх 
долинах («болотні» Г.). Назва 
походить від давньоруського сло¬ 
ва «град» — огороджений, захи¬ 
щений^ Укріплення складалися 
переважно з земляних валів іа ро¬ 
вів перед ними й доповнювалися 
природними перепонами (ярами, 
урвищами, болотами, протоками, 
старицями). Поширені на всій те¬ 
риторії Полтавщини. Більш ранні 
і значні за площею Г. знаходять¬ 
ся переважно в її пд. частині і 
відносяться до т. зв. скіфського 
часу (6—-3 ст. до н. е.). Залишені 
осілими лісостеповими земле¬ 
робськими племенами й служили 
їм для захисту від нападів кочо¬ 
вих скотарських скіфських пле¬ 
мен степової зони. Найбільше н 
них знаходиться на березі р. Ворск¬ 
ли — Більське городище. Багато 
Г. Полтавщини залишені ранньо 
слов’янським та давньоруським 
населенням (8—13 ст.) й також слу¬ 
жили їм для захисту від тодішніх 
степових кочівників, зокрема пе¬ 
ченігів та половців. Укріплені 
поселення Давньої Русі (форте 
ці — «гради») часом утворювали 
цілі оборонні системи (лінії) 
вздовж окремих річок, прикладом 
яких може служити Посульська 
оборонна лінія (в її складі бл. 
20 Г.) — залишків «городів», за 
снованих князем Володимиром 
Святославичем в кін. 10 ст. Вивча¬ 
ються з 2 пол. 19 ст. 
ГОРОДЙЩА (ГРАДЙЗЬКА) 
ПЛАНИ. Перший план Городища 
пов’язаний зі спробою реконструю¬ 
вати застарілі укріплення Городи- 
щенської фортеці. Великоформат¬ 
ний дрібномасштабний ілюміно- 

ГОРОДИЩА ПЛАНИ 

ваний «План малороесийского Мир¬ 
городе кого полку гюграничному 
степному местечку Городищу с 
гитуациею сочинен 1748 году» має 
візу про його апробацію: «От 
фортификации полковник Данила 
де Боскет. Глухов 22 августа 1752 
году». План зорієнтовано по сто¬ 
ронах світу (Пн. справа), обмеже¬ 
но прямокутною рамкою. У пра¬ 
вому верхньому куті — заголовок, 
у нижньому — лінійний масштаб 
у слжєнях, у лівому нижньому 
куті — експлікація. Під рамкою — 
підпис: «Копировал Киевской 
инжеперной іпкольі ученик Черни- 
говского гаршизонного полку сер¬ 
жант Василий Беляев». На плані 
заливкою зображено гідрографіч¬ 
ну мережу — Дніпро і його стари 
ки Гирман і Бистрик, озеро Зубове, 
розтушовкою — рельєф, різними 
умовними знаками — особливості 
рослинності: ліс, заплавні луки, 
поля, городи. У лаконічній мане¬ 
рі зображено радіальне з елемен¬ 
тами порядкового планування міс 
гечка, лінію укріплень фортеці 
Покровську і Троїцьку церкви, 
окремі споруди, у т. ч. вітряк 
за містом при дорозі на Власівку, 
Крім цієї дороги, показано шляхи 
на Чигирин — Діброву, Сорочин¬ 
ці, Миргород. Південніше містеч¬ 
ка піл горою зображено Пивго 
иодський Миколаївський мона 
етир. На березі Дніпра — два 
квадратних редути. Накреслено 
лінію перетину, шо проходить че¬ 
рез фортецю і гору південніше 
неї, про яку сказано в експлікації, 
що гора «вишиною против кре- 
поетного горизонту 28 сажен». 
Це свідчить про те, шо у комплек¬ 
ті з планом на окремому аркуші 
було виконано профіль місцевос¬ 
ті. Того ж року тим же автором 
накреслено «План мал лроссийско- 
го Миргородекого полку погра- 
ничному степному местечку Горо 
дпщу сочинен 1748 году сентября 
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месяца». Він також має візу Д. 
де Боскета. План великого форма¬ 
ту, крупномасштабний орієнтова¬ 
ний по сторонах світу, ілюмінова¬ 
ний, у прямокутній рамці. У лі 
вому верхньому куті — «Пояс 
нения на 8 позицій. Внизу — лі¬ 
нійний масштаб. На плані розту¬ 
шовкою показано рельєф, залив¬ 
кою — старик Дніпра Г ирман, ду¬ 
же докладно — стару козацьку 
фортецю з валом та ровом, брама¬ 
ми з мостами через рів. Тонкими 
лініями нанесено планування, у 
т. ч. й парцеляцію ділянок. З на¬ 
пільної сторони фортеці була ши¬ 
рока еспланада, по якій розкида¬ 
но поодинокі споруди, у т. ч. 
вітряк. На цьому ж плані тонкими 
лініями без розтушовки показано 
проектований абрис фортеці. З на¬ 
пільної сторони — тенальний 
фронт з 5 п’ятикутними в плані 
бастіонами, вал гангом, апареля¬ 
ми і гласисом. З боку крутосхилів, 
обернених до Гирмана, лишався 
старий вал, посилений лінією ро¬ 
гаток. На плані фортеці нанесено 
28 ліній перетину — свідчення 
того, що одночасно з планом на 
окремих аркушах були викреслені 
фіксаційні та проектні профілі 
укріплень. Обидва плани збері¬ 
гаються у ЦДВІА СРСР (Москва). 
1787 у складі «Исторического и то- 
пографического описання Киевско- 

Городищенська фортеця. 
План 1748. 

го наместничества» виконано схе¬ 
матичний дрібномасштабний мало¬ 
го формату «План уездного города 
Городища с показанием главней- 
ших публичньіх строєний». Орієн¬ 
тований по сторонах світу, ілюмі¬ 
нований, у нижній частині аркуша 
має лінійний масштаб і «Краткое 
описание». Зображення «Старого 
земляного укрепления» свідчить, 
що попередній проект реконст¬ 
рукції фортеці не реалізовано. 
Південніше міста — «ГІивогород- 
ський Николаевский монастирь, 
оставшей за штатом». Позначені 
також церкви, присутственні міс¬ 
ця, «карантинной дом», дороги 
на Кременчук, Хорол, Золотоно¬ 
шу. План зберігається у Публіч¬ 
ній б-ці ім. Салтикова Щедрі на 
(С.-Петербург). Див. також Плани 
міст Полтавщини. 
ГОРОДЙІЦЕ — з 1789 Градизьк. 
Див. Городищвнська фортеця 
17—18 ст., Городища (Градизька) 

71 ЛП747Л 

ГОРОДЙЩЕНСЬКА ФОРТЕЦЯ 
17—18 ст. Споруджена на початку 
17 ст. водночас із заснуванням 
слободи, згодом містечка Городи¬ 
ще. Розташ. на підвищеній терасі 
лівого берега Дніпра на місці 
городища черняхівської та ін. 
культур. Служила опорним пунк¬ 
том повстанців під час селянсько- 
козацьких повстань під проводом 
І. Сулими (1635), П. Павлюка 
(1637), Я. Острянина та Д. Гуні 
(1638), а також у роки визвольної 
війни 1648—1654. Коли Городище 
було сотенним містечком Чиги¬ 
ринського (з 1648), а потім Мир¬ 
город. (з 1667) полків та в наступ¬ 
ний період у Г. ф. розташ. відпо¬ 
відні сотенні та міські установи — 
канцелярія, суд, ратуша тещо. У 
17 ст. тер. фортеці оточували зем¬ 
ляний вал з палісадом чи тином 
по гребеню, а також рів. На валу 
та брамах стояли дерев'яні башти. 
До серед. 18 ст. від цих укріплень 
лишилися переважно вал та рів із 
надбрамними баштами. За Городи¬ 
ща (Градцзька) плцпом 1748 об-- 
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риси укріплень Г. ф. дещо прибли- 
жалиея до неправильного овалу, 
зх. частина якого виходила на 
крутий схил, звернутий до дніпро¬ 
вої заплави й річки І'ирман, пд.— 
до узвозу, що вів до Дніпра, а 
сх. та пн.— межували з полем і 
береговим узвиишіям. Подовжня 
вісь укріплення сягала вдовжнну 
280 саж., впоперек — 100—160 
саж., а заг. довжина укріплень — 
6л. 800 саж. На ті часи у Г. ф. 
існувало троє воріт — Гпрмансь- 
кі, Чигирин-Дібровсьм і а Вла 
сівські. Всередині форіеці роз¬ 
тані. дерев ині Троїцька га По 
кровська церкви, а також юртові 
ряди, громадські іі приватні дво 
ри та будинки. Г. ф. втратила своє 
значення іі занепала після скасу¬ 
вання на Лівобережній Україні 
полкового устрою, та перетворен¬ 
ня Городища на Градизьк. Зане¬ 
пад і знищення Г. ф. прискорили 
великі пожежі 1832, 1848 і особли¬ 
во 1866. Див. також Оборонне 
бу діві шитво. 
ГОРбШИН — давньоруське міс¬ 
то, розташ. на правому березі 
р. Сули (тепер с. Тарасівна Ор 
жицького р-ну). Вперше згадане 
під 1096 у складі Переяславської 
землі. Відоме до серед. 13 ст. Збе¬ 
реглося городище. Вперше обсте¬ 
жене в кін. 19 ст. В. Г. Ляскорон- 
ським, неодноразово оглядалось 
археологами — І. І. Ляпушкіним 
(1948), М. П. Кучерою та О. В. 
Сухобоковим (1971), 10. Ю. Мор- 
гуновим (1981). Складається з 
дитинця і посаду. Задернований 
майданчик напівкруглої в плані 
форми площею 0,6 га, захищений 
валом висотою до 4 м і ровом. 
Культурний шар дитинця пошко 
цжений селітряним виробництвом 
17—18 ст. З Гід. і Зх. від дитинця 
розташований посад площею 140 X 
X 220 м, захищений валом висо 
тою більше 1 м і широким ровом. 
Частина тер. посаду розорюється, 
інша — забудована. Культурні 
нашарування мають товщину до 
1 м. Знайдені уламки гончарного 

ГОРОШИНЕ 

посуду, точильні бруски, шифер¬ 
ні пряслиця, залізні ножі, уламок 
амфори з графіті; досліджені 
залишки глинобитної печі 12—13 
ст. Колекції знахідок зберігаються 
у Ермітажі, Іи-ті археології АН 
України та Лубенському крає- 
знав чом у м у зеї. 
ГОРОШИНЕ (Горошин) — село 
Семенівського р ну, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Гаївка, Кукеби, 
Старий Калкаїв. Розташ. на бе¬ 
резі р. Сули та її притоки р. Бо¬ 
рису, за 36 км від райцентру та 
залізнич. ст. Веселий Поділ. 975 ж. 
(1990). Г.— літописне місто, одно 
з найстаріших поселень Полтав¬ 
щини. Воно згадується серед го¬ 
ловних пунктів, де Володимир 
Мономах здобув перемоги над 
половцями (ПОЗ, 1110). Ще й до 
наших днів поблизу села зберегли¬ 
ся залишки городища часів Київ¬ 
ської Русі. 1239 монголо тат. орди 
хана Батия знищили поселення 
Г. У 15—16 ст. селом володіли 
линські, потім Жолкевські, Виш- 

невецькі. У роки над.-визвольної 
війни укр. народу (1648—54) село 
було сотенним містечком Лубен 
полку. 14.VIII 1653 до Б. Хмель¬ 
ницького ішрез Г. їде рос. посол 
Іван Фоміи. Після ревізії 1729 
в Г.— 170 селянських двєірів, 
крім козацьких. З 1744 цариця 
Єлизавета пожалувала ГІ панам 
Оболенським, які стали власни¬ 
ками села до кінця 18 ст. На 1781 
у Г. Хорольського пов. Київ, на¬ 
місництва — 430 хат, 1787 — 1312 
ж. чол. статі.; У серпні 1812 І. П 
Котляревський формував у Г. 5-й 
козацький полк для боротьби з 
французькими інтервентами. М-ко 
Г. Хорольського пов. 1863 наліч. 
456 дворів, 2814 ж., мало дві де¬ 
рев. церкви: Успенська (1866), 
Преображенська (1862), побуд. 
штаб ротмистром І. М. Левкови- 
чем; при церквах б ки; сільське 
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уч-ще, винокурня, пивнин, селітря 
ннй та шкіряний з-ди відбувалося 
З ярмарки на рік. Місцевий земле¬ 
власник С. К. Гудим- Лєвкович 
повністю утримував в Г. школу 
для дівчаток. 1885 в містечку 
було 2345 ж., за переписом 1900 — 
496 господарств, 2756 ж., 1910 — 
507 господарств. 2676 ж., з них 
770 письменних. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У березні 1921 в селі ств. 
комнезам. 1926 — 581 господа рст 
во, 2616 ж. 1929—ЗО в Г. органі¬ 
зовуються колгоспи. Під час нім.- 
фашист. окупації (14.ЇХ 1941— 
23.ЇХ 1943) вивезено до Німеччи¬ 
ни 87 чол., розстріляно 1 чол.; 
село зруйновано та пограбовано. 
На 1990 у Г.— колгосп ім. Енгель¬ 
са (зерново-бурякового напряму, 
тваринництво; спеціалізується на 
вироби, курячих яєць), с. ПІ., ділі» 
нична лікарня, дитсадок, Будинок 
культури (430 місць), б ка (15 865 
од. зо.), кіноустановка. У Г. па¬ 
м’ятник 1. П. Котляревському 
(1964) та Ф. Енгельсу (1967). На 
фасаді кол. буд. поміщика Л. Гу¬ 
ди ми (тепер дільнична лікарня) 
1965 вст. Котляревському /. П. 
меморіальну дошку. 1950 встанов¬ 
лено надгробок на братській мо¬ 
гилі жертв фашизму 1943 1959 — 
на братській могилі рад. воїнів 
і жертв фашизму 1943 та пам’ятник 
воїнам-односельцям, які загину 
ли (239 чол.) на фронтах Вел. 
Вітчизн. війни. 
ГбРЬКОГО ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Мало-Некрасівська, Київсь¬ 
кий р-н) — від вул. Коцюбинсь¬ 
кого до Фруктової. Наз. на честь 
Горького Максима (Пєшкова Олек¬ 
сія Максимовича, 1868—1936) — 
рос. письменника. Н. у Нижньому 
Новгороді в сім’ї столяра. В 11 
років пішов «в люди». Друкува¬ 
тися почав 1892. Засн. 1915 ж урн. 
«Звезда». 1921 виїхав на лікуван¬ 
ня за кордон. З 1924 жив у Сор 
ренто (Італія). 1931 повернувся 
у Росію. Був організатором і 
головою 1-го Всесоюз, з’їзду рад. 

письменників (1934). Очолив (з 
1934) Спілку письменників СРСР. 
Життя і творчість І . пов’язані й 
з Україною. У різні роки відвідав 
Київ, Харків, Херсон, Одесу та 
ін. Полтавщину побачив вперше 
1891 під час подорожі по Україні. 
Проїхав з Харкова на Полтаву че¬ 
рез Великі Сорочинці, Миргород, 
Ромодан, Лубни. 1897 оселився у 
Мануйлівці. Тут він написав тво¬ 
ри: «Кр»імские зскизьг», «Мальва», 
«Супруги Орловьі», «Бьівшие лю¬ 
ди», «В степи», розпочав роман 
«Фома Гордеє в». 29. VI письмен¬ 
ник відвідав говгвянський ярма¬ 
рок, враження від якого лягли 
в основу нарису «Ярмарка в Голт- 
ве». У Мануйлівці в Псшкових 
нар. син Максим. За ініціативою 
Горького в селі ств. жіноча неділь¬ 
на школа, хор, театр (див. Ма 
нуйлівськиіі а маторськіїи театр). 
Побував V Козельщині, Рублівці, 
Омельнику, Манжелії. Знову при¬ 
їхав на Полтавщину на поч. черв¬ 
ня 1900. Жив у Мануйлівці, від¬ 
відав Кременчук, Крюків. Напи¬ 
сав повісті «Троє», «Мужик», роз¬ 
почав п єсу «Мещане». У Верхній 
Мануйлівці відкрито Горького 
Максима музей, встановлено Торь- 
кому Максиму пам'ятник. 
ГбРЬКОГО МАКСЙМА МУ¬ 
ЗЕЙ л і те рату рно меморі а л ьн ий у 
с. Верхній Мануйлівці Козель 
щинського р-ну. Відкр. 1939 в кол. 
читальні поміщиці О. А. Орловсь¬ 
кої. Письменник двічі (1897, 1900) 
побував V Мануйлівці, куди був 
запрошений місцевою поміщицею 
на лікування. 1960 споруджено 
нове окреме приміщення для му¬ 
зею. Експозиція розповідає про 
життєвий і творчий шлях письмен¬ 
ника, про його перебування у Ма¬ 
нуйлівці, де Горькии продовжував 
свою літ. і громад, діяльність. Му¬ 
зей налічує бл. З тис. експонатів — 
це особисті речі письменника, йо¬ 
го твори, літературознавчі праці 
про нього, фотографії і документ, 
матеріали, роботи відомих скульп¬ 
торів Н. В. Крандіенської, І. М. 
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Гончара, художників Г. Меліхова, 
Л. Хорошкевича та ін. Див. Горь- 
кого вулиця. 
гОрькому максйму ме¬ 
моріальна ДОШКА у с. Верх 
ній Мануйлівці. Встановлена на 
фасаді будинку Горького Максима 
музею. Дошка — мармур, від 
крита 1%8. 
ГбРЬКОМУ МАКСЙМУ ПА 
МИТНИКИ. 1) Ус. Верхній Ма¬ 
нуйлівці. Відкрито 1968 до 100- 
річчя від дня народження пись¬ 
менника, який 1897 і 1900 иеребу 
вав у Мануйлівці (диві Гпрько/о 
вулиця, Горько/О Мани чи музей). 
Пам’ятник — гранітне погруддя 
висотою 2 м на постаменті висотою 
З м. 1л. габл. XVII.2) У с. Кряч 
кіпці ІІ при пінського р-ну. Вста¬ 
новлено 1967 біля сільс. клубу. 
Ім’я письменника носить місце 
вий радгосп. Пам’ятник — скульп¬ 
тура висотою 2,6 м на прямокут¬ 
ному постаменті висотою 2,2 м. 
Скульптор А. А. Шалимов. 1990 
реставровано. 3) У с. Левенцівці 
Чутівського р ну. Встановлено 
1969 біля сільс, клубу з нагоди 
100-річчя від дня народження 
письменника. Пам’ятник — залі¬ 
зобетонна скульптура вис. 2 м 
на гранітному двометровому поста¬ 
менті. 4) У с. Новоселівці Реше- 
тилівського р-ну. Відкрито 1968 
на гіриклубній площі біля кон¬ 
тори колгоспу, який носить ім’я 
письменника. Пам’ятник — залі¬ 
зобетонне погруддя (1,1 X 0,7 X 
X 0,7 м) на цегляному оштукату¬ 
реному постаменті (1.8 X 1,0 X 
X 0,7 м). Виготовлено на Харків, 
скульптурному комбінаті. 5) У 
є. Середняках Гадяцького р ну. 
Встановлено 1967 в центрі села бі¬ 
ля контори колгоспу, який носить 
ім’я письменника. Залізобетонна 
скульптура на повний зріст (2,8 X 
X 0,9 X 0,6 м) встановлена на 
цегляному оцементованому поста¬ 
менті (1,8 X 1,0 X 1,2 м). Ав¬ 
тори — скульптори А. А. та 
К. А. Шали мови, архітектор 
А. В. Рєуск. 

ГРАБАРІВКА 

«ГОСПОДАРСТВО ПОЛТАВ 
ЩИНИ». Журнал Полгав. губ. 
планової комісії. Видавався 1924— 
25 у Полтаві. 
ГОХНЇВКА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Многи (бас. Дні¬ 
пра). 
ГРАБАРІВКА — село Пирятин- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів. Розташ. на р. Ру¬ 
дій, за 25 км від райцентру і за 
6 км від залізнич. ст. Грабарівка. 
809 ж. (1990). У 18 ст. село входи¬ 
ло до Пирятинської першої сотні 
Лубен, полку. 1764 наліч. 169 хіт, 
у т. ч. 100 виборних козаків і 10 
хат підпомічників, 59 хат посполи¬ 
тих і підсусідків. Після ліквіда¬ 
ції полкового устрою 1781 Г. на 
лежала до Пирятин. пов. 1787, згід¬ 
но з описом Київ, намісництва, 
в Г.— 484 ж. чол. статі. У селі 
була маєтність дружини бунчу¬ 
кового товариша Саханського та 
капітана Семена Горленка. У 
1859 — 140 дворів, 1122 ж. Архи 
стратиго- Михайлівська церква 
(1786). 1900 наліч. 177 дворів 
1099 ж., діяла земська школа, 
б-ка при церкві. У 1910 Г.— Саси 
нівської волості, 271 двір, 1609 ж. 
Селяни займалися ремеслами: сто¬ 
лярством, кравецтвом, шевством, 
ткацтвом тощо. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923—25 Г. належала до 
Березоворудського р-ну Прилуць¬ 
кого округу, 1723 ж. Під час нім.- 
фашист. окупації (18. IX 1941— 
18.IX 1943) до Німеччини вивезено 
172 чол. У селі — колгосп ім. Щор 
са (спеціалізується на вирощу¬ 
ванні пшениці та цукр. буряків), 
неповна с. ш. Уродженцем Г. є 
Герой Рад. Союзу Я. І. Пляшеч- 
ник (1907—44). Пам’ятник герою 
громадян, війни М. Щорсу (1967). 
Надгробки (1956) на братській 
могилі рад. активістів, загиблих 
1929, та воїнів, які загинули 
1941 при обороні Г. Обеліск (1971) 
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в пам’ять про воїнів-односельців, 
що полягли на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
ГРАБЯНКИ ЛІТбПИС — па 
м’ятка укр. історіографії, важ 
лине істор. джерело, оригінальний 
зразок укр. л-ри поч. 18 ст. Гра- 
бянка Григорій Іванович (поч. 
70-х рр. 17 ст.— 1738) у 1686— 
1701 служив рядовим козаком 
у Гадяцькому полку. Потім обій¬ 
мав посади гадядького полкового 
осавула, обозного, судді. З 1729 — 
галицький полковник. Володів не¬ 
великим маєтком, наданим «на 
ранг». Брав участь у Кримських 
(1687—89), Азовських (1695—96), 
Кизи-Керменському і Тамансько- 
му (1697) походах та в Північній 
війні 1700—21. Разом з наказним 
стародубським полковником П. Ко- 
рецьким 1723 їздив до Петербур¬ 
га з Коломацькими чолобитними 
клопотатися перед Петром І про 
скасування Малоросійської коле¬ 
гії та відновлення виборів геть¬ 
мана, за що, як і наказний геть¬ 
ман, черніг. полковник П. Полу¬ 
боток, був ув'язнений до Петро- 
павлівської фортеці. Після смерті 
Петра І (1725) повернувся на Ук¬ 
раїну. Брав участь у рос.-тур. 
війні 1735—39. Помер від пора¬ 
нення. Головна тема Ґ. л. сформу¬ 
льована в його заголовку, де автор 
заявляє, що він присвячує свій твір 
визвольній війні укр. народу 1648 
—54 під керівництвом Б. Хмель¬ 
ницького («ДЬйствія презГльной 
и от начала поляков крвавшой не- 
бьівалой брани Богдана Хмель- 
ницкого, гетмана запорожекого з 
поляки... року 1710»). Грабянка 
ставить завдання розповісти істо¬ 
рію мужньої боротьби укр. народу 
за свою землю, «що засвідчили зем¬ 
леміри на картах світу, виділив¬ 
ши в них воєводства Київське, Чер 
нігівське, Браславське та Поділь¬ 
ське. де протікають ріки Дністер. 
Буг, Горинь, Дніпро, Десна та Су- 
рок, а звідти до Чорного моря». 
У коло перших питань автор вклю 
чив огляд відомостей про Б. Хмель¬ 

ницького, його родину і бойову 
діяльність до 1648. Описові шести 
років війни 1648—54 автор присвя¬ 
тив 16 глав. Тут майже всім вели¬ 
ким битвам присвячені окремі 
розділи. Два розділи пов’язані 
з Переяславською радою 1654. 
Третя частина книги структурно 
ділиться на 15 невеликих розді¬ 
лів і розкриває півсторічний пе¬ 
ріод в історії України, у т. ч. 
й Полтавщини. З 1664 виклад ма¬ 
теріалу ведеться по роках. Гра¬ 
бянка висловив оригінальні для 
свого часу погляди на історію. На 
його думку, істор. знання мають 
практичну цінність. Вони повинні 
служити освіті людини, а не бути 
духовно-моралізуючими настанова¬ 
ми. У додатках до Г. л. вміщено: 
«Перелік гетьманів війська за¬ 
порізького Малої Росії, що були 
ще перед Хмельницьким», «Геть¬ 
манство Хмельницького та його 
військові дії», «Назви полкових 
міст та імена полковників з обох 
берегів Дніпра, що відомі на час 
Хмельницького», «Реєстр гетьма¬ 
нів, що були після смерті Хмель¬ 
ницького та воєнних дій у часи 
їхнього гетьманування ». 
Основними джерелами для Гра 
бянки послужили попередні ко¬ 
зацькі літописи, хроніки, різного 
роду щоденники, твори польських 
письменників Коховського, Твар- 
дозського та ін., а також офіційні 
акти — привілеї, листи, договори, 
різні матеріали гетьманської кан¬ 
целярії тощо. Г. л. був відомий 
дослідникам 19 ст. у багатьох спис¬ 
ках (оригінал не зберігся). Вперше 
літопис опублікував без імені ав¬ 
тора Ф. Туманський у ж урн. 
«Рос. магазин» (1793, ч. 2, 3). 
У 1854 І. л. опублікувала Київ, 
археографічна комісія за найпов¬ 
нішим і найдавнішим списком, пе¬ 
реписаним скорописом часів жит¬ 
тя автора. Тепер відомо понад 40 
списків, які зберігаються в Центр, 
наук. 6-ці АН України (19), 
Б-ці СРСР імі В. І. Леніна (7), 
Публічній б ці ім. М. Є. Салти- 



ГРАДИЗЬК кова Щедріна в С. Петербурзі (7), 
Черні г. істор. музеї (2), Істор. 
музеї СРСР (1), Дніпропетр. істор. 
музеї (1), Центр, дєрж. істор. ар 
хіві України у Києві (1) та ін. 
ГРАДЙЗЬК (до 1789 —Городи 
ще) — смі Глобинського р-ну, центр 
селищної Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Ганиівка, 
Котляревське, Лізки та Ссредпіл- 
ля. Розташ. на пн.-сх. узбережжі 
Кременчуцького водосховища, на 
схилі г. ГІивихи, за 29 км від рай 
центру та за 15 км від залізним, 
ст. Рублівка. Через Г. проходить 
автомагістраль Київ —Дніпропет¬ 
ровськ. 9140 ж. (1990), 
в одним з найдавніших поселень 
на тер. Полтавщини. Існував ще 
за часів Київ. Русі і, вірогідно, 
був знищений під час навали орд 
Батия (кін. 30-х — поч. 40-х рр. 13 
ст.). З серед. 14 ст. землі потра¬ 
пили під владу Великого князів¬ 
ства Литовського. 1489 король 
Казимир IV пожалував їх Київсь¬ 
кому Пустинно Миколаївському 
монастиреві. Уже у 16 ст. серед 
монастир. володінь згадується 
містечко Городище. На поч. 16 ст. 
на тепер, тер. Г. був «замок», а 
приблизно за 3,5 км від нього — 
залишки «селища Градище». За 
мок, напевно, був на самій горі 
Пивиеі, де існувало давнє посе¬ 
лення Пива, що належало руським 
боярам Нивам. У 2-й пол. 16 ст. 
монастир засн. на горі Пивиеі 
свій філіал — Пивгородський Ми¬ 
колаївський монастир. Поселен¬ 
ня Городище позначене на карті 
серед. 17 ст. франц. фортифікато¬ 
ра Г. Л. де Ьонлана [див. Городи- 
щенська фортеця 17—18 ст., 
Городища (Градизька) плани]. Жи¬ 
телі Г. брали участь у сел. козац. 
повстаннях: під проводом Івана 
Сулими (1635), Павла Павлюка 
(1637), Якова Острянина та Карпа 
Скидана (1638). Про ті події ще 
до 20 ст. нагадували кургани на 
Пивиеі та на околицях Г. (Баби- 
чиха, Лядська могила, Гостра мо¬ 
гила та ін.). Градижчани також 

брали участь у визв. війні укр. 
народу 1648—54. Остаточно Г. бу¬ 
ло приєднано до Росії після Андру- 
сівського перемир'я 1667. До цьо¬ 
го року входив до складу Макси- 
мівської сотні Чигирин, полку. 
У 1661—63 — сотенне містечко 
Кременчуц., 1667 — Миргород, 
полку. В 60—70-х рр. 17 ст. Г. стає 
ареною боїв між правобережними 
і лівобережними гетьманами за 
панування над Україною. У Г. 
19. IX 1676 П. Дорошенко капіту- 
люиав перед рос.-укр. військами, 
присягнув на вірність Росії і віддав 
І. Самойловичу клейноди геть¬ 
манства. У 2-й пол. 17 — на поч. 
18 ст. у містечко, рятуючись від 
утисків польс. магнатів, переселя¬ 
ється багато селян з Умані, Кано¬ 
ва, Волині га інших міст Право¬ 
бережжя. 1739 на Г. напало бл. 
5 тис. татар, але вони були розбиті 
військами полковника Часника. 
У 1741 в Г. та на його околицях 
було 4 шпиталі (богадільні) для 
убогих, безпритульних та інвалі¬ 
дів. 16 (27).IX 1781 у складі Київ, 
намісництва створено Городись- 
кий повіт з центром у місті Горо¬ 
дищі. 1782 було затверджено Гра¬ 
дизька герб. У Г. діяли дві церк 
ви — Покровська та Троїцька 
(мурована, збуд. 1801—02). При 
кожній із них ієн. лікарня і шпи¬ 
таль. Міщанських будинків і дво¬ 
рів — 512, хат — 696, 4282 жителі. 
Відбувалося 4 ярмарки на рік. 
Були розвинуті ремесла, торгівлі. 
Г.— один із значних центрів тор¬ 
гівлі на Дніпрі. 1789 місто віднесе¬ 
мо до Катеринослав, намісництва, 
дістало офщійну назву Градизьк. 
Наприкінці 1796 Г. віднесено до 
Малорос, губ. Указом від 8 (19).X 
1797 його винесено за штат повіто¬ 
вих міст й перейменовано в посад, 
а новим указом від 9 (20). XI того ж 
року зноеу перейменовано в за¬ 
штатне місто. 1802 Г. віднесено 
до складу Кременчуцького повіту 
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мопоутв. Полгав. губернії. 1805 
:іа тверджено план забудови міста. 
Передбачалося звести 3 майдани 
та 19 вулиць на існуючих «обива 
тельських кварталах», спорудити 
муровані будинки ратуші, міської 
думи, поштової експедиції та ін. 
1807 приступили до здійснення 
плану* У ході робіт були шесені 
вали га земляні насипи старих ук¬ 
ріплень, споруджена Велика яр¬ 
маркова площа. У 1810 в місті — 
711 дворів, 4500 ж., цегельний 
з-д, 33 вітряки. За переписом 1859 
в Г.— 1306 будинків, 7708 ж., 4 
церкви, єврейський молитовний 
будинок, парафіяльне училище, 
поштова станція, лісова пристань, 
відбувалося 4 ярмарки на рік. 
V зв’язку з пожежами 1832, 1848 
та 1866 місто поступово занепадає, 
торгівля йде на спад. 1880 був 
споруджений гартак, де працюва 
ло 10 робітників! З 1852 в 1 . ієн. 
двокласне чол. уч-ще, 1871 відкри 
то жін. земське двокласне уч ще. 
При Покрове ькій церкві (нова 
дерев., споруд. 1882) та приписаній 
до неї Миколаївськії! (кол. мона 
стирська, нова мурована, збуд. 
1777) були церковнопарафіяльна 
школа га школа грамоти, при Тро¬ 
їцькій га приписаній до неї Геор¬ 
гіївській (нова дерев., збуд. 1894) 
—- церковнопарафіяльні двокласна 
чол. та однокласна жіноча школи 
1 школа грамоти. При Покровсь- 
кій церкві працювала також неве¬ 
лика 6-ка, а з 1895 — земська біб 
ліотека читальня (на 1910 було 
1732 примірники книг). У 1900 в 
місті ієн. З громади (козацька ка¬ 
зенних селян та селян-власників), 
у яких наліч. 1007 дворів, 6521 ж. 
Наприк. 1905 в Г. сталися анти 
урядові заворушення. Для його 
придушення в місто було направ¬ 
лено каральний загін. У 1897 в 
Г.— 9486 ж., у 1910 -— 10 330 ж. 
Працювало 2 лісопильних з-ди, 
маслозавод, 2 вальцьових млини, 
2 олійниці я просорушками, це¬ 
гельний з-д (1913). Напередодні 
Лютневої революції 1917 в Г. дія 

ло 5 поч. шкіл (16 учителів та 8 
священнослужителів); мед. допо¬ 
могу надавав один земський лікар. 
Були аптека, аптекарський мага¬ 
зин, поштово телеграфна контора, 
кредитне товариство. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Гради.зьку організацію 
РСДРИ(б) у лютому 1918 очолив 
П. Ю. Кова тсвський, а першим 
головою волреякому був обраний 
П. Л. Крупко. Для боротьби з 
нім.-австр. окупантами і геть¬ 
манцями було ств. партизан, загін 
на чолі з Я. М. Болдарєвим. 7.III 
1923 Г. став райцентром Градизь- 
кого р чу Кременчуц. округу. 
10646 ж. До Градизької сільради 
входили села й хутори: Бистрівілп- 
на, Велика Гардашінка, Ганнівка, 
Гирман, 1 умеїші Левади, Дебело¬ 
го, Думінкл, Лі.зки, Максимі всь- 
кии, Миколаївка, Подільський, 
С ередпілля Думіиське, Передпілля 
Пстрівське, Сглдия Могила. 
1923 в Г. органтз. перший ТСОЗ 
«Жатка», на базі якого згодом 
організ. ТСОЗ ім. Г. І. Пегровсь- 
кого. На протязі 1925—29 ств. 
ГСОЗи «Господар незаможник», 
«Згода», «Червоний сад:вник» та 
ін.; на їх базі 1929 був організ. 
колгосп «Воля». З 1931 працюва¬ 
ла МТС, що обслуговувала 36 
колгоспів. 9324 ж. (1939). 
1921 члени аматор, гуртка створи¬ 
ли Укр. мандрівну повітову тру¬ 
пу, що згодом переросла в драм, 
колектив. Для боротьби з непись¬ 
менністю в 1924 ств. 9 шкіл та 
пунктів лікнепу. У 1940 в Г. пра¬ 
цювали середня, 2 неповні серед¬ 
ні та 3 поч. школи, робітн. фа¬ 
культет Кременчуцького пед. ігт ту, 
бух.-екон. технікум. Під час. нім.- 
фашист. окупації (13.IX 1941— 
27.1 X 1943) гітлерівці влаштували 
в Г. табір для військовополонених, 
де загинуло майже 5 тис. рад. вої¬ 
нів. Було страчено 10 підпільників, 
50 жителів заарештовано (їх доля 
невідома), 650 чол. вивезено на при¬ 
мусові роботи до Німеччини. На 
тер. району діяв партизан, загін. 
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ГРАДИЗЬКА УКР. ТРУПА З 1957 Г.— смт. 30.Х1І 1962 роз¬ 
формовано Граднзькип р н його 
тер. віднесено до і лобинського 
р-ну. У Г.: з-д госп. товарів «Дні¬ 
про», з-д будматеріалів, рибоза¬ 
вод, молокозавод, дільниця Гло- 
бинського х л ібокомб і 11 ату, цех 
Кременчуцької худож. (1) ки «Дні- 
прянка», комбінати побут, обслу¬ 
говування і комун, підприємств, 
ремонтно-транспортне 11 і д 11 р пє мст- 
во, буд. організації ІІолтавбуду 
та Полтавводбуду. автопарк та 
ін. Рибоколгосп «ІГрибі і-і колюсп 
«Україна» (зерново гнармн. па 
пряму), інкубаторна та пас іипєва 
станції, станція пиуяиоіо аап.іід 
ненмя і оа(:>іні. Сі відділення зи >із 
ку, відділення Ощадбанку, іеле- 
Граф, АТС, середня та дві 8-річні 
школи, муз. школа та спецшкола 
інтернат, 8 мед. установ (у т. ч. 
районна лікарня на 200 ліжок та 
тубдиспансер), 2 Будинки куль¬ 
тури (на 450 та 470 місць) з кіно 
установками, 3 б-ки (бл. 109 тис. 
од. зб.), Градизький нар. іслори- 
ко-краєзнав. музей, стадіон на 
2000 місць, 3 парки га 7 скверів, 
дитячий табір відпочинку. Серед 
уродженців Г.— укр. композитор, 
нар. арт. СРСР. лауреат Держ. 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
(1975) О. І. Білаш — автор опер 
«Гайдамаки» (за одноймен. поемою 
Т. Шевченка), «Прапороносці» (за 
О. Гончаром), моноопери «Балада 
війни» на слова І. Драча, оперети 
«Чиста Криниця», творів для сим¬ 
фонія. оркестру, вока іьно-інструм. 
ансамблів, хорів, музики до драм, 
вистав і кінофільмів, понад 200 
пісень, серед них: * Ом не ріж ко 
су», «Ясени», «Два кольори* та 
ін.; нар. артист УР( Р, лауреат 
Держ. премії ( ІЧ'Р (1952) А. А. 
Вермеиич (1897 19/9), укр. нись- 
меншік І. І. Білик, доктор істор. 
наук А. П. Олексашенко (Алекса- 
шенко), укр. художник ї. І. Юхно, 
генерали Рад Армії Д. В. Головко 
та М, І. Левченко. Пам’ятники 
В. І. Леніну (1955), на братській 
могилі 352 рад. воїнів, що заги 

нули 1943 при визволенні Г. від 
гітлерівців (1949), на братській 
могилі рад. воїнів та жертв фа¬ 
шизму (1957), на братських моги¬ 
лах місц. патріотів та військово¬ 
полонених (1983). Серед археол. 
пам’яток — сліди палеолітич. 
стоянки в урочищі Скакалка, кур¬ 
ганний могильник доби бронзи, 
поселення доби черняхівської 
культури поблизу Дніпра. 
ГРЛДЙЗЬКА ГЕРБ. На щиті 
у блакитному полі хрестоподібно 
складені золота шабля і ключ, 
вгорі — срібна шестикутня зірка. 
Затверджений 1782. Уніфікова¬ 
ний 1857 за системою Б. Ф. Коне 
(див. Герб). Існував до 1917. 
ГРАДЙЗЬКА УКРАЇНСЬКА 
АМАТОРСЬКА ГРУПА, Градизь- 
ка укр. мандрівна трупа. Ств. на 
поч. 20-х рр. під впливом Харків 
ського укр.-рос. драм, театру, що 
гастролював у Градизьку. 1921 
члени аматор, гуртка організува¬ 
ли укр. мандрівну повітову трупу. 
До її складу входили М. Городько. 
А. Верменич, М. Кокотихіна, 
Й. Сокольченко, Г. Якименко та 
ін., режисер X. М. Рубінштейн. 
Загальне визнання здобули акто- 
ри-аматори П. Юхно. його дру¬ 
жина Анастасія, А. Гринько, 
М. Кокотихіна, Є. Авто дарова, 
Ю. Бабейкін, П. Касько, Я. Корні- 
єнко, С. Плахотпик, В. Скрипник 

Гербі 
Градизька. 
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та іщ На сценах Градизька та 
сільських клубів трупа поставила: 
«Глитай, або ж павук» — М. Кро- 
иивнмцького, «Безталанна» і «Сто 
тисяч» — І. Карпе ика-Карого, 
«Ой не ходи Грицю, та й на вечор¬ 
ниці»— М. Старицького, «Натал¬ 
ка Полтавка» — 1. Котляревсько¬ 
го, «Украдене щастя» — І. Фран¬ 
ка та ін. 
ГРАДЙЗЬКМЙ НАРОДНИЙ 
ХОР у смт І раднзьку Гдобинсь- 
кого р ну. Ств. 1976 при Будинку 
культури їм. Героїв Дніпра. На¬ 
родний з 1987. Першим його ке¬ 
рівником був П. С. Галаган, з 
1982 — О. П. Тонкошкур. Хор — 
учасник обласних і респ. оглядів, 
Другого респ. свята пісні на «Спі¬ 
вочому полі» у Полтаві. Дипло¬ 
мант Всесоюз. огляду художньої 
творчості (1985). 
ГРАДЙЗЬКИЙ ПОВІТ (до 178!) 
Городиський) — адм.-тер. одини¬ 
ця. Ств. 16. [X 1781 у складі Київ, 
намісництва під назвою Городись¬ 
кий з Городиської, Горошинської, 
Жовнинської, Лукімської (Луком- 
ськоі) та Чигирин-Дібровської 
(Чигирнн-Дібрівської) сотень Лу¬ 
бен. полку, Іркліївської, Канівсь¬ 
кої, Кропивенської сотень Пере¬ 
яслав. полку та частини Хороль- 
ської сотні Миргород, полку. 
Центр — м. Городище (з 1.\Ч 1789 
— Градизьк). Розтати, на Лівобе¬ 
режжі, по течії Дніпра. По тер. 
повіту протікала і впадала в Дніпро 
р. Сула та ще кілька малих річок: 
Крилеїв, Кропивна, Бурімка, Кри¬ 
ва Руда, Кагамлик, Омельничок 
(Омельник), Погоріле, Золотоно¬ 
ша та ін. Грунти — чорноземи та 
супіски. Більшість населення за¬ 
ймалася землеробством, частина — 
ремеслами: ткацьким, чоботар¬ 
ським, шаповальським, кравець¬ 
ким, музикантським та ін. Частина 
чумакувала: їздили в Таврію та 
ін. місця по сіль і рибу. За описа¬ 
ми 1775—86 Г. п. було 172 посе¬ 
лення, у т. ч., крім Городища, 
містечок — 4, сіл — 62, хуторів — 
106. Поміщицьких будинків —- 

67. За півтори версти від Городи¬ 
ща на горі Пивисі знаходився 
П иво- Г род ис ький М иколаї вс ьк ий 
(Городиський Пивогорський Ми¬ 
колаївський) монастир, який під¬ 
порядковувався Кисво-Микільсь- 
кому монастиреві. Наліч. 52 при¬ 
ходи (парафії). За переписом 1787 
у повіті містечок — 4, хуторів — 
37, млинів — 35, церков —■ 53. Свя¬ 
щенно- і церков нослужш елів — 
170, дворянських сімей — 88, жи~ 
гелів-різночинців — 365, козаків — 
16 530. селян казенного відомст¬ 
ва — 4399, власницьких — 10 657, 
підсусідків — 2365, циган — 44. 
Всього чоловічої статі душ у місті 
та повіті — 37 726 чол. З ЗО.ІУ 
1789 м. Городище і повіт віднесено 
до Катеринослав, намісництва, а з 
1.УІ того року до нього переведено 
й повітові установи з м. Кременчу¬ 
ка. Тоді ж місто одержало офіцій¬ 
ну нову назву і радизьк, а повіт 
став називатися Градизьким. Роз¬ 
формований указом від ЗО.XI 1796 
у зв’язку з утворенням Малорос, 
губ. Осн. частину території роз¬ 
поділено між Золотоніським та 
Кременчуцьким повітами. Іл.— 
табл. XXXIV. 
грАкове — гідролог, заказник 
респ. значення (з 19§3). Болотний 
масив у бас. р. Сули, поблизу 
Кременчуцького водосховища. Пе¬ 
реважають очеретяні й осокові 
угруповання болотної рослиннос¬ 
ті (рогіз, лепеха звичайна, буль- 
бокомиш морський, осока розсу¬ 
нута та ін.). Місце гніздування 
болотних і водоплавних птахів: 
качок, куликів, чапель, гуски сі¬ 
рої; трапляється також лелека 
білий. Розміщене біля с. Оболоні 
Семенівського р-ну. Перебуває у 
віданні колгоспів їм. В. І. Леніна 
і «Комунар». Площа 500 га. 
грамАцька — річка в Полгав. 
обл., права прит. р. Лютень ки 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зіньків- 
ського р ну. 
«ГРАЦІЯ» — нар. самодіяльний 
ансамбль сучас. бального танцю 
Полтав. пед. ін ту. Ств. 1975 при 
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ІІЛ'іацІ культури обл міжколгосп¬ 
буду-, з 1985 — при студент, клу¬ 
ні Мол гав. пед. ш ту; 1980 — 
удостоєний звання народного. Ке¬ 
рівник — засл. працівник культу¬ 
ри УРСР II. О. Горголь (з 1990 — 
В В. Григорович). 1983 на, базі 
.ии амолю на замовлення М ва 
освіти ( РСР було знято наук.- 
мсюд. фільм «Сучасний бальний 
і.місць*. Па екранах укр. телеба¬ 
чення пропиши і елеві з. фільм 

І • 1111 і,і< м ,, Гриці»’1 Учасник куль- 
I V Р. Ііроір.ІМИ XII Всеевіг. фести- 
п.> ію молоді і і і у и -м і в 1985 у 
Мін І ПІ, І г ПІП І КоІІК у І Ті' І Іі Со 
|ІМ ЧИЇ І і Ірій і II ►, І і І р і 1.1 М(» Ю 
III ( І \ р! II рі І II (ісесою.м 1.1 

н і її і р її ні і \ р( і в \ ір«< а в у і. 
і її і рис і км м і і мі 11 „\1у 2, 
іі*і ПИХА річка в ІІолтав. 
оГгі Гечс її р Хмрмл І.СЬКОІ 0 р ну. 

Па бере н І. розміщене Щ Березня¬ 
ки. 
ГРЕБІНКА (до 1901 с. Тінь і сі. 
Петрівка) — місто районного під¬ 
порядкування,, па р. Ор киця, рай 
центр. Залізниці вузол. 13,6 тис. 
ж. (І990). Городище над р. Оржи 
цею входи ю до складу Переяс¬ 
лавського князівства і становило 
його сх. укріплений рубіж. Напев¬ 
не, засн. 988 київ. кн. Володи¬ 
миром Свягославичем. 1239 чи 
1240 татаро-монголи, ідучи на 
Київ, розгромили городище. У 
2-й пол. 17 ст. було вдруге засе¬ 
лене і потрапило до володінь 
лубенського полковника Леонтія 
Свічки. За даними 1740 Г. входило 
до Пирятинської сотні. На поч. 19 
ст. Г. належало П. А. Свічці, але 
через борги частина володінь по¬ 
трапила до рук ш. поміщиків. 
За Свічками залишилася тільки 
Слобода-Петрівка. Г. потрапила 
до поміщика І. А. Горбовського. 
Частина земель Свічок біля Г. 
перейшла до поміщика Сторожен- 
ка, який з Тарасівки переселив 
сюди своїх селян-кріпаків. Так 
виник х. Новосічки, але ця назва 
не прижилася. Його називали то 
Нечиївка, то Затінь і нарешті 

ГРЕБІНКА 

Тінь. 1853 Г. — волосний центр 
Пирятинської о пов., де налічу¬ 
валося 83 двори, 500 ж., три при¬ 
ватновласницькі крамниці, відбу¬ 
валося три ярмарки на рік. 
1898 маєток поміщика Горбовсь¬ 
кого орендував капіталіст Фінік. 
На поч. 20 ст. в 1. було дві школи 
— церковнопарафіяльна та земсь¬ 
ка. Перша розміщалася в будинку 
біля церкви (зберігся до нашого 
часу на тер. школи № 2). Започат¬ 
кувалася Гребінка у 1895, коли 
оуло збуд. залізницю Харків — 
Киї в. Невеличке сільце Тінь, роз- 
Ширішшнсії аа рахунок кількох 
залізшім будівель* перетворилося 
на сі. Петрівка* У 1901 станцію 
і нас. пункт було названо Гребін¬ 
кою — на чеч гь укр. письменника 
Є. II. Гребінки, який народився 
за 14 км звідси, па х. Убіжище 
(тепер с. Мар’япівка; див. Гре¬ 
бінки вулиця). І.У 1905 поблизу 
і . відбулася перша маївка. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Спочатку Г., зберігаючи за 
собою статут містечка, залишалася 
волосним центром ГІирятин. по¬ 
віту, який 1923 було розформо¬ 
вано, 1 . і найближчі села ввійшли 
до складу ГІирятин. р ну. Значну 
роль у подоланні розрухи віді¬ 
гравав гребіннівськпй залізничний 
вузол. На станції збуд. клуб, 
літній театр, 1928 споруджено 
електростанцію, утв. ТСОЗ. То¬ 
го ж року закладено семирічну 
школу. Навесні 1930 у Г. ств. кол¬ 
госп «Ленінський шлях», через 
гри роки — МТС. 1935 в Г. збу¬ 
довано вагонне, а у 1938 — локо¬ 
мотивне депо. 25.11 1935 Г. стала 
райцентром, а 25.Х 1938 віднесена 
до категорії селиш міського типу. 
Напередодні Великої Вітчизн. вій¬ 
ни у Гребінці було 475 будинків, 
3200 ж. Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (19.IX 1941 —19.IX 1943) тут 
діяла підпільна група. Гітлерівці 
розстріляли, вивезли до Німеч- 
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чини на примусові роботи сотні 
жителів, зруйнували паровозне і 
вагонне депо, школи, лікарні, ба 
гато будинків. Після визволення, 
вже на поч. 1944 став до ладу за- 
лізнич. вузол. Були відбудовані 
паровозне й вагонне депо, зведені 
нові житлові будинки. У 50 і рр. 
споруд. Будинок культури заліз 
ничників, стадіон «Локомотив», 
кінотеатр «Комсомолець», Буди¬ 
нок піонерів і школярів. ЗО. ЇХ 
1958 с. Городище було приєднано 
до Гребінки. З селищ міського 
типу до категорії міст районного 
підпорядкування Г. віднесена 
21.XI 1959. Тепер у Г. серед знач¬ 
них підприємств, крім локомо¬ 
тивного і вагонного депо,— за- 
лізнич. ст. Гребінка, дистанція 
колії, сигналізації і зв’язку, ре 
монтно-транспортне підприємство, 
харчосмакова, швацька ф ка 
«Труд», комбінат комунальних під¬ 
приємств, агробуд. елеватор, це 
гельний з-д, хлібокомбінат, рай- 
споживспілка, міське споживче 
т-во, відділ робіте, постачання, 
побутовий комбінат, автошкола 
ДТСААФ, чотири с. ш., дві лі¬ 
карні і поліклініки, три аптеки, 
п’ять дитсадків, два Будинки 
культури, Будинок піонерів і шко 
лярів, 4 6-ки, 2 музеї, спорткомп¬ 
лекс з стадіоном, Будинок спорту. 
Звання Героя Соц. Праці удостоє¬ 
ні машиніст тепловозу В Г. Ка¬ 
мі рний (1959) та слюсар локомотив 
ного депо С. М. Прима. Пам’ят¬ 
ні знаки: Трудової Слави — трак¬ 
тор «Универсал 2» (1976), танк 
ІС-2 на честь воїнів-визволителів 
(1988). У місті встановлено 5 па¬ 
м’ятників В. І. Леніну, пам’ятни¬ 
ки: Герою Рад. Союзу Г. С. Кагам- 
лику (1968); загиблим при визво¬ 
ленні Г. рад. воїнам (1968); учням 
і вчителям школи № 1 (1967) та 
№ 3 (1971); робітникам вагонного 
депо (1968); воїнам-односельцям 
та робітникам (1978), які загинули 
під час Великої Вітчизн. війни. 
1956 у Г. встановлено надгробки 
на братській могилі рад. воїнів 

та жертв фашизму (1941—43), Гре¬ 
бінці Є. II. пам'ятник (1987), 
Шевченку Т. І\ пам'ятник (1967). 
На пд. околиці міста 1980 виявл. 
городище 11—13, 16—18 ст. 
ГРЕБІНКИ ВУЛИЦЯ в Полтаві 
(кол. пров. Гай дарі вський, Жовт¬ 
невий р-н). 1949 наз. на честь укр. 
і рос. письменника Гребінки Єв¬ 
гена Павловича (1812—48). Н. 
на х. Убіжище ІІирятин. пов. 
(тепер у складі с. Мар’янівки Грє- 
бінківського р-ну) в сім’ї дрібного 
поміщика — шгаб-ротмістра Ма¬ 
лорос. кав. полку П. І. Гребінки. 
Був учасником Вітчизн. війни 
1812, пройшов шлях до Парижа, 
після відставки займався госпо¬ 
дарством, мав 20 кріпаків. Родо¬ 
вий хутір Гребінчин Яр перейме¬ 
нував на х. Убіжище. Товаришу¬ 
вав з В. І. Григоровичем (див. 
Григоровичів садиба), В. І. Мар¬ 
кевичем (батьком члена Кирило- 
Мефодіївського товариства О. В. 
Марковича; був хрещеним батьком 
поета). 1825—31 Є. Гребінка навч. 
в Ніжинській гімназії вищих на¬ 
ук, одержав чин 14 класу. Влітку 
1831 повернувся додому, відвідав 
Лубни, гостював у Снітині в 
маєтку Новицьких (товариш по 
гімназії), пережив особисту драму 
через кохання до його сестри (опи¬ 
сав у «Записках студента», 1841). 
На поч. вересня виїхав до Пиря- 
тина. 7 вересня Пирятинське дво¬ 
рянство обрало Є. Гребінку обер- 
офіцером резервного ескадрону 
Малорос, кав. полку, який базу¬ 
вався у Переяславі. У грудні 
1831 вийшов у відставку і повер¬ 
нувся до Убіжища. де провів два 
роки, працював над «Малоросійсь¬ 
кими приказками» (вид. 1834), 
над подальшим перекладом на 
укр. мову пушкїнської «Полтави» 
(почав у Ніжині; перший уривок 
опублікував в «Московском теле¬ 
графе» № 17 за 1831), яка вийшла 
окремою книжкою 1836. Постійно 
їздив до Пирятина за кореспонден¬ 
цією. Восени 1833 зустрівся у 
місті з укр. художником А. Мок- 
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рицьким (випускником Ніжинсь¬ 
кої гімназії вищих наук), відвідав 
його в Олександрівні під Пиряти- 
ном. Мокрицький гостював в Убі 
жищі, малював тут портрет поета. 
У кін. 1833 виїхав до Петербурга, 
звідки писав батькам: «Тіло мО( 
було в столиці, а душа да іско 
в рідному степу, під солом’мною 
покрівлею маленької о будиночка». 
Служив чиновником, з 1833 никла 
дав словесність у Двориш і.кому 
полку, з 1837 у иіІі< .к навч 
закладах. Був зиайомпіі і О Пумі 
кіііим, І. Кри вішім, О Ко, іьцо 
вігі, І І \ |»і сів вігі м їв дружііі 
зв’я іки і І Квіткою С)« ІІПНЯІІГІІ 
КИМ, II І V І ІКОМ \|І|( мові І.МІМ, 

І іміровнковськпм. В. Забі іоіо. 
1836 в-рі і ! і оіпСпка познаііо 
МIIII» і І І І . Сііевченком, Ііідтри 
мував мою магерцшьно, допома¬ 
гав у самоосвіті, взяв безпосеред¬ 
ню участь у викупі поета з крі¬ 
пацтва. У травні 1836 виїхав з Пе¬ 
тербурга до Убіжища. Пробув тут 
до вересня, відвідав Мокрицьких, 
писав «Оповідання пирятнпця» 
(видав 1837 з посвятою снос.му зем 
лякові В. І. Григоровичу). > грав- 
ні 1840 знову виїхав па Полтав 
гцину. З Убіжища виїздив до 
Лубен, де гастролювала трупа 
Млотковсьісого, В її складі грав 
видатний укр. актор К Т. Соленик 
(1811—51). Виступав у водевілях 
«Моя жена вьіходит замуж» і 
«Козак стихотворец» Шаховського. 
У Лубнах почув сюжет, викори¬ 
станий у повісті «Кулик». У на¬ 
ступні роки видав у Петербурзі 
альманах «Ластівка», роман «Чай 
ковський» (1843) та ін. Писав вір 
ші, байки рос. і укр. мовою. Вліг 
ку 1842, після смерті батька, знову 
приїхав до Убіжища. Двічі відві¬ 
дав село Рудку, де мешкав дрібний 
поміщик Ростенберг з онукою Ма¬ 
рією Василівною. У травні 1843 
в черговий раз їде до Убіжища 
разом з 1. Шевченком. До маєтку 
прибули в кінці червня. 29—ЗО.VI 
відвідали маєток Т. Г. Волховсь¬ 
кої в Мосівці (Мойсівці, тепер 

ГРЕБІНКИ ВУЛИЦЯ 

Черкас, обл.). На балу у поміщи¬ 
ці познайомив Шевченка з Я. де 
Бальменом, О. Капністом, О- Афа 
насьєвим-Чужбинськнм (див. с- 
ківці), Закревськими (днь. ЗіЖ~ 
рсвських садиба). У липні відві¬ 
дав Кременчук (23—26.VII), де 
був присутній на ярмарку і бе 
неф і сі актора Александринс ького 
театрі Мартинова; Пирятин, Руд¬ 
ку. В Рудці перебував близько 
шох тижнів, написав тут свій ній 
роки відомий романс «Очи чгр- 
иьіі». присвятивши його М. В. 
Р»к ичіберг. 

Очи чї рньїе, очи страстньге, 
Очи жгучие и прекрасньїе! 
Как люблю я вас! 
Как боюсь я вас! 
Знать увидел вас 

я в недобрий час. 

Ох недаром вьі глубипьі тємнеп! 
Вижу траур в вас но душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное, 
Сожжспо па нем сердце бедное. 

По не грустеп я, не печалей я, 
Утешительна мне судьба моя, 
Все что лучшего в жисни 

бог дал нам 
В жертву отдал я огневим 

пазам. 

Популярними піснями на слова 
Гребінки стали також «Помню я 
еще молодушкой била» («Молода 
я еще девица била»), «Украинская 
мелодия» («Ні, мамо, не можна 
нелюба любити»). 
У травні — червні 1844 Гребінка 
знову на Полтавщині. Прибув він 
разом з В. Г. Далем (1801—72, 
рос. лексикограф, етнограф, пись¬ 
менник, чл.-кор. Петєрб. АН, осно 
вна праця «Тлумачний словник 
живої великоруської мови», т. 
1—4, 1863—66). Мешкав в Убіжи- 
щі, відвідав Мар янівку, Турівку, 
Рудку. В кін. червня обвінчався 
з М. В. Ростенберг і повернувся 
до Петербурга. Відвідав Полтав- 
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іцину 1845. Був присутній на 
спектаклях у Лубнах оперної тру¬ 
пи Вільгельма фон Шмідкова, 
згодом опублікував у «Лнтера 
турпой | аз еге» ст. «Опера в Луб 
нах». Неодноразово порушував пп 
тання про відкриття в Рудці Лу 
бен. пов. парафіяльного уч ша 
(було відкрито восени 1847» при 
йняло перші 15 учнів). У грудні 
1848 Гребінка помер у Петербурзі. 
Прах було перевезено на батьків¬ 
щину і поховано в Убіжпщі. Ім’ям 
поета названо вулиці в ін. нас. 
пунктах Полтавщини, районний 
центр області. На могилі та в 
м. Гребінці встановлено Гребінці 
Є. П. пам*ятники. 
Г. в. складається з двох відтинків, 
перпендикулярних до вул. Фрун- 
зе. З її непарного боку — початок 
Г. в. (кол. пров. І'айдарівський), 
прокладений у кол. передмісті 
Кобищанах на поч. 19 ст. Тут 
збереглася малоповерхова садибна 
забудова кінця 19 — поч. 20 ст. 
У будинку № 10 народилася і 
жила О. К Убий вовк (див. ст. 
Убнйвовк Лялі вулиця). Відтинок 
з непарного боку вул. Фрунзе 
прокладено у кін. 19 — на поч. 
20 ст. і забудовано у ЗО—-60-х 
рр. 20 ст. індивід, та ін. житл. 
будинками. 
ГРЕБІНКИ Є. П. МОГЙЛА у 
с. Мар’янівці Гребінківського 
р-ну. Знаходиться на тер. кол. х. 
Убіжища (Гребінчин Яр), де наро- 

Пам’ятник (фрагмент) на могилі 
Є. П Гребінки у с. Мар'янівці. 

дився і виріс письменник Гребін¬ 
ка Євген Павлович (див. Гребін¬ 
ки вулиця). Помер З.ХІІ 1348 у 
Петербурзі. Тіло було перевезено 
на Україну і поховано на родово¬ 
му кладовищі. 1901 на могилі вста¬ 
новлено чавунний пам’ятник у 
вигляді ажурного хреста на поста¬ 
менті (розбитий снарядом у роки 
громадянської війни). 1962 вста¬ 
новлено бюст, який 1987 замінено 
новим, роботи скульпт. Ю. М. 
Гирича. 
ГРЕБЇНКІВСЬКИЙ ІСТОРЙЧ 
НИЙ МУЗЕЙ у м. Гребінці. 
Відкр. 1962. Звання народного 
удостоєний 1968. Розміщений в 
Будинку культури залізничників. 
Музей налічує понад 2 тис. експо¬ 
натів. Експозиція розповідає про 
історію краю з найдавніших часів 
до сьогодення. Значну увагу при¬ 
ділено землякам — учасникам 
Великої Вітчизні війни (Г. Ка¬ 
вам лику, В. Мовенку та ін.). Час¬ 
тина експозиції відведена мате¬ 
ріалам про класика укр. літера¬ 
тури Є. П. Гребінку (див. Гребін¬ 
ки вулиця). В експозиції — ілюст¬ 
рації до його творів, підручники, 
по яких у той час міг навчатися 
Гребінка, твори сучасних полтав. 
письменників тощо. У музеї пред¬ 
ставлені вироби майстрів нар. 
декоративно- уж иткового мистецт¬ 
ва. Розташ. на вул. Жовтневій 
М 7. 
ГРЕБЇНКІВСЬКИЙ РАЙбН. 
Знах. у пн.-зх. частині обл. Утв. 
25.11 1935 в складі 17 сільрад. 
Виділився з Пирятинського (14 
сільрад) та Оржицького (3 сіль¬ 
ради) районів (ЗО.XII 1962—8.XII 
1966 тер. району входила до скла¬ 
ду Пирятинського р-ну, відновле¬ 
ний 8.XII 1966). Площа 0 6 тис. 
км2. Нас. ЗО тис. ж. (1990). У ра¬ 
йоні — 42 нас. пункти, підпоряд¬ 
ковані міській і 12 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Гре¬ 
бінка. Поверхня рівнинна. Ко¬ 
рисні копалини: торф, пісковики, 
піски, глини. З Пн. Зх. на Пд. Сх. 
район перерізують долини річок 
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Сліпороду, Оржиці та Гнилої Ор ГРЕБЩІІИЦТВО 
жиці. Грунти чорноземні типові - 
малогумусні. Пл. лісів і лісосмуг 
2,6 тис. га. Переважають береза, вивчив історію, технологію та по- 
вільха, дуб, клен, верба, осика, ширення Г., стверджує про функ- 
У. районі — пам’ятка садово-пар тонування промислу у 18 ст. в 
нового мистецтва місц. значення таких осередках: Хомутець, Бари- 
Корсаківсьхий парк. Найбільші шівка на Переяславщині, Шумсь- 
пром. підприємства (в осн. місце- ке на Ромедщині. Сировину поста- 
вої пром-сті): харчосмакова ф-ка, чали й вироби збували щетинники 
швейна ф-ка «Груд», цегельний (торгівці-ходівники) Рашівки на 
завод, районна друкарня, Мар’я Гадяччині, що неподалік Хомутця, 
нівський ремонтно-мех. завод, за- Після скасування кріпацтва про 
вод продтоварів. Спеціалізація мисел набув дальшого розвитку, 
с. г.— вирощування озимої пше- Хомутець став провідним осеред- 
ниці, цукрових буряків, кукуруд- ком І. (див. Ремісничі навчальні 
зи, соняшника, ячменю, картоплі заклади). На поч. 19 ст. тут наліч. 
та овочів, а також вироб. м’яса 12 ремісників, на 1885 — 201, 
та молока. 1990 площа с.-г. угідь 1900 — 147, 1922 — 352. Мирго 
становила 48 тис. га, в т. ч. орні род. пов. земство відкрило зраз- 
землі 44,3 тис. га. У Г. р.— 15 кову майстерню рогового вироб- 
колгоспів і один бурякорадгосп, ництва. З серед. 19 ст. Г. стали 
Залізйнч. ст. Гребінка, Мар’янів- займатися у Групі Зіньків. пов., 
ка. Автомобільних шляхів 188 км, пізніше — Галицькому і Прилуць¬ 
ку т. ч. з твердим покриттям — кому повітах. 1923 засн. т-во «Гре- 
170 км. У районі 26 заг.-осв., муз. біиець» у Хомутці, що об’єднува- 
і спорт, ціко їй, станція юних тех- ло 196 майстрів, згодом — артіль 
ніків, 27 дитячих дошкільних за- «Наша праця» (тепер дільниця 
кладів; 27 лік. закладів, у г. ч. ф кп «Україна»), де вироблялися. 
З лікарні, 2 лікарські амбулато крім гребінців, сюрчки, гудзики, 
рії, 22 фельдшер.-акушер, пункти, мундштуки. У 17—18 ст. рогові 
6 аптек, 22 аптечних пункти, 11 Бу~ порохівниці оздоблювалися ліній 
динків культури, 16 клубів, ЗО ними і з рослинними візерунками, 
6-к, районний історико краєзнав. написами (збереглися дві зроблені 
музей та 15 музеїв на громадських 
засадах. Видається районна га¬ 
зета «Серп і Молот». На тер. Г. р. 
знайдено вироби пізньопалеолі- 
гичного часу. Див. також статті: 
Гребінка, Березівка, Григорівна, 
Короваї, Майорщина, І Іаталівка. 
Овсюки, Олександрі вка, Перше 
Травня, Слобода Петрівка, Тара¬ 
сі вка, Тополеве, Ульяновка. 
ГРЕБШНИЦТВО — галузь об¬ 
робки рогу, один з давніх промис¬ 
лів на Україні. Виникнення Г. 
пов’язане з виробництвом рогових 
порохівниць для козац. стану, гре 
бїнців для населення. На Полтав 
щині їх почали виготовляти з 17 ст. 
у Хомутці на М ир городщині. 
Полтав. вчений В. І. Василенко 
(див. Василенка В. /. могила), який 
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1/24 і 1731 Іваном Дружинєнком 
з с. Хромківців на Пд. Полтавщи 
іш). І ребінці діляться на «одбор 
ні» (найкращі, великих розмірів), 
«рядові» (середніх розмірів) і 
«кінцеві». Майстри, що експону 
вали гребінці на виставках у 
19—20 ст.: Семен Дацепко (1840, 
нагорода 7 крб. сріблом) з Ромен 
щини, Василь Караблпон (1890 
бронзова медаль), Самійло День, 
Григорій Липник з Хомутця, Анд 
ріан, Григорій і Кіндрат Кулики 
з Групі, Євстаф Дерев’яненко 
з с. Скородистик Золотоніського 
пов. Зразки Г. представлені у 
Миргород, і Полтав. краєзнав. 
музеях. 
ГРЕБІНОК ВАГбННЕ ДЕПО. 
Ств. 1935. Здійснює ремонт кри 
тих вагонів. Має цехи: коліс¬ 
ний, допоміжний, ремонту авго 
гальмівного обладнання, влгоно 
збірний, колісно роликовий; дере 
вообробний, поточного ремонту, 
пункт тех. огляду. Працівників — 
520 чол. 1941 депо було евакуйо¬ 
ване до м. Арзамасу Казанської 
залізниці, де займалося ремонтом 
обладнання. У вересні 1943 відно¬ 
вило роботу в Гребінці. Розмі¬ 
щено на вул. Шевченка № 1. 
ГРЕБІНЦІ Є. П. ПАМ’ЯТНИКИ. 
1) У м. Гребінці. Відкрито 1987 на 
вул. Жовтневій на честь 175-річчя 
від дня народження Є. П. Гребні 
ки (див. Гребінки вулиця). Па¬ 
м’ятник — бронзове погруддя 
(1,34 X 1,2 м) на гранітному по¬ 
стаменті (3,2 X 0,8 X 0,75 м). 
Автори — скульп. Ю. М. Гирич. 
арх. О. Ф. Охрїменко. 2) У с. 
Мар’янівці на могилі письменни¬ 
ка (див. Гребінки Є. П. могила). 
ГРЙКОВУ Б. Д. МЕМОРІАЛЬ 
НА ДОШКА в Миргороді. Вста¬ 
новлена 1967 на фасаді будинку 
(тепер вул. Трекова № 34), в яко¬ 
му народився вчений-історик і 
громад, діяч, акад. АН СРСР (з 
1935), член ряду іноземних ака 
демій Греков Борис Дмитрович 
(1882—1953). Після закінчення 
миргородської гімназії 1901 всту¬ 

пив до Варшавського ун-ту. 1905 
перевівся до Моск. ун-ту, який 
закінчив 1907. Викладав у ІІетер 
бурзі, Пермі, Сімферополі, про 
іресор Ленінгр. і Моск. ун тів. З 
1937 — директор Ін ту історії 
АН СРСР, водночас 1944—46 Ін-ту 
історії матеріальної культури, 
1947—51 — Іп ту слов’янознавст¬ 
ва. Розробляв питання історії сло¬ 
в’ян, Київської Русі] історії селян¬ 
ства, історіографії, джерелознав¬ 
ства. Державна премія СРСР 1943, 
1948, 1952. Все життя підтримував 
тісні зв’язки з Україною, висту¬ 
пав з лекціями, доповідями, дру¬ 
кував праці у Наук, записках 
Ін-ту історії АН УРСР. 
ТРЕКОВУ Б. Д. ПАМ’ЯТНИК у 
Миргороді. Встановлено 1982 на 
центр, алеї парку «Дружба» по 
вул. Гоголя на честь академіка 
Б. Д. 1 рековл (див. І'рекову Г>. Д. 
*їеморіалі>ті дошка). Пам’ятник — 
бронзове погруддя (вис.— 0,8 м) 
на гранітному постаменті (вис.— 
3,0 м). Автори — скульп. В. В. Су- 
хенко, арх. В. Г. Чопенко. Іл.— 
габл. XXII. 
ГРЕМ’ЙЧКА — річка в Полтав. 
обл., права приг. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Довж. 12 км, площа бас. 
26,2 км1. Тече тер. Миргородськог 
го р ну. 
ГРЕЧАНІВКА (Вирхівка, Тарнав 
щина, Гречано-Митрофанівка) — 
село Гадяцького р ну, центр сільс. 
Ради народ, депутатів, якій під¬ 
порядковані села Глибока Долина, 
Зелена Балка, Мала Побиванка, 
Миколаївка, Пнрятинщина, Три- 
губщина. Розтані, на р. Суха 
Брунька (притока р. Груні, басейн 
Дніпра) за 25 км від райцентру і 
за 24 км від залізн. ст. Гадяч. 
418 ж. (1990). За даними перепису 
1859 у Г. наліч. 156 дворів, 515 ж. 
На час перепису 1900 у Г. Красно- 
луцької волості Гадяцького пов. 
діяла громада селян-власників, 76 
дворів, 505 ж. У 1910 у Г.—80 
дворів, 429 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Паприк. 1919 в селі організ. 
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волревком, перша комуна. 7.III 
1923 Г. віднесена до Гадяцького 
р ну Роменеького округу. На ли¬ 
стопад 1923 кількість населення 
становила 511 чол. За переписом 
1939 у Гречано-Митрофанівській 
сільраді — 22(^7 ж. (сільраді було 
підпорядковано 18 нас. пунктів). 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(27.IX 1941—23.IX 1943) з Г. ви¬ 
везено до Німеччини 28 чол. У 
1941 в Г. діяла партизан, група 
на чолі з О. О Коноп іянком. 
У Г.— колгосп «Велика перемо¬ 
га» (м’ясо-мол.-зерновий напрям, 
тех. культури), відділення зв’яз 
ку, неповна с. ш., фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, клуб (200 
місць), б-ка (10 904 од, зб.). Уро¬ 
дженцями села є Б. С. Стогній — 
членкор. АН України, лауреат 
Держ. премії УРСРІ М. А. Руса- 
нівський — Герой Соц. Праці. 
1958 встановлено надгробок на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули 1943 під час визволення 
1 . та 1971 — гранітна плита з іме 
нами полеглих воїнів односельців 
(180 чол.). У 1967 встановлено 
пам’ятник на могилі піонера-героя 
Васі Полив’яного (загинув 1943). 
ГРЙГОРІВКА (до 1856 Савищи 
на) — село Гребінні вського р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядкована села Михай- 
лівка, Писарщина, Стукалівка. 
Розташ. на лівому березі р. Гнилої 
Оржиці, за 12 км від райцентру 
і за 5 км від залізнич. роз’їзцу Пи 
саріцина Одеської залізниці. 379 ж. 
(1990). Виникла у 17 ст. (бл. 60 
дворів). Спочатку Г. називалася 
Савищиною (селом володів Са 
вицькии), а з 1856 — Григорівною 
(за прізвищем нового власника 
маєтку Григоровича). За ревізією 
1859—31 двір, 388 ж. У 1898—99 
в селі відкрито 4 річну школу. 
За 5 км від села зб\д. залізницю 
1900 діяла громада селян власни 
ків, 25 дворів, 159 ж., земська 
школа, 1910 у Г. Городигценськоі 
вол. Пирятин. пов,— 103 госпо¬ 
дарства, 704 ж§ 

ГРИГОРО-БРИГАДИР1ВКА 

Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1922 ств. сільська Рада; 
комсомол, осередок, відкрито 7- 
річну школу. Восени 1923 організ. 
артіль, придбано паровий млин, 
олійницю. 1928 товариство спіль¬ 
ного обробітку землі було пере¬ 
творене на артіль «Шлях Леніна». 
1930 в Г. організ. колгосп. Під 
час нім.-фашист, окупації (19.IX 
1941—20.IX 1943) розстріляно 6 
комуністів, вивезено до Німеч¬ 
чини 156 чол. Після визволення 
від гітлерівців у селі відкрито 
школу-десятирічку, медпункт, ко¬ 
операцію. 1958 колгоспи «Шлях 
Леніна» та ім. Т. Г. Шевченка 
об’єднано в одне господарство — 
колгосп «Шлях Леніна». 1974 до 
нього приєднано колгосп ім. І. В 
Мічуріна. 1986 ці колгоспи були 
знову роз’єднані. Тепер у Г. кол¬ 
госп їм, В. І. Леніна. У селі є 
неповна с. ні., мед. пункт, Буди¬ 
нок культури (на 300 місць), кіно 
установка, б-ка (9851 од. зб.), крає¬ 
знавчий музей, будинок для оди¬ 
ноких і престарілих людей, сауна, 
олійниця, відділення зв’язку. Па¬ 
м’ятник В. І. Леніну (1967). 1959 
в Г. встановлено надгробок на 
символічній могилі воїнів-одно- 
сельців, які загинули на фронтах 
Великої Вітчизн. війни, 1982 — 
надгробок на могилі загиблого 
1941 рад. воїна. 
ГРЙ ГОРО-БРИГ АДЙРІВКА 
(Бригадирі вка, Григорівна, Гри 
горівка-Софіївка) — село Кобе¬ 
ляцького р-ну, центр сільс Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Мотрине та Солопійне. 
Розташ. за 40 км від райцентру 
га за 54 км від залізнич. ст. Кобе¬ 
ляки. 1814 ж. (1990). Засн. у 17 ст 
Власником, вірогідно, був брига 

іир Адабаш (звідси й назвав 
На поч. 18 ст. побудовано дерев 
Гимофївеьку церкву з дзвіницею 
при якій діяли церковнопарафіяль¬ 
на школа та б-ка. У кін. 19 — на 
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іїоч. 20 ст. у селі був маєток спад¬ 
коємців В. Т. Тараня заг. площею 
6л. 750 дес. (орних земель — 
500 дес.), що мав кінний і цегель¬ 
ний з-дн. На 1859 у власницькому 
селі Бригадирівці (Григорівці-Со- 
фіївці) при колодязях і безімен¬ 
ному озері — 98 дворів, 500 ж., 
церква. За переписом 1900 у Г.- 
Б.— 44 двори, 277 ж.; у 1910 — 
99 дворів, 555 ж., цегельний з д. 
Населення займалося також кра¬ 
вецьким та шевським промислами. 
1912 збудовано 4 річну .земську 
школу, в якій працювало 2 вчите¬ 
лі . 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. На поч. 20-х рр. Г.-Б. вхо¬ 
дила до складу Озірської сільради 
Кишеньківського р ну. 1925 у селі 
ств. сільрада та комнезам. 1201 ж. 
(1926). 1929 був організований 
ТСОЗ «Дніпрова хвиля», 1930 — 
колгосп ім. К. Є. Вороїпилова 
(перший його голова — Я. Сасун). 
У роки нім.-фашист. окупації 
(4.IX 1941—25.IX 1943) гітле¬ 
рівці розстріляли одного жителя 
села, вивезли ка примусові робо¬ 
ти до Німеччини 51 чол. На поч. 
60-х рр., у зв’язку з будівництвом 
Дшпродзержин. ГЕС, до Г.-Б. пе 
реселені жителі с. Шматкове. У 
селі — колгосп «Прогрес» (зерно¬ 
во-буряківничого напряму, тварин¬ 
ництво), відділення зв’язку, буди 
нок побуту, 3 магазини, неповна 
с. ш., фельдшер.-акушер, пункт, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (12,4 тис. од. зб.). Пам’ятка 
архітектури 19 ст. Тимофіївсь 
ка церква. З селом пов’язана тру- 

Садиба Григоровичів. 

дова діяльність Героя Соп. Праці 
О. М. Лнаньєва. Уродженцем 
с. Солонішого є укр. письмен¬ 
ник II. V 3 а гребельний — автор 
численних творів, зокрема істор. 
романів про Київ. Русь, нац.-визв. 
боротьбу укр. народу на чолі з 
Б. Хмельницьким («Диво», «Перво 
міст», «Смерть у Києві», «Євярак- 
сія», «Роксолана», «Я, Богдан» 
та ін.). Держ| премія СРСР, 1980; 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1974. У Г.-Б. встановлено 
пам’ятники на 2 братських могилах 
рад. воїнів,; що полягли 1943 при 
визволенні села від гітлерівців 
(1959, 1960; серед похованих — 
Герой Рад. Союзу А. С. Погосян). 
На тер. сільради виявлено залиш¬ 
ки 2 поселень часів неоліту (4 
ТИС. ДО II. е.), З — періоду бронзи 
(2—1 тис. до м- е.) та поселення 
чернігівської культури В уро¬ 
чищі Касюрівшина розкопано 
Компанії вський могильник. На 
околицях Г.-Б. знайдено рештки 
поселення періоду Київ. Русі 
(10—13 сг.). 
ГРИГОРОВИЧІВ САДЙБА у Пи- 
рятині. Належала батькам Гри¬ 
горовича Василя Івановича (1786— 
1865) — рос. історика мистецтва. 
Н. у Пирятині. Закінчив 1803 Київ¬ 
ську академію. З 1824 брав актив¬ 
ну участь у роботі Товариства за¬ 
охочування художників у Петер 
бурзі. Професор (з 1828) і конфе- 
ренц-секретар і гетеро. Академії ми¬ 
стецтв. З 1839 — дійсн. член Ро¬ 
сійської Академії, з 1841 — почес¬ 
ний член АН. Майже щоліта 
приїжджав у Пирягин до матері, 
бував, зокрема, на хуг. Убіжищі, 
де гостював у батька Є. П. Гребін¬ 
ки (див. Гребінки вулиця), з яким 
підтримував товариські стосунки. 
Видав перший у Росії худож. 
часопис «Журнал изящньїх ис- 
кусств» (1823, 1825). Сприяв роз¬ 
витку мистецької освіти на Украї¬ 
ну допомагав молодим укр. ху¬ 
дожникам. Брав діяльну участь 
у звільненні Т. Г. Шевченка з крі¬ 
пацтва (па згадку про день звіль- 
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некня поет присвятив йому поему 
«Гайдамаки»), 24.ХІІ 184» Т. 
Шевченко відвідав у садибі матір 
Григоровича, про що повідомив 
його листом від 28.XII. З посвя¬ 
тою В. І. Григоровичу Є. П. Гре¬ 
бінка видав 1837 «Рассказьі пи- 
рятинца». Садиба розтані на пул. 
Жовтневій 
ГРИНЬКА — річка в Полтав. 
обл., права приг. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Тече тер. Миргородсько¬ 
го р-ну. 
гринЬкй — село Глобинського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу 
татів, якій підпорядковане с. Ти 
мошівка. Розтані. :ц\ 25 км від рай 
центру та за 22 км від залізнич. 
ст. Глобине. 856 ж. (1990). Засн. 
на поч. 18 ст. сотником Іваном Бу 
любашем. У 1756—69 входили до 
складу Жовнинської сотні Лубен, 
полку і належали значковому то¬ 
варишу Дем’яну Булюбашу. У 
1781 — 103 двори; увійшли до 
складу Городиського повіту Київ, 
намісництва. З 1789 — у складі 
Градизького пов. Катеринослав, 
намісництва, з 1796 — Кременчуць¬ 
кого пов. Малорос, губернії (з 
1802 — Полтавської). За перепи¬ 
сом 1859 у селі — 189 дворів, 
1245 ж. 1907 у Г. збуд. дерев’яну 
Покровську церкву з дзвіницею, 
при якій діяла школа грамот. 
За переписом 1910 у селі разом 
з хут. Устиміикою Горбівської во 
лості Кременчуцького пов. наліч. 
276 дворів, 1632 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 село було віднесено 
до новоутвореного Горбі вського 
р-ну Кременчуцького округу. 1360 
ж. За переписом 17.XIІ 1926 V 
І.— 367 дворів, 1853 ж. З 1928 — 
у складі Семен і вського р-ну; у 
тому ж році був органі з. ТСОЗ 
«Червоний шлях». У січні 1930 се¬ 
ло колективізоване. На початку 
Великої Вітчизи. війни у Г. була 
ств. партизан, група на чолі з голо¬ 
вою сільради II. Г. Ромашком. 
Під час цім.-фашист, окупації 
(12 IX 1941—23 ЛХ 1943} гітле 

гродськип суд 

рівці стратили 3 жителів села, 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 53 чол.; відступаючи, 
спалили значну частину села. З 
грудня 1962 до березня 1964 Г. вхо¬ 
дили до складу Хоролвсякої о р-ну, 
потім віднесені до Глобинського 
р-ну. У селі — центр, садиба кол¬ 
госпу ім. М. В. Лисекка (зерново- 
овочевого напряму), відділення 
зв’язку, 8-річка школа, при якій 
у 1970 був ств. Гриньківський ди¬ 
тячий духовий оркестр, муз. 
школа ім. М. В. Лисенка, фельд- 
шерсько-акушер. пункт, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (13,6 тис. од. зб.). Музей 
М. В. Лисенка на громад, засадах. 
У 1975 та 1987 у селі насаджено 
два парки. Уродженцем села є 
укр. композитор М. В. Лисенко 
(1842—1912; відвідав Г. лише ь* 
1911). Пам’ятники: В» Б Леніну 
(1950), Лисрику М, В. пам'ятник 
(1957), па братській могилі рад. 
воїнів, загиблих 1943 при визво¬ 
ленні села (1957), воїнам-односель 
цям, полеглим (181 чол.) на фрои 
тах Великої Вітчизн. війни (1969\ 
ГРИНЬКІЗСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
ДУХОВЙЙ ОРКЕСТР зразковий 
у с. Гриньках Глобинського р-ну. 
Ств. 1970 з учнів 6—7 класів Гринь- 
ківсякої восьмирічної школи вчи¬ 
телем І. Т. Олійником, який без¬ 
змінно керує оркестром. 1980 ор¬ 
кестру присвоєно звання «зразко¬ 
вий художній колектив». Виступав 
у Полтаві, Києві, Москві та ін. 
містах. Переможець Всесоюзного 
фестивалю дитячої худож. само 
діяльності в м. Анапі (1979), Лау¬ 
реат Всесоюз. огляду самодіяль¬ 
ної худож. творчості (1985), теле- 
турніру «Сонячні кларнети». 
ГРбДСЬКИЙ СУД — становий 
суд у феод. Польщі, Литві, а та¬ 
кож на загарбаних ними укр. 
землях. У воєводствах очолював¬ 
ся воєводою, у повітах — старо¬ 
стою., і тому його ще називали 
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«етаростинським» судом. Розгля¬ 
дав кримінальні й цивільні справи 
шляхти, а також ін. верств насе¬ 
лення якщо справи стосувалися 
шляхти, виконував вироки вищих 
судів у кримінальних справах. 
На укр. землях у складі Росії 
ліквідований 1648. Знову почав 
діяти на Лівобережній Україні з 
1763 у полкових центрах — Гадя 
чі, Лубнах, Миргороді, Переяс¬ 
лаві, Полтаві, Прилуках та ін. 
Складався з полковника (голова), 
полкового судді, полкового писа¬ 
ря, із 2—3 чол. полкової старши¬ 
ни. Посади судді і писаря були 
виборні і довічні. Засідав Г. с. 
протягом усього року, крім свят¬ 
кових днів і судових канікул 
які тривали з 1 .VII до 10.ІХ. 
Якщо ж нагромаджувалося бага 
то справ, канікули скорочувалися. 
Підкорявся полковій канцелярії. 
Апеляційною інстанцією був Гепс 
рольний військовий суд. Лікві 
дований 1782, Ного функції пе¬ 
редано повітовим судам, нижнім 
розправам та міським магістратам. 
ГРОМАДИ — напівлегальні орг- 
ції укр. демократ, інтелігенції. 
Об’єднували вчителів, лікарів, 
професорів, письменників, студен¬ 
тів, учнів старших класів гімназій, 
ліберально настроєних ш-міщиків. 
Діяли (з перервами) з кін. 50-х — 
поч. 60-х рр. 19 ст. до поч. 20 ст. 
Г. не мали чіткої структури та ор 
іанізації, своєї програми та ста 
туту. Суспільно політ, переконан¬ 
ня членів Г. не були однаковими 
тому в їх діяльності проявлялися 
як ліберальні, так і демократ, 
тенденції. Займалися культурно 
осв. роботою, зокрема організ. 
гуртки освіти, недільні школи, 
видавали популярні книжки для 
нар. читання, влаштовували театр, 
вистави, збирали й вивчали укр. 
фольклор і старожитності. Пож 
вавленню діяльності Г. сприяв пер¬ 
ший укр. громадсько політ, і літ. 
журнал «Оо/овл», одним з заснов¬ 
ників і редакторів якого був укр. 
громад, діяч, журналіст, учений 

і педагог, один з засновників 
Кирило- Мефодіївського братства 
В М. Білозерський (1825—99; у 
1846—47 вчителював у Полтав¬ 
ському кадетському корпусі). Зо¬ 
крема, з кін. 50-х—60-х рр. діяла 
полтав. Г. Чисельний склад її в 
різні роки змінювався. Так. на¬ 
весні 1862 вона наліч. понад 60 
чол. Її керівником був начальник 
Полтав. телеї рафпої станції Віктор 
Васильович Лобода (бл. 1823 — 
р. см. невід.; автор фарс\ на З 
дії «Пройдисвіт нікубеїп», статті 
«О равнодушии нашем к собст- 
венной народности»). З ін. членів 
полтав. Г. виділялися Д. 11. Пиль- 
чиков (1821 — 93 викладач історії 
в Полтав. кадетському корпусі, 
організатор недільних шкіл, у ми¬ 
нулому член Кирило-Мефодіївсь¬ 
кого братства), письменник і педа¬ 
гог О. Я. Кониський (1836—1900), 
який працював чиновником губ. 
правління В. Л, Трунов, Г. В. 
Федяй, вик задачі навч. закладів 
Полтави І. Д. Цист., О І. Стронін 
(1826-89), В. С. Шевич, А. Я. 
Шиманов. М. П. Ковалевський, 
В. Ф. Горовий, поміщиця 6. І. 
Милорадович, студент Київ, ун-ту 
М. І. Боровиковський, учні стар 
ших класів полгав. іімназії Пал¬ 
кій, М. П. Драгоманов (див. 
Драгоманових садиба), А. Тищен¬ 
ко, О. Цисс, М. П. Старицький 
(1840—1904; письменник, теат- 
ральний і культурно громад, діяч), 
І. Дерев’янко, Панас Мирний 
(1849—1920, письменник). При¬ 
близно з літа 1861 стали відбувати¬ 
ся регулярно щотижневі збори 
Г., здебільшого у В В. Лободи, 
інколи — у Є. І. Милорадович. 
На поч. 1861 було зроблено спробу 
оформити Г. організаційно. З цією 
метою 21.1 1861 В. В. Лобода та 
прапорщик Щелкан подали полтав. 
губернаторові список осіб, які 
бажали створити товариство гра¬ 
мотності, до якого було додано 
проект статуту. Т-во передбачало 
організацію шкіл та сприяння вже 
існуючим, розповсюдження серед 

218 



н.іроду популярних книг, читан¬ 
ці! публічних лекцій тощо. Ще 
раніше ІІ860) була відкрита чоло 
шч.і іссді іьча піко .'і а, якою керу- 
п.їм О. І. Стронім а потім В. В. 

Іоиода. > к її і і н і 1861 відкрито 
І убогиіо ПІКО IV II І чо іі якої І ІОЯН 
<> Я. Котк і.кіш V вересні 1861 
1.1 (Ічні 1862 а ’ я пил пОя не р н. ні 
піко іп її і уі опікою С. І. Ми юрадо 
щіч. Організацією та навчи іі.ію 

іеіод. роботою в них керува іа 
і.ііи.іьна рада Для налагодження 

» іоеуик'в іа населенням краю 
() Н Копій і.кііії подорожував но 
іній код (< і.їх У червні 1862 еміса 
І>11 4 м‘М ! І І ночі» зробили спробу 

•злучиі и і ромадівців до своєї 
• ■рі пні.піп Спад хвилі революц. 
руху її кім. 1862—63, наступ реак¬ 
ції позначилися на громадському 
кпи і. Закривалися недільні шко 
пі, обмежувалася діяльність Г., 
переслідувалися їх члени. Ще в 
і рудні 1861 В. В. Лободу призна 
че.ио на роботу в Смоленськ (виї¬ 
хав у травні 1862). У червні 1862 
звільнено з роботи (гроні н.і; у 
серпні — ІЦс ікана і вислано до 
Астрахані, Боровпкоис.ького — до 
Києва, Федяя — до Ромен. У кін. 
літа 1862 були заарештовані Ше- 
вич, Шиманов, Лобода, Стронін, 
і після суду заслані у віддалені 
губернії. 
Згодом така ж доля спіткала 
O. Кониського — він був засланий 
V Вологду, потім — у Тотьму. 
Відродження діяльності Г. почало 
ся в кін. 60 рр. водночас з новим 
революц. піднесенням. Як і рані¬ 
ше, Г. основну увагу приділяли 
культурно осв. роботі. 
У серед. 70 х рр. внаслідок бо¬ 
ротьби, в складі полтавської Г. 
виділилася група радикально на¬ 
строєної молоді (Молода грома¬ 
да), до якої входили гімназисти 
P. Стеблін Каменський, М. Са- 
жин, С. Оголевець, семінаристи 
Є Рикало, П. Гіадалка, А. ГІогиб- 
ко, С. Гордієнко. Вони встановили 
зв’язки з революц. гуртками. Де¬ 
хто з них згодом став революц. 

ГРУЗИНСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ 

народником (Р. Стеблін-Камен¬ 
ський, М. Сажин). Діяльність Г 
сприяла відновленню та розвитку 
укр. культури, піднесенню саме < ві¬ 
домості укр. народу. 
І РОМНЙЦЬКОМУ Г. М. МЕ 
МОРіАЛЬНА ДОШКА у м. Кар 
іііщі. Встановлена на фасаді бу 
шику с. ш. № 1 по вул. Леніна 

(»і де 11)44—47 навчався Гром¬ 
ниці.кип Григорій Михайлович 
(1929 >(») — Герой Рад. Союзу 
(19.56). За гинув при виконанні 
службових обов’язків під час 
військ, служби в Угорщині. Похо¬ 
ваний V Ьудаиешті. Дошка — гра¬ 
ніт, відкрита 1967. Ім’ям героя 
паз. вулицю міста. 
ГРОМОВА річка в ІІолтав. 
обл., ліва прит. р. Мерла (бас 
Дніпра). Протікала гер. Котелев 
ського р ну- Тепер не існує. 
ГРУЗИНСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ на 
Полтавщині. Указом імператри 
ці Анни Іоанівпп від 25.III 1738 
на іер. ІІолтав., Миргород., Лу 
бен. та Прилуцького полків було 
виділено землі для поселення сол¬ 
датів Грузинського гусарського 
полку (2305 родин), який діяв у 
складі рос. армії. До Росії вони 
емігрували 1725 разом з грузин, 
царем Вахтангом. Поселилися гру 
зини на Полтавщині в 40-х рр. 
18 ст., зокрема, в Старих і Нових 
Санжарах, Кобеляках, Келебер 
ді, Великих Будищах, Біликах 
Пирятині, Миргороді, Хоролі 
Чорнухах, Багачці, Устивіщі, Лох 
виці та ііі. Серед них був Давид 
Гурамішвілі, який одержав зе¬ 
мельні наділи у м. Миргороді 
і в с. Зубівці (див. Гурамішвілі 
Д. меморіальна дошка). 
З Г. п. вийшли: грузинський поет 
18 ст. Джавахішвілі, герої Вітчиз 
няної війни 1812 П. С, Жевахов 
І. С. Жевахов та С. С. Жевахов 
Нащадками грузинських поселен 
ців були* укр. письменник О. П. 
Сторож енко (1805—74), декаб 
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рист М, І. Лорер (1795—1873: дпз. 
Цекабристи на Лйдтабщнці). 
О. С. Гангеблов (1801—91). Е. О. 
Канчіалов, фольклорист М. А. 
Цертелєв (1790—1863), громадсь¬ 
кий діяч 3. С. Хедхеулідоеь 
(1805—56), учений і літератор 
Д. О. Ерістов (1797—1858). З Г. п. 
на Полтавщині пов язана діяль¬ 
ність грузин, поета 18 ет. Дмитра 
Саакадзе. Г. п. залишило слід й у 
назвах нас. пунктів Полтавщини 
(Грузин І вка, Грузинські хутори, 
Грузинівський хутір, Гуржії, Ре- 
вазівка, Ратіївщина та ін.). 
ГРІЗНА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Псла (бас. Дніпра). Тече 
тер. Кременчуцького р-ну. 
ГРУЗЬКА — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Мерло (бас. Дніпра). 
Довж. 18 км, плонта бас. 118 км2. 
Похил річки 2 м/км. 
ГРУЗЬКА ГбВТВА, Передня 
Говтва, Шишацька Говтва — річ¬ 
ка в Полтав. обл., права прит. 
р. Говтви (бас. Дніпра). Довж. 
68 км, площа бас. 573 км2. Тече 
тер. Зіньківського, Решетилівсь- 
кого та Шишацького районів. Па 
березі Г. Г. розміщене с. Молоди- 
ківщина Решетилівського р-ну. 
ГРУНЬ — річки в Полтав. та Сум. 
областях України. 1) Права прит. 
р. Псла (бас. Дніпра). Довж. 85 
км, площа бас. 1,09 тис. км2. В ме¬ 
жах Полтавщини довж. 39 км, пло 
ща бас. 411 км2. Бере початок 
біля с. Павленкового Лебедин, 
р-ну Сум. обл. Річище звивисте, 
завширшки до 10 м. Глибина річ¬ 
ки пересічно 1,2 м. Похил річки 
1 м/км. Ліва прит. Г.— р. Куди 
чиха. В межах Полтавщині! тече 
гер. Галицького р-ну. Використо¬ 
вують для водопостачання. Риб 
ництво. На березі Г. розміщені 
м. Гадяч (при впадінні Г. у Псел), 
села Красна Лука, Римарі вка, 
Сватки. 2) Ліва прит. р. Грунь- 
Ташані (ГрунщТашагіської). Г. має 
ще назви Грунь-Черкес, Грунь- 
Черкаська, Грунь-Шиліпська. До в 
жина 59 км площа бас. 995 км 
В межах Полтавщини довж. 30 

км, площа бас. 925 км2. У Полтав. 
обл. тече тер. Зіньківського р ну, 
Н і її берегах розташ. села Деяка- 
дівка, Гродні вка Шенгаріївка. 
ГР^НЬКА — річка в Полтав. обл., 
ліва притока р Морозової (бас. 
Дніпра). Тече тер. Зіньківського 
Р-ну. 
ГРУНЬКА СУХА, Суха Грунька 
'— річка в Полтав. обл., права 
прит. р. Грунь С ухої (Сухої Гру¬ 
пі). Тече тер. Зіньківського р-ну. 
Влітку пересихає. 
ГРУНЬ-СУХА, Грунь-Гішла, Су¬ 
ха Грунь — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Груні (Грунь-Черке- 
су, Грунь Шилівської). Довжина 
27 км, площа бас. 254 км2. Тече 
тер. Зіньківського р-ну. Влітку 
в багатьох місцях пересихає. 
ГРУНЬ таіпАїіь річка в Пол 
гав. і Сум. областях, ліва прит. 
р. Псла (бас. Дніпра). Утворюєть¬ 
ся злиттям Групі і Ташані, що по¬ 
чинаються в Сум. обл. Довж. 91 
км, площа бас. 1870 км2. В межах 
Полтавщини довж. 55 км, площа 
бас. 1,3 тис. км2. Ширина річища 
до 10 м. Пересічна глибина 1,2 м. 
Похил річки 0,69 м/км. Озер 4 км2, 
боліт 40 км2. В межах Полтав. 
обл. тече тер. Зіньківського, Мир¬ 
город. та Шишацького районів. 
На березі Г.-Т.— м. Зіньків, села 
ІІроцеики, Шилі вка, Власівка, 
Дейкалівка, Бірки. Воду викори¬ 
стовують для водопостачання та 
зрошування. 
ГРЯКОВЕ — село Чутівського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковано села 
Нове Трикове, Доьдасівка. .Роз¬ 
таш. по обидва боки верхньої те¬ 
чії р. Срчнка (притока р. Орілі), 
за 25 км від районного центру та 
за 45 км від залізнич, ст. Скоро- 
ходове. 716 ж. (1990). Село засн. 
на поч. 18 ст. Через місцевість, 
де зараз село, проходив один із 
чумацьких шляхів. Перша згадка 
про Г. є в «Списку населених міст 
за відомостями 1864». 1 ут сказа¬ 
но, що до Валківською повіту 
Харків, провінції 1773 належав 
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ГУЗЯ П. І. МОГИЛА і \. І ряковий. Після скасування 
кріпацтва кожен сел. двір у се- 
Р швом у одержав по 2.5 лес. зем- 
п. На ноч. 19 сг. земля біля села 
належала поміщикам Павловим 
і Ларудним. 1864 С. І ракове ста¬ 
зо волосним пспіром, в якому 
11 :і.'і і ч. 99 дворів І >09 і'- До її скла 
IV входили хутори: Дай |.в івка, 
Полтавський;, Майдан, І Іово Гря 
кове, II і польський і села Ягорівка, 
Малолітнівка та Олександ|>івка. 
1902 відбувся виступ селян в еко 
і в > м і ї статського радника М. Ф 
І їли чопа. 
Рад. владу встановлено в січці 
РИМ. ,26.1 1919 в селі орган і а. 
річі мім, 1.11 було обрано Гря ків 
• 1.1 ми виконком. 1923 засн. с.-г., 
кмпчрсі.ке товариства, останнє че 
піл .3 роки наліч. 500 членів. 
По рознарядці Наркомату зем¬ 
ні ран УРСР з Г. племінні жеребці 
відправлялися на кінні заводи 
країни. 1926 у Г.—137 господарств, 
(><35 ж. 1927 організ. ТСОЗ (16 
господарств), 1928 — артілі: «Про 
летарій» та «Наша міць», які во 
сени 1929 об’єднались в артіль 
«Пролетарська міць». Її обслуго¬ 
вувала Ьілухівська МТС. 
ІІід час нім.-фашистської окупа 
ції (20. IX 1941—18.IX 1943) з Г. 
вивезено до Німеччини 100 чол., 
страчено 29 чол., спалено бл. 400 
споруд. Після війни на тер. села 
діяли колгоспи ім. С. М. Бу- 
дьонного, ім. Г. М. Димитрова та 
Пролетарська міць», які 1950 
укрупнено в колгосп ім. Г. М. 
Димитрова, 1959 колгосп ім. Ди¬ 
митрова об’єднався з колгоспом 
ім. В. В. Куйбишева (Нове Гря- 
ісове) і став називатися ім. XXI 
з’їзду КПРС (зерново-цукрово-бу- 
рякового напряму, тваринництво). 
Діють відділення зв’язку, непов 
на с. ш. (побуд. 1895), лікарня 
(побуд. 1904), дитсадок, Будинок 
культури (на 350 місць), б-ка 
(12 952 од. зб.). Уродженцями Г. є 
II. М. Шило—генерал лейтенант, 
В. Ф. Єременко — генерал-майор; 
М. 1. Павленко — канд. біолог. 

наук, 1. II. Шаптала — канд. 
вет. наук, підполковник у відстав¬ 
ці. Уродженцем с. Нового Гряко- 
вого є Герой Рад. Союзу М. І. 
Симоненко (1917—85). 1956 у Г. 
встановлено надгробок на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які заги¬ 
нули 1941 при обороні та 1943 при 
визволенні села, пам’ятник вої¬ 
нам односельцям, полеглим шд 
час Великої Вітчйзн. війни. На по 
щх села збереглися групові та 
поодинокі кургани. 
ГУБЕРНСЬКІ ВІДДІЛЕННЯ 
центра п.ного управління військо¬ 
во промисловими і сільськогоспо¬ 
дарськими підприємствами Укра¬ 
їни і Криму (ЦУВ1ЙСБКПРОМ- 
ГОСІІУ): Кременчуцьке та Пол¬ 
тавське. Ств. наприкінці травня 
1922 на підставі наказу Головпо- 
стачгіродарму від 1.11 1922. Керу¬ 
вали пром. і с.-г. підприємствами 
Цувійськпромгоспу в межах гу¬ 
бернії, виконували окремі опера¬ 
ції торг.-пром. характеру: здійс¬ 
нювали заготівлі, товарообмін, 
поставки продуктів і пром. това¬ 
рів (виробів) для Червоної Армії 
та військ, господарств. Відали 
влаштуванням та організацією 
військ, господарств, млинів, кру 
порушок, розробкою лісних діля¬ 
нок тощо. Кременчуцьке губ. від¬ 
ділення Цувійськпромгоспу роз 
формоване наприкінці 1922 у 
зв’язку з ліквідацією Кременчуц. 
губернії. Полтав. губернське від¬ 
ділення Цувійськпромгоспу було 
реорганіз. 1925 на Полтав. управ¬ 
ління уповноваженого Цувійськ¬ 
промгоспу в зв’язку з ліквідацією 
Полтав. губернії. 
Г^ЗЯ П. І. МОГЙЛА у с. Лютень- 
ці Галицького р-ну. Гузь Петро 
Іванович (1895—1959) — укр. коб¬ 
зар, Н. у с. Лютеньці. У 3-річному 
віці осліп. З 15 років навчався 
у кобзаря М. С. Кравченка (див. 
Кравченку М. С. пам' ятник). 
Співав укр. нар. пісні, думи, влас- 
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ні пісні. Під час Великої Вітчиз¬ 
няної війни був у партизанському 
загоні. 
ГУРАМІШВІЛІ Д. МЕМОРІ 
АЛЬНА ДбШКА у с. Зубівці Мир 
город, р ну. Встановлена на честь 
перебування у селі груз. посів 
Давида Гурамішвілі (1705—02). 
Н. у Мцхеті. 1727 був захоплений 
лезгінами у полон, звідки втік 
до Росії. З 1720 жив у Москві. 
1738 прийняв рос. підданство, 
одержав невеликі земельні воло¬ 
діння на Полтавщині (Миргороді 
і Зубівці), вступив на військ, 
службу. Брав участь у війнах з 
турками (зокрема, у битві під Хо¬ 
тином), у Семилітній війні. 1760 
вийшов у відсіавку. Жив й помер 
у Миргороді (див. Гурамішвілі 
Д. могила). Автор біогр. збірки 

-«Давітіані» (1787), поем «Лихо 
ліття Грузії», «Весела весна» (<ІІа 
стух Кацвія»). Творчіст ь поета і іс 
но пов’язана з Україною, у вірші 
про с. Зубівку створив ліричніш 
образ укр. дівчини. Дошка — 
граніт, відкрита 1949 (1985 пере 
роблена й встановлена на фасаді 
будинку нової с. ш.). У Миргоро¬ 
ді — Гурамішвілі Д. музей, Гура¬ 
мішвілі Д. пам'ятник. 

Надгробок на могилі Давида 
Гурамішвілі у Миргороді. 

ГУРАМІШВІЛІ Д, МОГИЛА У 
Миргороді. Похований на місько? 
му цвинтарі (ріг вут. Гурамішвілі 
та Сорочинськоі). Місце походи 
ня встановлено зусиллями укр* 
письменника Д. М. Косарика. 
1949 на могилі встановлено пам’Р" 
ник на постаменті — чотиригран¬ 
ний обеліск з барельєфом поста 
із білого мармуру. Заг. вис. па¬ 
м’ятника — 2,75 м (скульп. Я. Раж- 
ба, арх. К. Джапаипя, III Чедія)* 
ГУРАМІШВІЛІ Д. МУЗЕЙ літе¬ 
ратурно мемор. у Миргороді* 
Відкр. 1969. В експозиції та фон¬ 
дах музею зосереджені матеріали 
про житгя і творчість грузин, поста 
18 ст. Давида Гурамішвілі, про 
сучасну йому Грузію й Україну, 
зокрема, Мпргородщину; видання 
творів поста й книги про нм)П)' 
речі пар. побуту Грузії й N ьр;ііни 
18 ст., .зразки »(>|м)ї, твори образо- 
Гвор декор, ужитку мис і сщгва, 
вироби місцевих майстрів, пода¬ 
рунки та ін. Експозиція побуД^" 
вана у відповідності до трьох най¬ 
більших періодів ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬ¬ 

НОСТІ Д. Гурамішвілі: його перебу¬ 
вання в Грузії, Росії і Україні* 
Висвітлено юнацькі роки поета, 
істор. обставини, за яких форму¬ 
валася та розвивалась його твор¬ 
чість. оточення й літ. зв’язки» 
період служби Д Гурамішвілі в 
рос. армії. Основу експозиції ста¬ 
новлять розділи, що розповідають 
про перебування Д. Гурамішвілі 
на Миргородщині, про створення 
ним книги «Давітіані», про сто¬ 
сунки з укр. діячами 2 пол. 18 ст* 
Експонуються матеріали про укр-- 
грузіш. літ.-мистецькі зв’язки 18—- 
20 ст. Біля входу в музей — ГуРаі 
мішвілі Д. пам'ятник. Музей 
розтань на вул. Леніна № 5. 
ГУРАМІШВІЛІ Д. ПАМ’ЯТНИК 
у Миргороді. Відкрито 12.V 1969 
перед будинком Гурамішвілі Л* 
музею на вул. Леніна. Пам’ятник 
— монолітна гранітна брила нис. 
3,6 м, на якій викарбовано го¬ 
рельєфний портрет поета. Анго¬ 
ри — скульпт. А. В. НимеНко» 
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М М. Оінчюк, ,і|»х И Жиіу ііп. 
У відкрити м .їм' я 11111 к. і взяли 
учисть письменники О Барамід 

»с\ Посип НопсшіЙлі, М. Бажай, 
(). Гончар. Іл.—- габл. XXIII. 
ГУРЙВИЧА БУДЙНОК у Полта 
ні. 36уд. 1905 на замовлення лі- 
клря І уревича арх. П. Клейном 
у стилі модерн. Мурований, дво¬ 
поверховий, прямокутний у пла¬ 
ні. 1 іі поверх займали лікуваль¬ 
ні кабінети та мед. лабораторія, 
2 н житл. кімнати Па фасадах 
ні кої і і і її м і іверппм гіроі’юма м на- 
!.іііі) грпНОціIIПО) фмрми в оздоб 
ігиі ішкорін ґаво і<(»лнО|)Оні встав 

їси. Кутои.і кімната ІІ.І ' му номер 
«і мі * і її >п і мста ієною граткою 
Імн пінної і> орнаменту. І»о пащ. 
о і м і Комсомольській № 35/12. 
І УС АК річка в Полта в. обл., 
при і |>. Грунь-Ташані. 
І УС АРКА — річка в Полтав. обл., 
лівий рукав Дніпра. 
ІУСТИНСЬКИЙ ЛІТбПИС — 
укр. літопис поч. 17 от. Оригінал 
не зберігся. Авторство остаточно 
не встановлено. Деякі дослідники 
вважають, що його склав 1623— 
27 укр. культурний і церковний 
діяч 3. Копис лепський. Відомі 
дві редакції Г. л. Одна з них була 
ств., очевидно, в 1-й пол. 17 ст. 
Починається вона словом «Літопи¬ 
сець». Друга редакція під назвою 
«Кройника» була переписана 1670 
ієромонахом монастиря М. Ло 
сицьким, який у передмові під¬ 
креслював значення для людини 
істор. традицій п народу, закликав 
поширювати істор. знання. Міс¬ 
тить виклад історії України з ча¬ 
сів Київ. Русі до 1597. Авгор вико¬ 
ристав давньоруські, польські, ли¬ 
товські, візантійські та ін. літопи¬ 
си і хроніки, вказавши на полях 
джерела, з яких запозичено ті чи 
ін. відомості. Проте Г. л.— ори¬ 
гінальний істор. твір про внутр. 
становище України, її зв’язки з 
Росією, політику литовських кня 
зів, шляхетської Польщі і султан¬ 
ської Туреччини, напади турків і 
татар на Україну, Закінчується 

П ( ! ИНС'ЬКІПЇ МС>МА< І ПІ* 

літопис трьома самостійними розді 
лами: «Про походження козаків», 
«Про запровадження нового кален¬ 
даря», «Про початок унії». Напи¬ 
саний літопис мовою, близькою 
до тогочасної укр. нар. мови. 
Вид.: Густинская летопись. У кн.: 
Полное собрание русских летопи- 
сей, т. 2. СПБ, 1845. 
Г^СТИНСЬКИЙ МОНАСТЙР 
чоловічий. Засн. 1600 у с. Густині 
на Полтавщині (тепер Прилуцько 
го р ну Черніг. обл.). Первісно — 
дерев’яний. Горів 1636, 1671. В 
1 іі йол. 17 ст. у Г. м. створено ви¬ 
да і мі пам’ятки укр. історіографії: 
<</ устинський монастирський лі¬ 
топис» і «Густинський літопис ь. 
Архіт. комплекс складався протя¬ 
гом 17—18 ст. і становить унікаль¬ 
ний ансамбль доби барокко, який 
справив значніш вплив на культо¬ 
ве будівництво Лівобережної Ук¬ 
раїни. 1оловна споруда — муро 
вашій, дев’ягидільний, п’ятибан- 
ннй Троїцький собор (1672—76). 
Ного інтер’єр прикрашали багато¬ 
ярусний, різьблений іконостас та 
фрески, що належали до кращих 
зразків укр. монументального жи¬ 
вопису (не збереглися). У 2 й 
пол. 17 — поч. 18 ст. зведено над- 
брамні Миколаївську (перебудо¬ 
вана на дзвіницю), Катерининську 
(пристосована для будинку ігуме 
на з Варваринською церквою), 
Петропавлівську церкви; трапезну 
з Воскресенською церквою; тер. 
обведено муром. 1786 Г. м. пере 
творено у позаштатний, 1799 за¬ 
крито, на поч. 19 ст. відновлено. 
Біля монастиря двічі на рік від¬ 
бувалися ярмарки. 1845 його від¬ 
відав Т. Г. Шевченко, і зробив між 
квітнем і 20 липня три акварелі. 
Згадка про Г. м. є в його повістях 
«Музикант» і «Наймичка». 1845 
в монастирі поховано кн. М. Г. 
Рєпніна — полтав. ген.-губерна¬ 
тора (див. Полтавського генерал- 
губернатора будинок). 
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ні пісні. Під час. Великої Вітчиз¬ 
няної війни був у партизанському 
загоні. 
ГУРАМІШВІЛІ Д. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДОШКА у с. Зубівці Мир 
город, р ну. Встановлена на честь 
перебування у селі груз. поета 
Давида Гурамішвілі (1706—92). 
Н. у Мцхегі. 1727 був захоплений 
лезгинами у полон, звідки втік 
до Росії. З 1729 жив V Москві. 
1738 прийняв рос. підданство, 
одержав невеликі земельні воло¬ 
діння на Полтавщині (Миргороді 
і Зубівці), вступив на військ, 
службу. Брав участь у війнах з 
турками (зокрема, у битві під Хо¬ 
тином), у Семилітній війні. 1760 
вийшов у відставку. Жив й помер 
у Миргороді (див. Гурамішвілі 
Д. могила). Автор біогр. збірки 
«Давітіані» (1787), поем «Лихо 
ліття Грузії», «Весела весна» (<ІІа 
стух Кацвія»). Творчість поета тіс 
но пов’язана з Україною* у вірші 
про с. Зубівку створив ліричний 
образ укр. дівчини. Дошка — 
граніт, відкрита 1949 (1985 пере; 
роблена й встановлена на фасаді 
будинку нової с. ш.). У Миргоро¬ 
ді — Гурамішвілі Д. музей, Гура¬ 
мішвілі Д. пам'ятник. 

Надгробок на могилі Давида 
Гурамішвілі у Миргороді. 

ГУРАМІШВІЛІ Д. МОГИЛА у 
Миргороді. Похований на місько¬ 
му цвинтарі (ріг вул. Гурамішвілі 
і а Сорочинської). Місце похован¬ 
ня всіановлено зусиллями укр. 
письменника Д. М. Косарика. 
1949 на могилі встановлено пам’ят¬ 
ник на постаменті — чотиригран¬ 
ний обеліск з барельєфом поета 
із білого мармуру. Заг. вис. па¬ 
м’ятника — 2,75 м (скульп. Я. Раж 
ба, арх. К. Джанашія, III 4-е дія). 
ГУРАМІШВІЛІ Д. МУЗО літе¬ 
ратурно мемор. у Миргороді. 
Відкр. 1969. В експозиції та фон¬ 
дах музею зосереджені матеріали 
про життя і творчість грузин, поета 
18 ст. Давида Гурамішвілі, про 
сучасну йому Грузію й Україну, 
зокрема, Миргородщину; видання 
творів поета й книги про нього; 
речі мар. побуїу Грузії й України 
18 сі., зразки юр<>!; твори образо- 
гвор. та декор.-у/Кіпк. мистецтва, 
вироби місцевих майстрів, пода¬ 
рунки та ін. Експозиція побудо¬ 
вана у відповідності до трьох най¬ 
більших періодів житія й діяль¬ 
ності Д. Гурамішвілі: його перебу¬ 
вання в Грузії, Росії і Україні. 
Висвітлено юнацькі роки поета, 
істор. обставини, за яких форму¬ 
валася та розвивалась його твор¬ 
чість, оточення й літ. зв’язки, 
період служби Д. Гурамішвілі в 
рос. армії. Основу експозиції ста¬ 
новлять розділи, що розповідають 
про перебування Д. Гурамішвілі 
на Миргородщині, про створення 
ним книги «Давітіані», про сто¬ 
сунки з укр. діячами 2 пол. 18 ст. 
Експонуються матеріали про укр.- 
грузин. літ.-мистецькі зв’язки 18— 
20 ст. Біля входу в музей — Гура 
мішвілі Д. пам'ятник. Музей 
розтаю, на вул. Леніна № 5. 
ГУРАМІШВІЛІ Д. ПАМ’ЯТНИК 
у Миргороді. Відкрито 12.У 1969 
перед будинком Гурамішвілі Д. 
музею на вул. Леніна. Пам’ятник 
— монолітна гранітна брила вис. 
3,6 м, на якій викарбовано го¬ 
рельєфний портрет поета. Авто¬ 
ри — скульпт. А. В. Нименко, 
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М М, ()6е мок, арх. В. Жигулін. 
У відкритті пам’ятника взяли 
учлгії, письменники О- Барамід- 
іе, Йосип Поиеиівілі, М. Бажан, 

с) І ончар. Іл.— табл. XXIII. 
ГУРЙВИ.ЧА БУДЙНОК у Полта 
ні. Збуд. 1905 на замовлення лі¬ 
каря Ґуревича арх. II. Клейном 
V стилі моч« рп. Мурований, дво¬ 
поверховий, прямокутний у пла¬ 
ні. 1 іі поверх займа ш .іікува іь 
ні кабінети та мед. лабораторія, 
2 і — житл. кімнати. На фнсл щх 
віконним і дверним пройомам на 
кию фапеційної форми, в оз ірб 
мчи використано кольорові вс гав 
мі. Кутова кімната на 2-му повер 

«і ми ба ік ні з металевою грагкою 
рік іншюго орнаменту. Розтані, 
їм в і Комсомольській № 35/12. 
І УС ДК — річка в Полтав. обл., 
при і. р. Г'рунь-Ташані. 
І УС АРКА — річка в Полтав. обл., 
лівий рукав Дніпра. 
Г^СТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС — 
укр. літопис поч. 17 ст. Оригінал 
не зберігся. Авторство остаточно 
не встановлено. Деякі дослідники 
вважають, що його склав 1623— 
27 укр. культурний і церковний 
діяч 3. Копистенськни. Відомі 
дві редакції Г. л. Одна з них була 
ств., очевидно, в ї й пол. 17 ст. 
Починається вона словом «Літопи¬ 
сець». Друга редакція під назвою 
«Кройника» була переписана 1670 
ієромонахом монастиря М. Ло- 
сицьким, який у передмові під¬ 
креслював значення для людини 
істор. традицій її народу, закликав 
поширювати істор. знання. Міс¬ 
тить виклад історії України з ча¬ 
сів Київ. Русі до 1597. Автор вико 
ристав давньоруські, польські, ли¬ 
товські, візантійські та ін. літопи¬ 
си і хроніки, вказавши на полях 
джерела, з яких запозичено ті чи 
ін. відомості. Проте Г. л.— ори¬ 
гінальний істор. твір про внутр. 
становище України, її зв’язки з 
Росією, політику литовських кня¬ 
зів, шляхетської Польщі і султан¬ 
ської Туреччини, напади турків і 
татар на Україну. Закінчується 

ГУСТИНСЬКИЙ МОНАСТИР 

літопис трьома самостійними розді¬ 
лами: «Про походження козаків», 
«Про запровадження нового кален¬ 
даря», «Про початок унії». Напи¬ 
саний літопис мовою, близькою 
до тогочасної укр. нар. мови. 
Вид.: Густинская летопись. У кн.: 
Полное собрание русских летопи- 
сей, т. 2. СПБ, 1845. 
ГУСТИНСЬКИЙ МОНАСТЙР 
чоловічий». Засн. 1600 у с. Густині 
на Полтавщині (тепер Прилуцько- 
ю р ну Черніг. обл.). Первісно — 
дерев'яний. Горів 1636, 1671. В 
1 іі по і. 17 ст. у Г. м. створено ви¬ 
датні пам’ятки укр. історіографії: 
<Густпинський монастирський лі¬ 
топис» і <1 устунський літопис». 
Архіт. комплекс складався протя¬ 
гом 17—18 ст. і становить унікаль¬ 
ний ансамбль доби барокко, який 
справив значний вплив на культо¬ 
ве будівництво Лівобережної Ук 
раїни, Головна споруда — муро 
вапни, дев’ятидільний, п’ятибан 
ний Троїцький собор (1672—76). 
Його інтер’єр прикрашали багато¬ 
ярусний, різьблений іконостас та 
фрески, що належали до кращих 
зразків укр. монументального жи¬ 
вопису (не збереглися). У 2-й 
пол. 17 — поч. 18 ст. зведено над- 
брамні Миколаївську (перебудо¬ 
вана на дзвіницю), Катерининську 
(пристосована для будинку ігуме 
на з Варваринською церквою), 
Петропавлівську церкви; трапезну 
з Воскресенською церквою; тер. 
обведено муром. 1786 Г. м. пере¬ 
творено у позаштатний, 1799 за¬ 
крито, на поч. 19 ст. відновлено. 
Біля монастиря двічі на рік від¬ 
бувалися ярмарки. 1845 його від 
відав Т. Г. Шевченко, і зробив між 
квітнем і 20 липня три акварелі. 
Згадка про Г. м. є в його повістях 
«Музьїкант» і «Наймичка». 1845 
в монастирі поховано кн. М. Г. 
Рєпніна — полтав. ген.-губерна¬ 
тора (див. Полтавського генерал- 
губернатора будинок). 
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Г^СТИНСЬКИЙ МОНАСТЙР- 
СЬКИЙ ЛІТбПИС. «Літописець 
про заснування і створення Густин- 
ського монастиря» — укр. мона¬ 
стирський літопис періоду 1600— 
40. Написаний невідомим авто 
ром. Висвітлює історію Густиись- 
кого монастиря як одного з осе 

* редків боротьби проти унії та 
католицизму на Україні, висвіт¬ 
лює поді1 того яасу, зокрема про 
діяльність гетьмана укр. реєстро¬ 
вого козацтва П. К. Сагайдачного. 
Вид.: Летоппсь монастьїря Густин- 
ского. «Чтения в Обществе исто- 
рии и древностей российских при 
Московском универеитетє». 184(8. 
№ 8. 
ГАСЯЧИЙ БРІД — річка в Пол: 
тав. обл., ліва прит. р. Куствиці 
(бас. Дніпра). 

ДАВЙДІВКА — село Пирятин. 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Гурбинці та Кроти. Розтані, 
на р. Рудій, за 23 км від райцентру 
і за 0,5 км від залізнич. ст. Граба¬ 
рі вка. 900 ж. (1990). Д. згадується 
в документах 1699. Входила до 
Яблунівської сотні Лубен, полку. 
1764 наліч. 189 хат, у т. ч. 70 ви¬ 
борних козаків, ЗО хат підпоміч- 
ників і 89 хат посполитих і підсу- 
сідків. Після ліквідації полкового 
устрою 1781 Д. належала до Пиря- 
тип. повіту Київ, намісництва. 
1787 в селі наліч. 565 ж. У Д. бу¬ 
ли маєтності надвірного радника 
Григорія Горленка, поручика Ва¬ 
силя Горленка і військового това¬ 
риша Заїківського. 1859 в селі — 
120 дворів, 1087 ж., церква. У 
1900 — 112 дворів, 658 ж., діяли 
земська і церковнопарафіяльна 
школи. Станом на 1902 в селі — 
дерев. Георгіївська церква (1869), 
церковнопарафіяльна та земська 

школи. У 1910 Д. належала до Са- 
єинівської волості Пирятин. повіту. 
Разом з хут. Щегєльським тут — 
311 дворів, 1767 ж., діяли паро¬ 
вий вальцьовий млин з крупоруш¬ 
кою. Осн. заняття населення: тес¬ 
лярство, ткацтво тощо. П^д час 
революції 1905—07 в Д. відбулися 
виступи селян. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У роки громадян, війни 
був органі з. партизанський загін. 
У 1923—25 Д.— Ьерезоворудсь- 
кого р-ну Прилуцького округу, 
2099 ж. Під час цім.-фашист, оку¬ 
пації (18.IX 1941—18.IX 1943) до 
Німеччини відправлено 150 чол. 
молоді, розстріляно 9 жителів. 
У селі колгосп ім. Кірова (ріль¬ 
ничо-тваринницького напряму). 
Держ. приймальний пункт хлібо¬ 
продуктів, с. ііі., сільс. клуб (на 
200 місць), б-ка (13 734 од. зб.), 
краєзнавчий музей. 1967 встанов¬ 
лено пам'ятник С. М. Кірову; 
1957 споруджено пам’ятник на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули при визволенні Д. від 
окупантів, та обеліск у пам’ять 
про воїнів-односельців, що поляг¬ 
ли (102 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
ДАВИДбВСЬКОГО г. м. мо- 
ГЙЛА у Полтаві. Давидовський 
Григорій Митрофанович (1866— 
1953) — укр. композитор, хор¬ 
мейстер. Засновник багатьох хорів 
на Україні та в Росії. Автор чис¬ 
ленних хорових творів, сюїт-фан¬ 
тазій «Бандура» (1896), «Кобза», 
«Кубань». Останні роки життя 
провів у Полтаві, де керував хо¬ 
ровою капелою обл. філармонії. 
Створив кілька хорових творів, 
зокрема — «Буревісник» на ст. 
М. Горького, «Польку-Полтавчач- 
ку» на слова А. ІІашка. Похований 
на цвинтарі Хрестоздвиженського 
монастиря, на могилі — гранітний 
обеліск. 
ДАШКІВКА — село Кобеляцько¬ 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Грпгорівка, Ревущипе, Твердохлі- 
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ДВОРЯН. БАНКУ БУДИНОК би її 111« і V и 11 к 11. Позтлііі. за 32 км 
їй і. | і.і 111 ні 111 > \ і а за 16 км під за* 
іігліич. ст, Кобеляки. 128ж. (1990). 
Іасн. на иоч. 18 ст. Назва пішла 
від імені першого поселенця — ко 
мил Дашка. До 1764 село належа 
ло до Кобеляцької сотні П о л та в. 
полку. З 1765 — V складі Кагори 
послав, провінції Н< торос. губер 
ції, з 1784 — Катеринослав,, з 
1787 — Київ, намісниці на. З 
1796 Д. входила до складу [Кремен¬ 
чуці повіту Малорос, губернії; з 
1803 — до Сокільської волості 
Кобеляц. пов. Полтав. губернії. 
За переписом 1859 у Д.— 15 дво 
рів, 192 ж. 1875 відкрито дерев’я¬ 
ну Успенську церкву, при якій 
була б-ка. Існували церковнопара 
фіяльна піко за та школа грамоти. 
1910 у селі — 97 дворів, 516 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 Д. як центр сільради 
увійшла до складу Кишеньківсь- 
кого р-ну Харків, обл., 1937 — 
Полтав. обл. 432 ж. (1926). 1924 
органі з. перший кооператив. У 
1929—ЗО у Д. та на прилеглих ху¬ 
торах було сів. 4 ТСОЗп «Жов¬ 
тень», «Зірка», «Парі комуна», 
«Могучий». У 1930 І СОЗп об’єд¬ 
налися в 2 колгоспи — «Жовтень» 
та «Могучий». 1931 поч. школа 
в Д. реорганіз. в семирічну, де нав¬ 
чалося 83 учні. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (25.IX 1941 — 23.IX 
1943) гітлерівці розстріляли 1 
жителя села, вивезли на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини 75 чол. 
У селі — колгосп ім. М. І. Калі- 
ніна (зерново-буряків.-тваринниць¬ 
кого напряму), відділення зв’яз¬ 
ку, с. ш., лікарня, поліклініка, 
аптека, дитсадок, Будинок куль 
тури на 400 місць, б ка (10,6 тис. 
од. зб.). Уродженцем с. Твердо- 
хліби є Герой Рад. Союзу А. П. 
Сєменов. У Д. встановлено пам’ят¬ 
ники: на братській могилі рад. вої¬ 
нів, загиблих 1943 при визволен¬ 
ні села від гітлерівців (1957), 
М. І. Калініну (1967), воїнам-од 
носельцям, що полягли (56 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. війни. 

«ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА чапАєвсь- 
КА» («Десять років на варті»). 
Збірник Полтав. окружкому 
КП(б)У та Політвідділу 25-ї Ча- 
наєвської Червопопрапорної стрі¬ 
лецької д-зії, виданий на честь 
її 10 х роковин (Полтава, 1928). 
Має розділи: «10 років на варті 
революції», «Дивізія в боях за 
владу Рад», «Чапасв і чапаєвці», 
«Спогади чапаєвців про Чапаєва та 
швізію», «Дивізія на мирному 
будівництві», «З архіву». Вміщено 
статті про В. Чапаєва, Д. Фурма- 
нова, І. Кутякоиа, нарис Г. Фур- 
маноиої «Чапасв». У літ. відділі — 
твори Д. Фурманова, А. Дорошен¬ 
ка, О. Яреська, Д. Скакуна, гу¬ 
мореска П. К. «Генерал од серпа 
й молота» тощо. Літредакцію збір 
ника виконав П. Й. Капельгород 
ський, йому ж, ймовірно, пале 
жать матеріали, підписані «П. К », 
«К. П.», «Полтавець». 
ДВОРЯНСЬКОГО І СЕЛЯНСЬ¬ 
КОГО БАНКУ БУДЙНОК у 
Полтаві. Споруджено 1906— 09 
інж. С. Носовим за проектом київ, 
арх. О. Кобелсва. Мурований, 
двоповерховий, Г-подібніш у пла 
ні. Зразок т. зв. «руського стп 
лю» — течії стилю модерн, що 
відзначалася використанням сти¬ 
лізованих форм рос. архітектури 
17 ст. В оздобленні фасадів засто- 

Булинок Дворянського 
і Селянського банку у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 
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совані мозаїчні пано, різнокольо¬ 
рові керамічні вставки, скульпту¬ 
ра, художній метал. З 1937 вико¬ 
ристовується як адм. будинок. 
Спалений 1943, відбудований 1948. 
Розтані, на вул. Жовтневій № 35. 
Д ВОХСОТРЇ ЧЧЮ ПОЛТАВСЬ¬ 
КОЇ БЙТВИ ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
у смг Нових Санжарах. Споруд¬ 
жений 1909 товариством новосан- 
жарських козаків. Зник у роки 
громадян, війни. Знайдений під 
час земляних робіт у центрі с-ща. 
1965 встановлений на розі вул. 
Жовтневої та Слюсарного пров. 
Знак — гранітний обеліск у фор¬ 
мі чотиригранної піраміди на по¬ 
стаменті . 
ДЕВ’ЯТА ДИВІЗІЯ Гвардійська 
Полтавська Червонопрапорна, ор¬ 
денів Суворова і Кутузова повіт¬ 
ряно-десантна. Сформована в 
грудні 1942 під Москвою і термі¬ 
ново направлена на Пн. Зх. фронт. 
До кін. квітня 1943 брала участь 
у наступальних боях на ГІн.-Зх. 
фронті в складі 14-го гв. стр. кор¬ 
пусу 1 і ударної армії. Потім була 
перекинута на Пд. й увійшла до 
складу 5-ї і в. армії, брала участь 
у боях на Воронезькому, Степово¬ 
му, 2-му та 1-му Укр. фронтах; 
у танковій битві під Прохорівкою, 
у визволенні Полтави та Кремен¬ 
чука й багатьох ін. нас. пунктів 
на цьому напрямку, у визволенні 
Кіровограда, форсуванні Дніпра 
і Дністра, в боях у Румунії, під 
Ясами, у визволенні Польщі, у 
форсуванні р. Одера і в боях під 
Бреслау (Вроцлав), у прориві 
оборони противника на р. Нейсе 
(Ніса), у боях під Дрезденом. 
Закінчила свій бойовий шлях у 
Чехословаччині. За героїзм, від¬ 
вагу і мужність особового складу, 
вияв пені під час визволення Полта¬ 
ви, дивізії присвоєно почесну наз¬ 
ву Полтавської. Нагороджена трьо¬ 
ма бойовими орденами, а 26-й та 
28-й гв. повітряно-десантні стр 
полки удостоєні почесних назв 
Вісленського та Дембинького, 9 
тис. солдатів, сержантів та офіце¬ 

рів нагороджено орденами і ме¬ 
далями, 11 удостоєно звання Ге¬ 
роя Рад. Союзу. 
ДЕЙКАЛІВКА — село Зіньківсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
нас. пункти Іщенківка, Підозерка, 
Піщанка. Розташ. по обох берегах 
р. Групі (бас. Дніпра), за 15 км 
від райцентру та за 50 км від заліз- 
нич. ст. Гадяч. 1082 ж. (1990). 
Засн. на поч. 17 сі. (спочатку як 
хутір) втікачами із Запоріжжя, 
братами Дейками та ін. Найвпли- 
вовішим серед них був Захар Дей- 
ка, за прізвищем якого и пішла 
назва. Д. відносилася до Галиць¬ 
кого полку Зіньківської першої 
сотні, була власністю укр. гетьма¬ 
нів з часів Богдана Хмельницько¬ 
го. 1764 подарована Катериною 
II гетьману К, Розумовському, 
в 1782 була викуплена держ. каз¬ 
ною. За переписом 18о9 Д.— село 
(козацьке) Зіньківського пов. Пол- 
тав. губ., 303 двори, 2157 ж., 2 
церкви [Всіхсвятська (перебуд. 
1898) і Різдва Богородиці (1874)], 
парафіяльне уч ще (1847—28 уч¬ 
нів), сільс. управа, 2 селітряні 
з-ди. 1882 — 456 дворів (399 — 
козацьких), 2363 ж. Землі — 8487 
дес. Діяло дві земські та церков¬ 
нопарафіяльна школи, кілька 
крамниць, богадільня. На по¬ 
ташних майданах вироблялась се 
літра. Найбільше селітри (по 100 
бочок за літо) багатія Тимченка. 
1892 засн. свічковий з-д. 1900 у 
Д.— волосне правління, діяло 2 
сільс. громади (козаків і селян- 
власників), 495 дворів, 2301 ж., 
земська та школа грамоти, від¬ 
бувалося 3 ярмарки на рік. 1910— 
477 дворів, 2486 ж., паровий млин 
з крупорушкою, орної землі — 
2662 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 обраний волосний ви¬ 
конком. 1926 Д.— село, центр сіль¬ 
ради Зіньківського р-ну Полтав 
округу, 625 господарств, 3028 ж. 
Дейкалівській сільраді підпоряд 
ковані хутори: Аидрійців, Бихо 
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п:» І..і/іка. Брід, Грузька Валка. 
11и<-їїки. Левошки, Оичареикп, Під- 
пи’рка, Стовбівка, Яр. 1929 орга¬ 
ні.». ГСО.'З «Незаможник» (перший 
іп юна — О. X. Яременко). 1932 — 
Ю і яких г-в об’єдналися в 6 кол- 
іоспіи. Під час цім.-фашист, оку- 
паці і1 (7.Х 1941 — 9.1 X 1943) гітле- 
рі ші.і розстріляли 9 чол., вивезли 
в> Німеччини на примусові робо- 

іп 111 чол., спалили 74 хати. Те 
пер у /В колгосп ім. В. І. Леніна 
(* иеціа.чізлція — озима пшениця, 
цукровий буряк, соняшник; роз¬ 
ітнуте 11 о» (> 111111 п і (і по), поштово, ні д- 
р |( НПЧ, ЧІП І І,КП< », і . III., (|)СЛЬД 

Іигрі'І.Ки .н. уіпер ІІУІІКЇ, ш І садок 
Іш іО місці., І>\ пінок культури на 
ІПО міі ні. * к і (І 2, І тс. од. .і ,.), 
її 11 *! \ «і II мемор. комплекс — 
тім шпик на братській могилі 
ра і ш я н 11», ям аапшули (104 чол.) 
під час визволення Д. 1943 від 
цім. фашист, загарбників (1958), 
та пам’ятник воїнам односельцям, 
полеглим (305 чол.) на фронтах 
Великої Вітчнзн. війни (1974). 
ДЕЙМАНІВКА — село ІІирятин. 
р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Прихідьки, Шкурати. Розташо¬ 
вана на лівому березі р. Удаю, за 
14 км від райцентру і залізнич. 
ст. Пирятин. 738 ж. (1990). Засн. 
в 17 ст. Входило до Пирятинської 
другої сотні Лубен, полку. 1764 
наліч. 207 хат, у т. ч. 79 хат вибор¬ 
них козаків, 76 хат підпомічників, 
52 хати посполитих та підсусідків. 
Після ліквідації полкового устрою 
1781 Д. належала до Пирятин. пов. 
1787 в селі наліч. 259 ж. чол. статі. 
Тут були володіння бунчукового 
товариша Якова Гамалії, підко¬ 
морія Івана Олександровича та 
дружини полкового осавула Уля- 
ни Ограновичевої. 1859 у Д.— 
203 двори, 1328 ж., церква. 1900 
Д. Пирятин. волості, 270 дворів, 
1209 ж., діяли земська та церков¬ 
нопарафіяльна школи, Миколаїв¬ 
ська церква (дерев, на муровано¬ 
му фундаменті, 1746), б-ка, жі¬ 
ноча школа грамоти і земська 

ДЕЙМАНІВСЬКИЙ МУЗЕЙ 

школа. 1910 Д.— у складі Хар 
ківецької волості Пирятин. пов 
337 дворів, 1883 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 Д.— Березоворуд- 
ського р-ну, 1896 ж. Під час цім.* 
фашист, окупації (18.IX 1941— 
17.ІХ 1943) до Німеччини вивезе¬ 
но 120 чол., розстріляно 17 чол. 
У селі — колгосп ім. Я. М. Сверд¬ 
лова (зернового та м’ясо-мол. на¬ 
пряму), неповна с. ш., Будинок 
культури (на 300 місць), б-ка 
(15 475 од. зб.), історико-крає- 
шаичиіі музей. ГІобл. с.— Дейма- 

11 і м< ь к п і і заказник. З селом по¬ 
в'язані життя і праця Ге]юя Соц. 
ІІраїн М- 1. Наглого, ( . А. Мусі- 
єнка (двічі обирався депутатом 
Верховної Ради УРСР), І. ї. Ма- 
ринченка (засл. шляховик УРСР). 
У с. Прихідьках нар. укр. рад. 
поет і драматург К. М. Герасимен- 
ко (1907—42; див. Герасименка 
вулиця, Терасименку К. А/, ме¬ 
моріальна дошка). Пам’ятник 
Я. М. Свердлову (1967), встанов¬ 
лено (1957) надгробок на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які загину¬ 
ли (19 чол.) при обороні 1941 та 
визволенні 1943 села від нім. 
фашистів, та жителям села, роз¬ 
стріляним у період окупації, 1975 
відкрито пам’ятник на могилі 
М. І. Наглого (помер 1970). 
ДЕЙМАНІВСЬКИЙ заказ¬ 
ник — ландшафтний заказник 
респ. значення (з 1989). Розташ. у 
заплаві р. Удаю, біля с. Дейма 
нівки Пирятинського р-ну. Зро¬ 
стають рідкісні рослини: сальві¬ 
нія плаваюча, латаття сніжно-біле, 
ряска горбата, вольфія безкоре- 
нева. Місце гніздування ходулин- 
чика, занесеного до Червоної кнш 
ги України. Перебуває у віданні 
колгоспу ім. Свердлова. Площа 
623 га. 
ДЕЙМАНІВСЬКИЙ ІСТбРИКО- 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ в се- 
лі Дейчанівці Пирятин. р-ну. 
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Відкр. 1967, поновлено експозицію 
1987 з ініціативи ветерана війни 
та праці, краєзнавця В. Г. Дуд¬ 
ченка. Має 6л. 1 тис. експонатів. 
Експозиція розміщена у двох за¬ 
лах, розповідає про минуле й 
сучасне села. В окремому залі від¬ 
творено інтер’єр селянської хати, 
експонуються речі побуту, старо¬ 
винний одяг, ткацький верстат, по¬ 
суд, ікони. Поблизу музею збері¬ 
гається млин — вітряк. 
ДЕЙІІЕКІВЩИЧА — річка в 
Почтав. обл. Тече тер. Дикатісько- 
го р ну. 
ДЕКАБРЙСТИ НА ПОЛТАВЩИ 
НІ. Д.— рос. дворян, революціоне¬ 
ри, назву дістали за місяцем 
(рос.— «декабрь») повстання на 
Сенатській пл. в Петербурзі 1825. 
Ідейне спрямування руху Д.— 
боротьба проти самодержавства і 
кріпосництва, об’єктивно цей рух 
був викликаний до життя назрі¬ 
ванням передумов бурж. револю¬ 
ції в Росі". Д.— переважно офіце¬ 
ри, учасники Вітчнзн. війни 1812 
і закорд. походів рос. армії 1813— 
14. Після закінчення цих кампа¬ 
ній виникло кілька гуртків і т-в, 
які в істор. л-рі вважаються перед 
декабрист, орг-ціями. Першими 
(ранніми) таємними т-вами Д. 
стали Союз порятунку (1816 — 
поч. 1818) і Союз благоденства 
(поч. 1818 — поч. 1821). У 1821 бу¬ 
ло ств. Пд. г-во декабристів (Туль¬ 
чин) і Піі г-во (Петербург). Резуль 
татом їхньої діяльності стали пов¬ 
стання проти самодержавства і 
у Петербурзі і Черні г. піх. полку 
на Україні. Полтавщина, насампе¬ 
ред Полтава, стали одним з осеред¬ 
ків руху Дч на його ранньому ета¬ 
пі — етапі Союзу благоденства. 
Факт існування 1818—20 ГІолтав. 
управи Союзу благоденства вва¬ 
жає безсумнівним значна кіль¬ 
кість дослідників теми. Управа 
виникла під прикриттям масонсь¬ 
кої ложі «Любов до істини». Її. 
організатором став член цього 
т-ьа, автор першого респ. проекту 
конституції серед Д. Михайло Ми¬ 

колайович Новпков (1777—1824). 
У числі ін. її фундаторів — Семен 
Михайлович Кочубей (1778— 
18.35), Іван Петрович Котляревсь¬ 
кий (1269—1838), а також Володи¬ 
мир Васильович Тарновський, 
Л. М. Дьяков, С. Ф. Левенець. 
В організації ложі брав участь 
Іларіоп Михайлович Бібиков 
(1793—1861), одружений з сестрою 
декабристі в Мура в нових-А посто¬ 
лі в. До складу ложі входило понад 
ЗО чол., у т. ч. члени Союзу бла¬ 
годенства Володимир Андрійович 
Гліпка (1790—1862) і Василь Лу- 
кич Лукашевич (1787 або 1788— 
1866; з 1809 протягом 18 років 
був предводителем дворянства Пе¬ 
реяслав. пов.) — обох їх прийняв 
до т-ва М. М. Новпков у Полтаві, 
а також брати Алсксєєвн — Дмит¬ 
ро Іларіопович і Степан І л арі оно¬ 
вим, Олексій Йосипович Імбсрг 
(1790—1864) та і п. Є підстави 
вважати, що в цей період у М. М. 
Новикова і В. Л. Лукашевича 
виникла ідея утв. Малорос, таєм¬ 
ного т-ва (па думку декабристів, 
мало сепаратистські цілі, орг. 
оформлення т-ва не завершилося). 
У колі впливу Полтав. управи був 
Микола Григорович Рєпнін (1778— 
1845), малорос, ген.-губернатор 
1816—34 (див. Полтавського ге- 
перал-губернатора будинок), брат 
декабриста Сергія Григоровича 
Волконського (1788— 1865), який 
мав тісні зв’язки з управою, не 
раз бував у Полтаві у бра*а. З уп¬ 
равою зв’язана і діяльність Му¬ 
ра в її о в и х - А ітостол і в. Закриття за 
розпорядженням царя ложі в бе 
резні 1819, відставка 1820 М. М. 
Новикова призвели до затухання 
політ, діяльності в Полтаві. Вліт¬ 
ку 1821, уже після утворення 
Пд. т-ва декабристів, на Полтав¬ 
щину приїздив його керівник Пав¬ 
ло Іванович Пестель (1793—1826) 
у супроводі члена нього т-ва Лева 
Петровича Вітг ешнтейна (1799— 
1866), маючи намір розширити 
діяльність таємної орг-ції і на 
Полтавщину. Однак вступати в пе- 
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І>еговори вже було практично ні 
« ким. Після розі рому повстання 
Д. слідчий к-т у справі декабрис¬ 
тів вивчав політ, настрої в Полта¬ 
ві; до слідства притягалися В. Л. 
Лукашевич, В, А. Глінка, С. М. 
Кочубей, Д. І. та С. І. Алексєєви. 
У квітні 1818 брати Ьорисови — 
Андрій Іванович (1798—1854), 
Петро Іванович (1800—54) та Вол- 
ков (рр. н. і см. невід.) — всі 
вони служили юнкерами у 2(і й 
арт. бригаді, дислокованій на тер. 
Полтавщини,— організували в Ре- 
іпетилівці таємну орг цію І во 
першої згоди; невдовзі воно прий 
няло назву Г-во друзів природи 
(стало основою для утворення 1823 
Т-ва об’єднаних слов’ян). Урод¬ 
женцями Полтавщини були члени 
Т-ва об’єднаних слов’ян Яків Яки 
мович Драгоманов (1802 або 1803 — 
бл. 1840) і Іван Федорович Шим- 
ков (1803 або 1804—1836). Я. Я. 
Драюманов нар. в с. Монастирсь¬ 
ких Будищах Гадяцькою пов. 
Навчався в Петербурзі. На держ. 
службі 1817—20. З 1824 — на 
військ, службі юнкером у Полтав. 
піх. полку. Член таємного т-ва 
з квітня 1825. Учасник об’єднав¬ 
чих нарад Пд. т-ва і Т-ва об’єдна 
них слов’ян. Після розгрому пов¬ 
стання декабристів справу Я. Я. 
Драгоманова як члена таємного 
т-ва розглядала Військово-су дна 
комісія, що була утворена при 
Гол. квартирі Ті армії в м. Мо¬ 
гильові. За розпорядженням царя 
від 15.XII 1825 його після ще 
трьох міс. ув’язнення в фортеці 
перевели на службу в Староіигер- 
манландськин піх. полк. У люто¬ 
му 1828 увільнений від військ, 
служби через хворобу. Перебував 
під наглядом поліції, місцем про¬ 
живання йому визначили його село 
на Полтавщині. Однак до Мона¬ 
стирських Будищ він так і не при¬ 
був. За деякими відомостями, 
жив разом з своїм братом Петром 
(батьком М. П. Драгоманова і 
О. ГТ Косач; див. Дра/оманових 
садиба). І. Ф. Шимков нар. у 
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с. Михиівц], тепер Решетилівсь- 
кого р-ну Полтав. обл. Навчався 
у Харків, ун ті. На військ, служ¬ 
бі з 1820, з 1824 — прапорщиком 
у Саратовському піх. полку. Чле¬ 
ном таємного т-ва став у кін. 
літа 1825. Брав участь в об’єднав¬ 
чих нарадах Пд. т ва і Т ва об’єд¬ 
наних слов’ян. Виявив готовність 
разом з своїм полком взяти участь 
у повстанні. 1826 його засудили 
до 12-річно1 каторги (згодом тер 
мін її було скорочено до 8 років), 
яку відбував у Читинському 
острозі й Петровському заводі. 
У Миргород, пов. був маєток ві¬ 
домого письменника і держ. діяча 
Івана Матвійовича Муравйсва- 
Апостола (1770—1851), внука геть¬ 
мана Лі побереж. України Д. П- 
Апостола. Йому належали села 
Попівка, Савинці, Бакумівка, ху¬ 
тір Стовбин і містечко Хомутеці). 

^роє синів І. М. Муравйова-Апо¬ 
стола стали видатними діячами 
руху Д. Сергій Іванович Мурав- 
йов-Апостол (1795—1826) був од¬ 
ним з засновників ранніх дека¬ 
брист. орг-цій, входив до Дирек¬ 
торії (керівного органу) Пд. т-ва, 
був одним з керівників Васильків¬ 
ської управи цього т-ва і в кін. 
1825 очолив повстання Черні г. 
піх. полку. У цьому полку служив 
з 1822 командиром 2-го батальйо¬ 
ну, підполковник — з 1820. Учас¬ 
ник з’їздів (крім 4 го, останнього) 
Пд. т-ва у Києві 1822—-25. Під 
час повстання Черніг. піх. полку 
в бою з урядовими військами був 
тяжко поранений в голову, заареш¬ 
тований зі зброєю в руках. Засуд¬ 
жений до страти через повішення, 
вирок виконано 13.VII 1826 в Пет- 
ропавлівській фортеці в Петер¬ 
бурзі. Матвій Іванович Муравйов- 
Апостол (1793—1886) — член ран¬ 
ніх декабрист, ерг цій і Пд. т-ва, 
учасник повстання Черні г. піх. 
полку. З поч. 1818 — ад’ютант 
малорос, ген.-губернатора М. Г. 
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Рєпніна в Полтаві, з березня 1822— 
на службі в Полтав. піх. полку. 
З січня 1823 — у відставці, жив у 
Петербурзі (був представником Ди¬ 
ректорії ІТд. т-ва, посередником у 
переговорах про спілілі дії Пд. 
і Пн. т в), а з серпня 1821 — у 
Хомутці. Дізнавшись у Кибинцях 
про смерть царя у листопаді 
1825, негайно виїхав до брата С. І. 
Муравйова- А постола у Васильків 
і разом з ним узяв участь у підіо- 
товці і здійсненні повстання. За¬ 
арештований на йолі бою повста¬ 
лих з урядовими військами. За¬ 
судженні! до смертної кари, за¬ 
міненої 20 роками каторги (зго¬ 
дом цей термін було скорочено). 
Іполнт Іванович Муравйов-Апо¬ 
стол (1806—26) — член ІІн. т-ва, 
зв’язковий між Пн. і Пд. т-вамн 
напередодні виступу, учасник пов¬ 
стання Черні г. піх. полку. І Гра 
портик квартирмейстереької стуж 
би. Під час бою повсталих з урядо¬ 
вими військами застрелився. Бра 
ти часто бували у Хомутці та ін. 
нас. пунктах, що належали їхній 
сім’ї, сюди до них приїздили іII. 
декабристи. Бували вони і в Кіі- 
бинцях у Д. П. Трощинського, а та¬ 
кож у Великій Обухівці, що на¬ 
лежала письменнику-просвітите 
лю В. В. Капністу. Йою сини теж 
були причетні до руху Д. Олексій 
Васильович Капніст (бл. 1796— 
1867) і Семен Васильович Капніст 
(1791 —1843) були членами Союзу 
благоденства; Іван Васильович 
Капніст (1794—1866) не прийняв 
пропозицію про вступ до таємного 
т-ва. Влітку 1820 разом з С. В. 
Канністом до Великої Обухівки 
приїздили члени Пн. т-ва М. М. 
і О- М. Муравйови і М. С. Лунін. 
У 3 рубанцях у ГІ. В. Ка пні ста, 
брата письменника, виховувався 
Микола Іванович Лорер (1795 
або 1797—1873) — член ІІн. і Пд. 
т-в. Починаючи з березня 1824 він 
служив разом з П. І. Пестелем у 
Вятському піх. полку, був одно¬ 
думцем керівника Пд, т-ва. Дво¬ 
рянином ГІереж давсь Ного пов. 

Полтав. губ. числився Яків Мак¬ 
симович Аіі ірі'свич (1801—40) —- 
член Т ва об’єднаних слов’ян, 
підпоручик 8-ї арт. бригади. З 
дворян Полтав. губ. походив Ми¬ 
кола Федорович Лісовськии (1802 
— 44) — член того ж т-ва. Дитячі 
роки і і® гм пройшли в Кременчуці, 
тут він виховувався у нар. уч щї. 
Матері Семена Григоровича Крас- 
покутськогсі (1787 або 1788— 
1840) — члена ( оюоу благоденст¬ 
ва і Пд. т ва, учасника підготовки 
повстання у Петербурзі, обер про¬ 
курора Сенату — належав маєток 
Мицалівка у Золотоніському пов. 
Полтав. губ. Власником сіл у 
Полтав. губ. був батько Олександ¬ 
ра Івановича Якубовича (1796 або 
1797—1845) — учасника повстан¬ 
ня декабристів у Петербурзі. Кіль¬ 
ка декабристів у різний час слу 
жили у військ, частинах, дислоко¬ 
ваних на Полтавщині. «Перший 
декабрист * Володимир Федосі- 
йович Раєвський (1795—1872) під 
час недовгої служби з кін. 1818 у 
Решетилівці став свідком сел. 
заворушень (тривали 1815—21), які 
описав у своїй записці «Про раб¬ 
ство селян». З кін. 1820 в учбо¬ 
вому батальйоні Полтав. піх. пол¬ 
ку служив Михайло Павлович 
Бестужев-Рюмін (1801—26) — 
один з керівників Пд. т-ва і його 
Васильківської управи, а також 
повстання Черніг. піх. полку. В 
с. Лютеньці після закінчення 
1821 2-го кадет, корпусу служив 
Володимир Олександрович Бе- 
часнов (1802—59) — член Т-ва 
об’єднаних слов’ян. У Лубнах 
з літа 1824 деякий час служив 
Федір Федорович Вадковський 
(1800—44) — член Пд. т-ва де¬ 
кабристів. Певніш час на тер. 
Полтавщини служив у 8-й арт. 
бригаді Іван Іванович Горбачев- 
ський (1800—69) — один з актив¬ 
них членів Т-ва об’єднаних сло¬ 
в’ян. У дислокованій з 1820 на 
Полтавщині 7-й піх. д-зії (гол. 
квартира — в Лубнах, д-зія вхо¬ 
дила до 3 го піх. корпусу 1-ї 
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армії) служили: у Лубнах — ком. 
ІІизївського ііі х. полку Федір 
Карлович Левенталь (1785—1849), 
у Лохвиці — ком. Муромського 
ці х. полку Вільгельм Карлович 
Шнрман (рр. н. і см. невід.) і ка¬ 
пітан цього полку Олександр Ан 
тонович Рачинський (1799—1866); 
усіх їх вважали причетними до 
діяльності таємного т-ва. У д-зії 
служила частина солдатів та офі¬ 
церів кол. лейб-гв. Семеновського 
полку, розформованого після пов 
стання полку 1820. За деякими 
відомостями, керівники Василі, 
ківськоі управи N ч- і ва, ко і. 
семеновці — Г. І. Муравмов-Апо 
стол і М. II. Пестужев-Рюмін, 
робили спроби створити 3 офїЦС 
рів дислокованих на Полтавщині 
військ, частин окрему управу т-ва. 
З цією метою 1824 в Лубнах побу¬ 
вав С І. М ура вйов-Апостол. У 
березні 1825 Лубни і Лохепцю 
відвідав М. П. Бестужев-Рюмін. 
З Полтавщиною пов’язане життя 
деяких Д. і після поразки їхнього 
повстання. Зокрема, в Полтаві з 
липня 1828 деякий час жив Олек¬ 
сандр Миколайович Раєвський 
(1795—1868), якого слідчі органи 
вважали належним до таємного 
т-ва. З жовтня 1829 до літа 1830 
у місті жив Михайло Фе юрович 
Орлов (1788—1842) — член ран¬ 
ніх орг-цій Д., керівник Киши¬ 
нівської управи таємного т-ва 
Після амністії декабристам 1856 
на Полтавщину приїздив М. І. 
Лорер (веосія про те, що він но¬ 
мер у Полтаві, внкликж сумнів). 
У Полтаві деякий час жив і О іск 
сандр Іванович Вегеліп (1801 
60) — член близького до Д. таєм¬ 
ного Т-ва військових друзів. 
«ДЕЛЕГАТКА» — промислово- 
кооперативна артіль у Зінькові. 
Застц 1927. Виготовляла тради¬ 
ційні безворсові рослинного ха¬ 
рактеру килими вертикального 
формату, тематичні гобелени, плах¬ 
тові тканини, доріжки, порт’єри, 
інпииті червоні рушники, чоловічі 
сорочки, краватки, скатерті- На 
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1945 працювало 200 ткаль, кили¬ 
марниць і вишивальниць. Артіль 
мала два цехи: килимовий (26 чол. 
у 1946) і ручної вишивки. Серед 
відомих майстрів: килимарниці 
Ганна Ростнрка, Мої ря Стрілені. 
(Линник), вишивальниці Устииа 
Король, Ганна Ландик. Маруся 
Твердохліб. 1960 артіль реорганіз. 
у ф ку худож. виробів «Україна», 
1963 — об’єднали з Опшшянською 
(}> кою худож. виробів ім. Н. К. 
Крупснкої, з 1973 — у системі 
виробничо художнього об’єднання 
«11 о. гтовчап к (і». 
«ДЙЛО РЕВОЛЙЩИИ ». Газета, 
орган Кременчуцького повітового 
рев. к-ту і Кременчуцького пові¬ 
тового к-ту КІІ(б)У. Виходила під 
цією назвою у 1919 і 1922. Див. 
«Прапор ленінізму». 
«ДЕЛО РЕВОЛІЙЦИИ». Газета, 
орган Полтав. підпільного губ. 
к ту КП(б)У. Виходила 1919 під 
час денікінщини нелегально в 
Кременчуці. 
ДЕ МЙ ДІВКА — село Кременчу¬ 
цького р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Гуньки, Ковалі, Найде- 
нівка, Радочшш, Щербухи та Яре¬ 
мі вка. Розтань на правому березі 
р. Псла, за 25 км від райцентру 
та за 26 км від залізнич. ст. Кре¬ 
менчук. 450 ж. (1990). Засн., 
вірогідно, після 1654. Першим 
одержав наділ у селі поміщик 
Айдрузький, згодом землі куншти 
барон Менгдін, поміщики Усі и- 
мовпч та Сгокалімов. За ревізією 
1859 у Д.— 45 дворів, 685 ж., 
дерев. Свя го-Духівська церква з 
дзвіницею (1803), церковна б-ка. 
1900 діяло три сільс. громади, 
117 дворів, 992 ж., церковнопара¬ 
фіяльна школа. 
1905 у Д. сталися революц. висту¬ 
пи, селяни спалили парову моло¬ 
тарку та госп. будівлю барона 
Менгдіна. 1910 у Д. Омельниць- 
кої вол. Крсменчуц. пов.— 154 гос- 
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подарства, 942 ж., 87 дес.орної зем¬ 
лі, 2 паров. млини з просорушкою, 
1912 відкрито земську школу. 
Рад. владу встановлено на поч. 
1918. 1924 ств. сільраду (голова — 
Ю. О. Ігнатов). 1925 виник ком¬ 
сомол. осередок (секретар — М. Ф. 
Шевченко). 1926 — 252 господар 
ства, 1183 ж. 1931 до села приїздив 
голова ВУЦВК Г. І. Петровський; 
у тому ж році був орган із. кол¬ 
госп, названий його іменем. У 
1932—33 від голоду у селі помер 
ло понад 250 чол. Під час нім.- 
фаншст. окупації (13. IX 1941 — 
27.IX 1943) гітлерівці розстріля¬ 
ли 8 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
50 чол. У селі — колгосп «Друж 
ба» (зернового напряму, тех. куль 
тури, тваринництво), будинок по¬ 
буту, відділення зв’язку, неповна 
с. ш., 2 фельдшерсько акушер, 
пункти, лазня, б ка (14,5 тис. од. 
зб.). Пам’ятники: 7. Г. Шевченко 
ві (1967), на братській могилі 
рад. воїнів, що загинули (16 чол.) 
1943 під час визволення Д. від 
гітлерівців (1959). 
ДЕМЙДІВКА — село Решетилів- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Андріївка, Литвині вка, 
Нова Диканька, Пустоварп. Роз 
таш. біля р. Вільхова Говтва за 
9 км від райцентру та за 12 км від 
залізнич. ст. Решетилівка. 641 ж. 
(1990). На поч. 19 ст. масток Де- 
мидівка належав губернському 
предводителю дворянства С. М. 
Кочубею, який володів землями, 
двома винокурними з-ми, вітряним 
млином. За переписом 1859, у селі 
наліч. 160 дворів, 934 ж., церква. 
На 1863 в Д. Полтав. повіту число 
дворів не змінилося, населення — 
1052 ж., мурована Троїцька церк¬ 
ва (1859), винокурний з-д. На 
1900 — 236 дворів, 1319 ж., діяли 
земська та церковнопарафіяльна 
школи, двічі на рік відбувалися 
ярмарки. Через 10 років число 
господарств — 266, 1615 ж. 1905 
селяни організували страйк. 

Рад. владу встановлено в січні 
1918. Під час окупації Д. нім.- 
австр. військами було організ. 
партизан, загін. 1919 у Д. ств. 
революц. к-т та парт, осередок. 
У травні того ж року прийнято ре¬ 
золюцію заг. зборів селян Деми- 
дівської волості про підтримку 
Рад. влади й організацію комуніст, 
осередків. Після закінчення гро¬ 
мадян. війни в селі діяли волосний 
виконком та комнезам. У 1921 
кінний загін незаможних селян Д., 
разом з частинами Червоної Ар 
мії на чолі з головнокомандуючим 
військами України і Криму М. В. 
Фрунзе, брав участь в боях з мах¬ 
новцями. ЗО.ІII 1923 ств. ТСОЗ 
(через два роки — друге колек¬ 
тивне господарство). 1926 — 341 
господарство, 1543 ж. Під час 
цім.-фашист, окупації(7.ІХ 1941 — 
24.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
2 чол., вивезли до Німеччини на 
примусові роботи 8 чол., спалили 
46 хат. Тепер у Д,— колгосп 
«Прапор комунізму» (зерново-тва¬ 
ринницького напряму), відділен¬ 
ня зв’язку, с. ш., дільнична лі¬ 
карня, фельдшер.-акушер, пункт, 
дитсадок, Будинок культури (на 
250 місць), 6 ка (7924 од. зб.), 
кіноустановка, музей. З селом 
пов’язано життя і труд, діяльність 
Героя Соц. Праці М В Степа- 
нова. 1957 встановлено надгробки 
на братській могилі рад. воїнів, 
які загинули під час оборони 1941 
та визволення 1943 Д. від гітле¬ 
рівців, та гіам ятник односельцям, 
полеглим на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
ДЕНЙСІВКА — село Оржицько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Теремецьке і Чмихалове. Роз¬ 
тань на правому березі р. Оржи- 
ці, за 18 км від райцентру і за 22 
км від залізнич. ст. Драбів. 943 ж. 
(по сільс. Раді — 1163 ж., 1990). 
Виникло на поч. 17 ст., входило 
до володінь Вишневеньких. Після 
нац.-визв війни під керівництвом 
Б. Хмельницького — у складі 
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Яблуні вської сотні Кропивенсь- 
кого (згодом Лубенського) полку. 
Деякий час входила до Пирятин- 
ської соїні. З 1781 — у складі 
Хорольського повіту Київ, наміс¬ 
ництва, з 17% — Малорос., з 
1802 — Лубен, повіту Полтав. 
губ. На поч. 18 ст. частина поспо¬ 
литих села потрапила в залеж¬ 
ність від козацької старшини. Гак, 
за даними Генерального слідства 
1729—ЗО про маєтності Лубен, 
полку 35 господарств перебувало 
у залежності від вдови сотника 
І. Корнєєва (Огроновичй) Марії* 
У 1745 в селі був заїжджий двір 
К. Л. Леоиговмч 1/81 у Д. палім. 
876 ж. (козаків, посполитих^ ду 
ховенства). У кін. 18 ст. в Д.— 
маєток Лссегиічів. 1835 наліч. 1167 
держ. селян. За переписом 1859 
в Д. наліч. 254 двори, 1749 ж., ієн. 
сільс. уч ще. З 1845 діяли церква, 
сільська управа, щороку відбува¬ 
лося по 3 ярмарки. 1778 спору¬ 
джено Іоанно Богословську церкву 
(1854 збуд. нову). Діяла одноклас- 
на поч. школа (з 1863). 1884 на 
кошти В. В. Лесевича збуд. нове 
її приміщення. З 1861 Д.— центр 
волості. 2981 ж. (1910), яким нале¬ 
жало 3633 дес. землі. У 1910 дія¬ 
ло два парових млини і крупоруш 
ка. Після смерті В. В. Лесевича 
маєток успадкувала дочка Юлія 
(дружина полкового судді В. М. 
Леонтоиича). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час цім. айстр, окупа 
ції 1918 в селі діяла підпільна 
група, багато його мешканців вою 
вали в партизан, загоні II. Обсль 
ця. 1920 ств. комне іам. 3 192 І 71- — 
центр сільс. Ради Яблуміцського 
р-ну Лубенського округу (існував 
до 1930); 2121 ж. (по сільраді 
3045). З лютого 1931 село в складі 
Оржицького р ну. Під час колек 
тивізації у Д. ств. колгосп «Чер 
воний партизан» та на хуторах 
колгоспи «Червоний орач», «Віль 
на праця» і «Нове життя». Під 
час голоду 1932—33 в селі помер 
ло бл. 300 чол. 

ДЕРЕВКИ 

Восени 1941 через село пробивали¬ 
ся з оточення військ, частини 
Пд. Зх. фронту. У роки нім. фа 
шистської окупації (22.ЇХ 1941 — 
20. IX 1943) гітлерівці розстрі¬ 
ляли 2 чол. і вивезли на приму 
сові роботи до Німеччини 230 
чол. 1950 всі господарства об’єд¬ 
налися в один колгосп «Червоний 
партизан». Діють з-д по переробні 
овочів і фруктів, дільнична лі¬ 
карня, аптека, неповна с. ш., дн¬ 
ів чпіі садок, сільс. і шкільна б-кн 
(17,8 ніс. од. зб.), Будинок куль 
гурп, ком п л ексно-прийма л ьний 
цупкі, маїазин, відділення зв’яз¬ 
ку і відділення ощадкаси, АТС. 
Біля села — два ставки. Уро¬ 
дженцями Д. є доктор мед. наук, 
проф. Н. К. Карпенський (1745— 
1810), укр. філософ і письменник 
В. В. Лесевич (1837—1905; див Ле 
севич Л.П. могила), поет М. П Ко¬ 
жушини (1904—42), казкар Р. Ф. 
Чмихало. Пам’ятники В. І. Леніну 
(1969) та односельцям, полеглим 
(173 чол.), на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. У братській мо¬ 
гилі поховано 535 рад. воїнів, 
загиблих у 1941 і 1943. На честь 
бійців 116-ї стр. дивізії встанов¬ 
лено пам’ятний знак, насаджено 
березову Алею памгяті. Біля с. Те 
ремецького (за 3,5 км від Д.) зна 
ходиться курган. 
«ДЕНЬ ОБІГУ НА ІЮЛТАВЩИ- 
НІ». Збірник матеріалів про події 
з життя Полтав. опл. протягом 
одного дня — 27 вересня 1960. 
Вміщено розповіді, репортажі, за- 
рі вовки, інформації» Випустило 
Ііо.пав. обл. книжково-газет, вид 
по. Книга ілюстрована. 
дергЛчка річка в Полтав. 
обл., права ирит. р. Труні. Тече 
гер. Онвківського р-ну. 
ДЕРЕВКИ — село Котелевського 
р му, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Любка, Млинки. Розтані, за 15 
км від райцентру та 45 км від 
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ЗаДІзішч* сг. Кочубеївка* 1005 ж. 
(1990). Перші писемні згадки від¬ 
носяться до 17 ст. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На 1926 с. Деревки — центр 
сільради Коте леве ького р-ну Пол- 
гав. округу (2773 ж», у т. ч. 1330 
чол., 1443 жін.; 527 юсп-в). ІР’д 
час цім.-фашист, окупації (8.Х 
1941—21. II 1943; ІО'.ІІІ 1943— 
17.IX 1943) гітлерівцями вивезе¬ 
но на примусові роботи до Німеч¬ 
чини 112 чол., спалено 29 госп-н. 
У селі — колгосп «Більшовик» 
(госп. напрями — тваринництво, 
зернові культури та цукр. буряк), 
с. ні., відділення зв’язку, фельд- 
шерсько-акушерськ. пункт, про¬ 
філакторій, зубний кабінет, дитса¬ 
док «Сонечко» (50 місць). Буди¬ 
нок культури на 300 місць, б ка 
(13,6 тис. од. зб.). краєзнавчий 
музей. З Д пов’язана труд, діяль¬ 
ність Героя Соц. праці І. І. Шашка. 
На тер. села: пам’ятник Леніну 
(1965); братська могила рад. вої¬ 
нів, полеглих 1943; пам’ятник 
землякам, що загинули в роки 
Великої Вітчизи. війни (1975); 
пам'ятник Невідомому солдату 
(1999). 1990 встановлено загиблим 
під час війни Деревківськам вчи¬ 
телям меморіальну дошку. По¬ 
близу села — 10 курганів. 
ДЕРЙВКІВСЬКИЙ ІСТбРИКО- 
краєзнАвчий МУЗЕЙ у с. 
Деревки Котелевського р-ну. Ств. 
1967. Міститься в окремому бу¬ 
динку в центрі села (4 кімнати). 
Експозиція, що має 8 розділів, 
відтворює історію села з найдав¬ 
ніших часів і до наших днів. Ок¬ 
ремий розділ присвячений Вели¬ 
кій Вітчизи. війні, участі в ній 
земляків. 1969 — присвоєно зван¬ 
ня народного. 
ДЕРЕВКІБСЬКИМ ВЧИТЕЛЯМ 
МЕМОРІАЛЬНА ДбИІКА. Вста¬ 
новлена у с. Деревках Котелевсь- 
кого р-ну на фасаді будинку с. ні. 
на честь вчителів В. Г. Крупицько 
го, П. Г. Крупицького, Р. Я. Піс- 
куна, С. М. Сліпченка, які заги¬ 
нули під час Великої Вітчизи. 

війни. Дошка — граніт, відкрию 
1990. 
ДЕРЕВООБРбБНИЦТВО — га¬ 
лузь ремесла і нар. промислів. 
Археол. розкопки й літописні дані 
стверджують про широке побуту¬ 
вання обробки дерева на Україні в 
давні часи. У Київ. Русі Д. стояло 
на високому гех. й худож. рівні. 
Ремісничі цехи на Полтавщині 
з’явилися у 17 ст.: теслярський у 
Кобеляках (1667), бондарний у 
Полтаві (1676); на поч. 18 ст. бон¬ 
дарний цех у Прилуках паліч. 
55 членів. Укр. історик О. Ф. 
Шафонський констатує (1786) на¬ 
явність цеху колісників у Глинсь- 
ку. Вчений зафіксував, що возів- 
ники й колісники Гру ні та Ку те¬ 
ми на славилися далеко за межами 
полтав. краю. Вони виробляли во¬ 
лові й кіпці вози, чумацькі мажі, 
сани, колеса, обіддя, окуті за¬ 
лізом. Добре налагоджений про¬ 
мисел мав вихід на ярмарки, то 
вар вивозився в Харків., Чериіг., 
Катериносл. губ. З осередків, 
крім названих: Зуївці, Зубівка, 
Комішшя, Погіівка і Хомутець 
Миргород. по®., Калайдшщі, 
Клепачі й Хитці Лубен, пов., 
Великі Будиіца Гадяцького пов., 
Зіньків, Кобеляки, Кременчук. 
Люльки й курильні трубки роби¬ 
ли у Великій Павлівні, що біля 
Зінькова — єдиному # осередку 
на Лівобережній Україні. Валками 
возів товар відправляли на Дон, 
Кубань і Кавказ. Кількість реміс¬ 
ників у Д„, за П. Волинським, на 
1865 становила понад 500 чол., за 
земською статистикою: на 1878 — 
1183 чол., на 1900 — 3054 чол., 
на 1910 — 9500 чол., на 1922 — 
9538 чол. (з них — 3450 столярів, 
1888 колісників і возівників, 1325 
бондарів). У 20 х рр. 20 ст. засн. 
кооперативні артілі: «Зоря» у 
Кобеляках (105 робітників, з них 
15 стельмахів, 15 столярів вироб¬ 
ляли за рік 6 тис. возів), «Кредит- 
кустар» у Нових Санжарах (з 1927 
«Червоний кустар», виготовляли 
меблі й бочкотару), дєревооброб 
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ці майстерні «Укрлістопу» у Пол¬ 
таві (згодом — деревообробна 
ф ка з різьбярським цехом, на 
1925 — 112 робітників, фабрично 
завод- школа — 80 учнів), дерево- 
обр. ф-ка «Червоний Жовтень» у 
Лубнах, меблеві артілі в Гадячі, 
Градизьку, Карлівці. На су час. 
етапі меблі, побутові предмети 
з лози виготовляють на Не пікоба 
гаванській лозофабриці (с. 1 >і - 
лецьківці Кременчуцького пром 
комбінату), пресовані меблі 
у Диканьці, Кобеляках, бочки 
на ф ках «Зоря » (Кобе іикп), «Про 
грес» (Котельна), * Жовтень» (, Іох 
виця), різьблені хатні речі, суне 
цірп у Кременчуцькому ліс 
гОСнзазі. На Полтавщині дерево¬ 
обробний промисел віддавна зо¬ 
середжено в місцях, де найбільше 
збереглися лісові масиви — у Зінь- 
ківському, Миргород., Лохвиць- 
кому, Лубен, і Полтав. р-нах. 
Ремісники використовують кла¬ 
сичні способи обробки дерева: 
видовбування, вптссування, ви¬ 
стругування, вирі {ьбленнн, вто¬ 
чування. Д. включав такі види 
теслярство (зведення будівель, ві¬ 
конні й дверні одвірки, засоби 
транспорту, с. г. реманент, вер¬ 
стаки), Столярство (меблі, скрині, 
посуд, побутові предмети, муз. 
інструменти), бондарство (бочки, 
діжки, цеберки, барила, коновки, 
обручі, мазнички, коромисла), 
різьбярство, плетіння з лози, вер¬ 
болозу. Матеріал: дуб, липа, гру¬ 
ша, сосна, вільха. Майстри Д. 
експонували вироби на виставках, 
організованих Полтав. губ. земст¬ 
вом і Полтав. с.-г. т-вом, починаю 
чи з 1816 і до поч. І ї світової 
війни. Срібні іі бром юні мсд.і іі, 
грошові відзнаки у 15 і 7,5 крб. 
сріблом 0Д( рл ували колісники 
Павло Безрука, Олексій Лапес, 
Василь Терещенко, возівнпки Ва 
силь Кулик, Семен Лодик, бонда 
рі Андрій Жила, Тит Журавель, 
посудники Петро Біда, Тиміш Ка 
хикало, люлькарі Самійло Дичко, 
Лука Мс летко, ті, що робили 

ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА 

ярма — Максим Біленько, Василь 
І ай дар, скрипки — Олексій Гре- 
ченко, Володимир Марченко. 11а 
виставках у Хоролі (1894), Кре¬ 
менчуці (1898) і Полтаві (1909) 
експонувалися рідкісні предме¬ 
ти — дерев’яні самокати роботи 
Івана Ростоперченка, Василя Бу¬ 
ряка й Тихона Довгошиї. Серед 
майстрів 20 ст.: Кузьма Коврига, 
Іван Дроб’язко (див. Дроб'яжа 
/. Г. могила), Капітон Божко, Ми¬ 
кола Зацеркляний, Олександр 
Чвала. 
ДЕРЕВ ЙНА МОНУМЕНТАЛЬ¬ 
НА АРХІТЕКТОРА Полтавщи¬ 
ни — складова частина народної ар¬ 
хітектури. Набула найбільшого 
мистецького розвитку в культових 
спорудах. Перші писемні відомос¬ 
ті про дерев’яні безвівтарні церк¬ 
ви (каплиці) на тер. України від¬ 
носяться до 10 ст. Мали багато 

Спасо Преображенська церква 
у Кобеляках. Фото иоч, 20 ст. 
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спільного з однодільною зрубною 
хатою: їх основу становив квад¬ 
ратний зруб з наметовим пере¬ 
криттям. Три зруби, поставлені в 
ряд по подовжній осі з Сх. на 
Зх., утворили типову тризрубну 
церкву (бабинець — центр — вів 
тар), в якій середній зруб більший 
і вищий за бічні. Були одно- або 
триверхі. При добудові пд. і ПТІ. 
зрубів утворювався тип п’ятизруб- 
ної церкви з одним або п’ятьма 
верхами. Бічні дільниці з’єднува¬ 
лися з центром за допомогою арок- 
прорізів у спільних стінах, які 
іноді виконувалися майже на всю 
висоту стін, утворюючи єдиний 
простір храму. Всі розміри зрубів 
стін, заломів, восьмериків, ліхтари 
ків визначалися системою пропор 
цій, яка виходила з розмірів плану, 
насамперед — центр, дільниці. 
На Полтавщині у 2 й мол» 16— 
17 ст. поширення набули трпзрубпі 
триверхі церкви (Різдва Богородп 
ці у Вороньках, Миколаївська 
у Вереміївці) та гі’ятизрубні п'яти 
верхі (Покровська церква у Бі- 
ликах). Провідною формою архіт. 
композицій церков був переважно 
восьмикутний зруб з восьмикутним 

Покровська церква у с. Біликах. 
Фото поч. 20 ст. 

% 

наметовим перекриттям. У три- 
зрубних будовах середній зруб 
завжди мав восьмикутну форму, 
вівтарний частіше робився шести¬ 
кутним, а бабинець — восьмикут¬ 
ним або прямокутним. У п’яти- 
зрубних церквах середній зруб був 
квадратним і восьмикутним, бічні 
прибудови — прямокутними чи 
шестикутними. Багатогранні зру¬ 
би відзначалися більшою пластич¬ 
ністю об’ємів, багатством світло¬ 
тіньових ефектів. Храм не мав 
головного та другорядних фаса¬ 
дів. З усіх боків фасади були різ¬ 
ними за вирішенням, багаті й 
пишні. Центр, баня була вища 
за бічні, що утворювало виразну 
вертикально центричну пірамі¬ 
дальну композицію. Зазначені сти¬ 
лістичні і конструктивні риси по¬ 
ширилися на Полтавщину з П| її 
дніпрової, Київщини та Чернігів 
шипи, 
У кін. 18 ст. процес органічною 
розвитку нар. Д. м. а. зазнав поси¬ 
леного тиску з боку духовної 
і цивільної влади на підставі 
невідповідності дерев, храму цер 
ковним канонам. На поч. 19 ст. 
будівництво традиційних дерев, 
церков було заборонено, але три¬ 
вало до 40-х рр. 19 ст. У 2-й пол. 
19 ст.— на поч. 20 ст. поширення 
набули церкви у т. зв. «єпархіаль¬ 
ному стилі», які будувалися з 
використанням типових проектів. 
У композиції об’ємів важливу 
роль одержали дзвіниці, які по¬ 
чали зводити не відокремлено, а в 
одному зв’язку з церквою з зх. бо¬ 
ку, влаштовуючи на 1 му ярусі 
гол. вхід. За описами до 1885 у 
Полтав. губернії наліч. 110 дерев, 
церков. Найдавніші були у с. За- 
їчинцях (1681), Макіївці (1699), 
Ціпках (1706), Тарандинцях 
(1708), Нехристі вці (1709), Гав- 
рондях (1710); Миколаївська церк¬ 
ва у м. Сорочинцях (1713). 
І. м. а. Полтавщини привернула 
увагу дослідників у 80-1 рр. 19 ст. 
Статтю про старовинні церкви на¬ 
писали худож. П. Мартинович 
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«ДЖЕРЕЛА» та письменник В. Горленко («Пол- 
тавсісие епархиальньїе ведомос- 
ти», 1888, Л6 16—18). На поч. 
20 ст. починається поглиблене 
дослідження краю. М. Макарен- 
ко подав статтю про церкву в 
Пустовійтовому («Искусство и ху- 
дожественная промьішленность», 
1901, М 8) і Покровську церкву в 
Ромнах («Зодчий», 1908). О. Ле- 
вицький опублікував звіт про 
оглянуті ним церкви Полтави, 
Багачки та Шишаків («Чтения в 
историческом обществе І Іестора 
Легописца», ки. XVII, отд. V, 
в ,іп. III, 1905). Із статтею висту 
ПИВ О. фі .'І Я ЇМ' 1>к IIЇІ (« І Іску<( гио *>, 
Лі» З, І!)()5) 11-і XIII археологічно 
му з'їзді 1905 «робіт доповідь 
І. Лин.іуцькнй (< І'рудьі XIII ар 
ХГОЛОІ ИЧССКОІ о с ьоздл» т. 1, 1905). 
Великий фотоматеріал для Київ., 
Полгав. та Дніпропетровського 
музеїв зібрали К. Мощенко, 
Д. Щербаківський, Д. Яворниць- 
кий. У наступний період Д. м. а. 
Полтавщини досліджували Г. Лог- 
вин, В. Самоіілович, В. Ченелпк, 
П Юрченко та ін. Описи Різдва 
Богородиці церкви у Лохвиці, 
Введенської церкви в Артемівці 
та Покровськог церкви'у Зінькові 
містяться у праці С. Таранушен- 
ка «Монументальна дерев’яна ар¬ 
хітектура Лівобережної України» 
(Київ, 1976). Іл.— табл. XXI, 
XXIV, XXX, XXXII. 
ДЕРЖАВНОГО банку будй- 
НОК у 11< )лтові. С поруджено 
1897 за проектом арх. О. І. Шир 
шова у стильових формах фран 
цуз. ького ренесансу. Мурований, 
двоповерховий. З ЦОКОЛЬНИМ ІЮ 
верхом. Г подібний у плані. І Іл 
фасадах поверхи ро а р м но юри 
детальними іют асами, стіни ру 
гтоциио. Віти пум вікна 1 го по 
верху з підвіконними карнизами 
облямовані наличниками прос і о 
го профілю, вікна 2-го пОверх\ 
мають сандрики з трикутними та 
лучковими фронтонами. Стіни за¬ 
вершено карнизом з модульйона- 
ми. Після Жовтневої революції до 

1937 використовувався профспіл¬ 
ковими орг-ми. 1937 добудовано 
крило по вул. Жовтневій і розмі¬ 
щено обком Компартії України. 
Пошкоджений у роки Великої 
Вітчизн. війни. 1952 відбудований 
і використовується як готель « Те¬ 
атральний». Розташ. на вул. Жовт¬ 
невій 19. 
«ДЖЕРЕЛА» — фольклорно-ет- 
нограф. ансамбль Полтав. палацу 
культури залізничників. Ста. 1970 
з групи ентузіастів аматорів дав¬ 
ньої пар. пісні для відродження і 
пропаганди укр. пісенного надбан¬ 
им. .>.к иоішик і керівник О. Д. 
( дюсар* 
На 1983 при клубі оформився ан¬ 
самбль фольклорної пісні «Д.», а 
також секції аматорів укр пар. 
гумору, рукодільниць і домогос¬ 
подарок. У репертуарі ансамблю 
бл. 800 укр. нар. пісень — чумаць¬ 
ких, весільних та ін. Зусиллями 
О. Д. Слюсаря при Полтав. шш> 
лі-інтерпаті ім. Н. К. Крупської 
ств. ансамбль-супутник «Джерель¬ 
це», в якому беруть участь ви¬ 
хованці школи. 

Введеиська церква у с. Артемівці. 
Поздовжній розріз. 
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ДЗЕРЖЙНСЬКОГО вулиця 
у Полтаві (кол. Приютська, Спа- 
ська; Жовтневий р-н) — від вул. 
Паризької Комуни до пров. Ко- 
перника. Паз, на честь Дзержинсь- 
кого Фелікса Едмундовича (1877— 
1926) — рад. держ. і парт, діяча. 
Н. в сім’ї дрібнопомісного польс. 
дворянина. Навчався у віленсь- 
кій гімназії. 189.5 вступив до Лит. 
с.-д. організації. Учасник револю¬ 
ції 190.5—07 у Польщі. З грудня 
1917 — голова Всерос. Надзвичай¬ 
ної комісії по боротьбі з контрре¬ 
волюцією і саботажем (ВЧК). 
Д. в. прокладено на тер. кол. Пол¬ 
тавської фортеці. У сквері на 
поч. вулиці — Спаська церква, 
на перетині з вул. Паризької Ко¬ 
муни — пам’ятник на місці від¬ 
починку Петра І (див. ст. Полтав¬ 
ської битви пам'ятки). Буд. 
Лг9 7 і 9 — на тер. кол. иов. уч- 
іца, навпроти — кол. Олександрів 
ський дит. притулок, на іер. якого 
під час археол. розкопок 1990 
виявлено рештки скіфського по¬ 
селення, речі роменської культури, 
залишки будівель 17 ст. На Д. в. 
розташовані Полтавська конди¬ 
терська фіібрика, Полтавський ху¬ 
дожній музей. 1л.— табл. III, VIII. 
ДЗЕРЖЙНСЬКОГО ПЛОЩА у 
Полтаві (кол. Ярмаркова, з серед. 
19 ст.— Сінна; Жовтневий р-н) — 
між вулицями Ленінградською, 
Червоноармі йською, К. Маркса 
та пров. Дзержинського. 

Миколаївська церква 
ус. Вереміївці. (тепер. Черкас обд.) 
Мал. П. Маршновича.кін. 19 ст. 

У 19 ст. Д. п. була далеко більшою 
від сучасної. Згодом її частину, 
де знаходився іподром, з якого 
1910 вперше у Полтаві піднявся 
в повітря літак, пілотований С. І. 
У точнішім, відведено під Романів- 
ський парк. 1894 на Д. п. зведено 
Троїцьку церкву. У кін. 20-х рр. 
20 ст. тут розтані, авіашкола, в 
якій 1932—3-5 працював С. О. 
Леваневський (1902—37, див. Ле- 
ваневського вулиця). Па Д. п.: 
Будинок Рад, де працює облас¬ 
ний виконавчий комітет, Полтав¬ 
ський міський Будинок культу¬ 
ри, палац спорту «Спартак*, ста¬ 
діон «Ворскла». Перед центр, вхо¬ 
дом до стадіону 12.VII 1974 під час 
його відкриття, встановлено обе¬ 
ліск, в якому замурована капсу¬ 
ла з листом до нащадків, які бу¬ 
дуть жити в 2074 році. 
ДЗЕРЖЙНСЬКОМУ Ф. Е. ПА 
М ИТНИКИ. 1) У с. Великому 
Тросгянці ІІолтав. р ну. Залізо¬ 
бетонна скульптура на цегляному 
облицьованому постаменті. Висо¬ 
та — 4 м. Відкрито 1967. 2) У с. 
Краснознам’янці Гадяцького р ну. 
Знаходиться перед будинком прав¬ 
ління колгоспу ім. Ф. Е. Дзер¬ 
жинського. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. 
Висота — 5,4 м. Відкритий 1967. 
3) У с. Ту калах Семенівського 
р-ну. Знаходиться неподалік від 
будинку правління колгоспу ім. 
Дзержинського. Залізобетонна 
скульптура на цегляному поста¬ 
менті. Висота — 5,05 м. Відкрито 
1967. 4) У м. Хоролі. Знаходиться 
на вул. Карла Маркса. Висота 
3,2 м. Відкрито 1971. 
ДИВІЗІЯМ УДОСТОЄНИМ 
ЗВАНИЙ «ПИРЙТИНСЬКЬ, МЕ- 
МОРІАЛЬНА ДОШКА у Пиря- 
тині. Встановлена на фасаді бу¬ 
динку міськ. Ради нар. депутатів 
(вул. Леніна № 17) на честь воїнів 
237-ї та 309-ї стрілецьких дивізій, 
які відзначилися в боях за ВИЗ; 

волення Пиряти на у вересні 
1943, за що були удостоєні по¬ 
чесного найменування «Пирятин- 
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■ і» ич* Допис.'і — міді., відкрити 
гм»/ 
;шКАМСЬКА КАРТЙННА ГА 
ЛІ РЕЯ нідді і Диканського іс- 
іп>>/шки к/шс-гнавчого музею. Віл 
і.|ммо 1985. ! уг зібрано понад 
і .0 « м попаїііг полотна художнії- 
ми М. О. Донцоиа, II. М. 1 оробця, 
І» М. ІІіапідм, О. Ф Литвина, 
«І» І . Марченка, В, П. Жовкова- 
мни, В. Г. І Іепийпива (див. Стосі) 
1.1 ііі. Представлена скульптурна 
КиміїО.ЧИЦІЯ 1 орОЧИНСЬКИЙ Яр 

Мірок ВІДОМОЮ ОНІІІІІІЯПСЬКОГО 

І оігімра І II. ііоіііші.ін і а. га ро¬ 
їм 11 и • і м< 91 ні іі.іюіо скульптора 

( І ниіеиК.і, і..ірім>иаіи Па мс 
і і її рої ми її II І. Личка, і Іар. 
Р» і»» і і Представлені скрипкою 

І І уби різьбленими скринь- 
її їм рамками І. Г. Дроб’язка, 
рі 'їм <|»ііими портретами І. В Яко- 
іи ні.а, вппнівкамп майстринь М. Т. 
Федорснко, Я. С. Ясенини та ін., 
югрі гасі ься весільний рушник 
1910, виконаний селянкою Л. І. 
Вовк. Одна а кімнат музею при¬ 
свячена життєвому і творчому шля¬ 
ху видатної землячки — художни¬ 
ці Марії Костянтинівни Башкир” 
цевої (1860—84). Н. у с. Гаврон- 
цях, тепер Диканського р ну; че¬ 
рез хворобу легенів у 1870 виїха¬ 
ла з матір’ю за кордон на лікуван¬ 
ня. Вчилася малярству у Франції. 
Серед творів М. Башкирцевої — 
пейзажі, жанрові сценки та порт¬ 
рети: «Вечір в Гавронцях», «Жан 
і Жак», «Осінь», «Дощова пара¬ 
солька» тощо. В експозиції — ко¬ 
пії полотен художниці, виконані 
К. Г. Схалацьким, фоторепродук¬ 
ції, фотокопії документів, книж¬ 
кові видання (у т. ч. фотокопія ти¬ 
тульної сторінки її щоденника, пи¬ 
саного франц. мовою з 12-ти ро¬ 
ків, що вийшов друком 1893). 
Похована Башкирцева на кладови¬ 
щі Пассі в Парижі. Її роботи збе¬ 
рігаються в музеях Парижа, Ніц¬ 
ци, Амстердама, Нью-Йорка; в на¬ 
шій країні — у Петербурзі (Ро¬ 
сійський музей), Москві (Третья- 
ковська галерея), художніх му- 

ДИКАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

зеях Дніпропетровська, Сум, Хар¬ 
кова, Полтави. Знаходиться на 
вул. Леніна № 72. 
дикАнська промартіль 
ім. XIV річчя Жовти, революції 
у емт Диканьці Диканського р-ну. 
Засн. 1931. Вишивальниці Дикань- 
ки та килимарниці Великих Бу¬ 
диш у довоєнні роки випускали 
вироби на експорт: традиційні 
укр. вишиті (блузки, сорочки, 
плаття) й перебірні ткані (руш 
нпки, порт’єри) речі, безворсові 
рослинні килими з широкою кай¬ 
мою. Учасницями багатьох виста¬ 
вок ставали килимарниці з Вели¬ 
ких Вудиш Т. К. Кононенко, її 
дочка О. І. Хлонь (1936 удостоєна 
почесного звання «майстер народ 
ного мистецтва») та онука Л. Л. 
Максимова, вишивальниці з Ди- 
каньки Г. І. Личко, О. Є. Горячун, 
О. Р. Кривоніс. Вироби артілі 
експонувалися на першій вистав¬ 
ці українського нар мистецтва 
1936 в Києві, Москві, Ленінграді. 
1960 Д. п. відійшла до систе¬ 
ми Опішнян. ф-ки худож. виро 
бів. 
ДИКАНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРО¬ 
ВОДІВ лінійно-виробниче. У 
1962 утв. Диканське районне уп¬ 
равління магістральних газопро 
водів, яке забезпечувало подачу 
газу по магістральному газопро¬ 
воду Шебелинка — Полтава — Ки¬ 
їв. 1966 побудовано першу комп¬ 
ресорну станцію 1970 — другий 
компресорний цех. Третій компре 
сорний цех з газотурбінним при¬ 
водом діє з 1975. У 1987 став до 
ладу магістральний газопровід 
Єлець — Кременчук — Кривий 
Ріг з компресорними станціями в 
м. Зінькові і емт Решетилівці. 
Підприємство забезпечує подачу 
газу споживачам Полтав., Сум., 
Харків, обл., транспортує газ по 
магістральних газопррводах на 
Київ, Суми, Кривий Ріг, Кремен- 
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чук. Знаходиться у смт Дпканьці 
по вул. Куйбшнева № (56. 
дикАнський БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ районний. Спору¬ 
дження розпочалося 1929. До 1941 
при Д. Б. к. діяли драм колектив, 
хоровий, струнний і духовий ор¬ 
кестри, фізкульт. гурток. Під час 
війни будинок був частково зруй¬ 
нований. У кін. 40 х — на поч. 
50-х рр.— здійснено кап. ремонт 
і надбудову другого поверху. Від¬ 
новилась робота гуртків. Особли¬ 
вою популярністю користувався 
самодіяльний драм, гурток, у 
репертуарі якого були твори укр., 
рос. та зарубіжної класики. 1990 
діє 10 гуртків худож. самодіяль 
пості. 1989 жіночий вокальний 
колектив«Диканчанка» (засн. 1982) 
удостоєний звання народним. 
ДИКАНСЬКИЙ ЗАВЙД БУДЕ 
ВЕЛЬНОЇ КЕРАМІКИ. Став до 
ладу 1978. Проектна потужність 
— 10 мли. штук цегли на рік, ке 
рамзиту — 37 тис. м . У 1980 
почав діяти цех буд. кераміки. 
Розміщений з д за 2 км від центру 
Диканьки, на вулі Куйбишева .N7*62 
ДИКАНСЬКИЙ ІСїбРИКО 
КРАЄЗНАВЧИЙ музей. Засн. 
1959 при Диканській с. ш. як музей 
на громад, засадах, з 1967 — на¬ 
родний. З 1978 — Держ. історико- 
крає шавчий музей. Експозиція від¬ 

крита 1982 у 9 залах будинку, 
спорудженого для музею. 8 тис. 
експонатів — з історії, етнографії, 
культури розкривають минуле 
краю, відображають сьогодення та 
знайомлять з природою краю. 
Археологічна колекція (від неоті- 
ту до епохи Київської Русі) вклю 
час: кам’яне тесло та сокири, 
бронзові вістря стріл, прикраси, 
посуд, знаряддя праці слов’ян 
та їх сусідів; у т. ч. унікальні 
кам’яні антропоморфні скульптур¬ 
ки божества (І тис. н. е.) з с. Чер¬ 
нечий Яр, голову половецької 
«кам’яної баби» (12 ст.) з с. Ланда- 
рі. Середньовічна історія краю 
представлена кресалами, посудом, 
козацькими люльками, шаблею 
(17 ст.), рушницями, пістолями 
тощо. Багатий етнографічний ма¬ 
те рі а і музею — одяг, речі домаш¬ 
нього вжитку, ( волок з вирізьбле¬ 
ним написом,' залізна кована скри¬ 
ня 18 ст., вироби народних про¬ 
мислів та ремесел 19 — поч. 20 ст. 
Відтворено інтер’єр селянської ха¬ 
ти. Має відділ — Дикапську кар 
тиину галерею. Знаходиться на 
вул. Леніна № 68. 
ДикАнський РАЙбН. Знах. 
у сх. частині області. Утв. 7.III 
1923 з Диканської та Байрацької 
волостей Полтав. пов. та Велико 
будищанської вол. Зіньківського 
пов. Площа — 0,7 тис. км2. Нас.— 
23 тис. чо л. (1990). У районі 56 нас* 
пунктів, підпорядкованих район¬ 
ній, селищній га 10 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — смт Ди¬ 
ка нька. 
Межує Д. р. з Зіньківським, 
Котелевським, Полтавським, Ре 
шетилівським та Шишацьким р-на- 
ми. 1923—ЗО у складі Полтав. 
округу. 1930 площа Д. р. станови 
ла 1,6 тис. км2. Нас.— 110,7 
тис. чол. Мав 77 шкіл (11 тис. 
учнів), 3 лікарні на 40 ліжок, 
2 радгоспи, 133 колгоспи. У жовт¬ 
ні 1941 — вересні 1943 — окупова¬ 
ний нім. фашист. військами. На 
1.ІХ 1946 до Д р. входило 16 
сільс. Рад (Байрацька, Баляснен- 
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ЛИКАНЬКА ська, Василі вська, Вслпкобуди 
щанська, Великорудківська, Водя¬ 
но-Валкі вська, Диканська, Діб 
рівська, Долинська, Ландарів- 
ська, Лозі вська, Матвії вська, На 
деждівська, Ордані вська, Ста 
сівська, Чернечо Ярська). 
Д. р. розташований у центр, части 
ні Полтав. рівнини у лісостеповій 
зоні. Корисні копалини: природ¬ 
ний газ, глина, піски. Річки р ну 
Ворскла з прит. Добришип і Кой 
жига (на ех. межі р ну), Вільхо 
ва Говтва з прит, Ор< ція Говтма, 
Кратова Говтва га Глр.нліікл (бас. 
Псла). Грунт чорноземні Лісп 
(дуб, граб, осика, чина, вільха, 
сосна, клен) займають 6,05 тис. 
га, V районі пам’ятка природи 
рг< п. значення Ґїарасоцьке урочи 
ще, місці значення — пам’ятки 
природи Бузковий гай, Вгдсло 
нения пісковиків, Когіубеївські 
дуби. Лісосмуга О. О. Ізмаїльсь¬ 
кого, Ялиновий гай, пам’ятка са¬ 
дово паркового мистецтва — II и 
сарівищиськии парк, заповідне 
урочище Яворівщина Найбільші 
пром підприємства: газокомпре 
сорна станція, з д буд. кераміки, 
харчосмакова, меблева ф-ки та 
ін. Спеціалізація с. г.— рослин¬ 
ництво зерново-буряківничого і 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Пл. с.-г. угідь 1990 становила 
52,6 тис. га, у т. ч. орної землі — 
42,8 тис. та, лук і пасовищ — 
9,3 тис. га, водоймищ—0,683 тис. 
га. Головні культури: пшениця, 
ячмінь, овес, кукурудза, і рочка, 
цукрові буряки, соняшник, овочі. 
У р-ні — 12 колгоспів, 1 радгоспи 
птахофабрика. Тер. р ну прохо 
дить автотраса Полтава Гадяч. 
АВ'гомоб. шляхів — 2/0 км, у г. ч. 
з твердим покриттям 168 км. 
У Д. р.— 13 загаЛьпооГв. шкіл, 
муз. школа, 22 дошкільних закла 
ди: 3 лікарні, 2 лікувальні амбу 
латорії, 14 фельдшерсько-акушер. 
пунктів, 10 Будинків культури, 
13 клубів, 26 кіноустановок, 
20 б к (31 814 тис. од. зб.), пам’ят¬ 
ки архітектури. Видається район¬ 

на газ. «Трудова слава». Дикансь- 
кий історико-краєзнавчий музей, 
Диканська картинна галерея, 13 
громадських музеїв. На тер. Д. р. 
залишки понад 70 курганів, 2 по¬ 
селення доби неоліту, 5 — епо¬ 
хи бронзи, 16 селищ скіфського 
часу. Знайдено римські монети 
та ін, речі 1 ст. н. е. Див. також 
статті: Диканька, Андріївка, Бай¬ 
рак, Балясне, Великі Будища, 
Велика Рудка, Водяна Балка, 
Орданівка, Петро Давидівка, Ста 
Сі, Чаиасвка, Чернечий Яр. 
ДИКАЇІЬКА емт, райцентр, 
цент}) сільс. Ради нар. деп., якій 
підпорядковані села Василівна, 
Проні, Троянн. Розташ. на пра¬ 
вобережжі р. Ворскли, за 32 км 
від Полтави і за 28 км від заліз- 
нич. ст. Полтава-Київська. Повз 
Д. проходить автотраса Полтава -- 
Зіньків — Гадяч, 8,9 тис. ж. 
(1990). Походження назви с-ща 
пов’язують з тим, що в давнину 
Д. була оточена густими лісами, 
які надавали цій місцевості дико¬ 
го вигляду. Існує й твердження, 
що назва походить від прізвища 
першопоселенця — Диканя. За 
істор. джерелами Д. відома з серед. 
17 ст. Вперше документ, засвідче¬ 
на 1658, коли поблизу неї відбувся 
бій між загонами полтав. полков¬ 
ника Мартина Пушкаря (див. Пуш¬ 
карю Мартину пам'ятний знак) 
і гетьмана Івана Виговського. 
З 1660 Д, входила до складу Б у 
диеької (Будянсьісої, Велнкобуди 
щанської) сотні Полтав. полку. 
N період Північної війни, в кін. 
І70<4 на моч. 1709, стає ареною 
В0< 111111 х дій. У цей час Д. за уні- 
вгреллом гетьмана Івана Самой 
юпича від 1687 належала гене 
рлльиому судді В. Л. Кочубею 
(див. Кочу беї в садиба). У Д. 
було кілька броварень, великі 
нас іки, що належали козацькій 
старшині та духовенству. Кочу- 
беї були власниками селітряних 
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армії. 1752 Д. числилась у першій 
Полтав. полковій сотні, мала 346 
дворів, 485 хат, 36 бездвірних 
хат, 514 сімей, підсусідків піших — 
4. Гам же перебували писарі пол¬ 
кової о суду. 
За Генеральним переписом 1765— 
69 Д.— село того ж полку, 328 
дворів, 1509 ж. 47 власникам нале¬ 
жали хутори, окремі господарства 
тримали найманих робітників, ма¬ 
ли свої винокурні, великі пасіки, 
млини тощо. 
З 1775 — у складі Полтав. пов. 
Новоросійської губ. 1780 в Д. спо 
руджено в стилі класицизму Тро¬ 
їцьку і 1794 Миколаївську церк 
ви; 1800 — розпочато буд-во дво¬ 
поверхового палацу Кочубеїв 
(арх.— Дж. Кваренгі, Фераре, 
Таманте). Стіни церков та ма¬ 
єтку прикрашали ікони та порт¬ 
рети, які викопували укр. худож¬ 
ники Марченко та П. В. Гіетра- 
шів. На запрошення господаря, 
міністра внутр. справ В П. Кочу 
бея, 1817 до Д. приїздив цар Олек 
сандр І. На честь його перебуван¬ 
ня 1820 споруджено Тріумфальну 
браму в стилі класицизму. 
З 1802 Д. — Полтав. губ. За перепи¬ 
сом 1859 — село власницьке і 
козацьке Полтав. пов., 542 двори, 
3075 ж., відбувалося 3 ярмарки на 
рік. На час скасування кріпацтва 
Д. володів полтав. повітовий пред- 
водитель дворянства (1853—59) 
Л. В. Кочубей, який мав 3860 
дес. землі; з-д по розведенню 
породистих англійських коней, 
тонкорунних овець, МОЛОЧНОЇ сим- 
ментальської породи корів, зміша¬ 
ної з місцевою; беркширських і 
темворських свиней. У г-ві був 
фруктовий сад, розсадник плодо¬ 
вих дерев, хмільники; проводило¬ 
ся штучне і природне відновлення 
лісів: діяв пивоварний з д (з 
1872); мех. майстерня, де у знач¬ 
ній кількості виробляли масло- 
бійки-«полтавки». На кошти влас¬ 
ника місцеві сел. діти оволодівали 
слюсарним, ковальським, столяр¬ 

ним та ін. ремеслами. Згодом 
відкрито цегельний і гончарний 
з-ди. За даними 1863 у Д.— волос¬ 
не правління, діяв винокурний 
з-д, 1801 Кочубей заснував приват¬ 
не трикласне уч ще (25—30 хлоп¬ 
чиків), перший учитель — Іван Ка- 
лішкевич. 1842 відкрито сільс. 
однокласне уч-ще на 30—40 учнів 
(1889 реорганіз. на земське; 1891 — 
навчалося 143 хлопчики і 13 дів¬ 
чаток). За переписом 1900 у Д. — 2 
сільс. громади (селян власників 
та козаків), 760 дворів, 5024 ж., 
діяло земське уч ще, церковно¬ 
парафіяльна та школа грамоти. 
З 1899 за допомогою земства в селі 
відкрито бібліотеку-читальню, яка 
знаходилася при комітеті попечи-1 
тельства про нар. тверезість і утри¬ 
мувалася за його кошти. Одним 
з ініціаторів створення б кн був 
місцевий просвітитель П. 3. Гуд- 
зенко. Весною 1902 відбулися сел. 
заворушення. У листопаді 1905 — 
страйк у диканському маєтку 
М. М. Кочубея (онук декабрис¬ 
тів С. Г. і М. М. Волконських). 
Найбільшого розмаху революц. 
рух набрав у червні 1906. 10.VI— 
1 .VII в селі проходив страйк 
робітників пивоварного з-ду. 
Страйк перекинувся на сусідні 
волості, охопив понад 3 тис. чол. 
Робітники економії обрали страй¬ 
ковий комітет і поставили перед 
адміністрацією вимогу про підви¬ 
щення заробітної плати. У селі 
проводилися багатолюдні анти¬ 
урядові мітинги, на яких селяни 
вимагали розподілу поміщицьких 
земель. Для наведення порядку 
в Д. прибув полтав віце-губерна¬ 
тор з каральним загоном, 24 учас¬ 
ників руху в липні 1906 було за¬ 
арештовано, страйк припинився. 
Влітку 1907 відбувся страйк най¬ 
митів економії Кочубея. 1910 у 
Д. Диканської вол. Полтав. пов.— 
981 господарство, з них козаків — 
342г селян — 581, інших неприві- 
л( йованих —3 ), привілейованих — 
28. 5380 ж. Землі — 5855 дес., 
у т. ч. орної — 3225 дес. 
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Рад. владу проголошено в січні 
1918. У грудні 1919 Д. було звіль 
нено від денікінців. ГІід час нім.- 
австр. окупані’ та гетьманщини 
у Д. формується партизан, загін 
(6л. 400 чол.). Серед його органі¬ 
заторів були С. Я. Бражник» 1. 3. 
Демінський, В. Т. Кухар, Л. Г. 
Сотник, А. М. Сохапь га ід. 
18.1 1919 партизани звільнили /і. 
від петлюрівців, а 19 січня разом 
з регулярними частинами Черво 
ної Армії брали учас гь у ви жоден 
ні Полтави, багатьох інших міст 
і сіл краю. 
Уроки громадян, війни палац бу¬ 
ло зруйновано і розібрано. Експо 
пати картинної галереї Кочубеїв, 
бібліотеку іа архів було вивезено, 

іем.'ію і господарство взяв під 
контроль Диканський волревком. 
Із встановленням Рад. влади Д. 
стала центром сільради, а з 7.III 
1923 — центром Диканського р-ну. 
На 7.IX 1923 у Д.— 5810 ж., 
17.XII 1926 — 1265 господарств, 
4951 ж., підпорядковані с. Не¬ 
любі вка та х. IIрош. 1920 на базі 
реконструйованого з ду Кочубея 
відкривається лісопильний з-д; 
починають працювати трудова се¬ 
мирічна школа, лікарня, телефон¬ 
на станція, поштове відділення, 
дитбудинок для сиріт, е.-г. кре¬ 
дитне т-во (1922). Починаючи з 
1925, все село було поділено на 
три земельні громади. У їх роз¬ 
порядженні була частина лісів, 
яка не ввійшла до дерле, лісового 
фонду, пасовища, у Чигрівській 
земгромаді — паровии млин і 
молотарка. Громади відали рє 
монтом містків і шляхів, органів 
допомогу селянам у при ібапиі 
посівного матеріалу га с. гі ре 
манспту. У 1929 ЗО сів. колгоспі і 
«ГІа руїнах минулого» (ні шіше 
ім. Г. М. Димитрова), «Червоний 
інтенсивник» та «Іскра комуніз¬ 
му». У грудні 1931 відкрито Ди- 
канську МТС. 1932 засн. Дикан- 
ська промартіль ім. 14-річчя 
Жовтневої революції. Під час 
нім.-фашист. окупації (4,Х 1941— 

ДИКАНЬКА 

22. IX 1943) гітлерівці стратили 
у Д. 300 ж., серед них підпільників 
В. О. Стешенка, А. Г. Горбася, 
Я. Я. Бедратого, О. Д. Спаського, 
Ф. В. Жовноватого, В. І. Фесенка, 
його дружину та ін.; повісили двох 
невідомих партизанів, 200 дикан- 
ців вивезли на примусові роботи 
до Німеччини. Відступаючи, спа¬ 
лили 633 хати, і оси. будівлі. У 
жовтні 1950 відбулося укрупнен¬ 
ня 3-х колгоспів в один — ім. 
Леніна. З 13.ІУ 1957 Д.— смт. 
Ге пер у Д.— пром. підприємства 
та буд. орі ції: Диканське лінійно- 
виробниче управління магістраль¬ 
них газопроводів, меблева ф-ка 
«Райдуга», з-д продтоварів «Про¬ 
мінь» та буд. кераміки, вироб¬ 
нича дільниця Полтав. міськмоло 
козаводу, міжрайонне виробниче 
управління газового господарства, 
дільниця енергонагляду, хлібоком- 
бінат, комбінат побутового обслу¬ 
говування, комбінат комунальних 
підприємств, виробниче агропром. 
об ’ єднання, ремонтно транспорт¬ 
не підприємство, «Райсільгоспхі- 
мія>>, міжколгоспний комбікормо¬ 
вий з-д, друкарня, лінійно-тех. 
дільниця зв’язку, пгахо-інкуба- 
торна станція, лісництво, станція 
захисту рослин іа ін. У селищі 
знаходиться центр, садиба кол¬ 
госпу ім. В. І. Леніна (зерново- 

Дмканька. Пам’ятний знак на честь 
пертого па Україні залпу «Катюші». 
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буряківничого і м’ясо-мол. на¬ 
прямів, спеціалізація — виробниц 
тво свинини), працює кущова сор¬ 
тодільниця. С. ш. та дитяча муз. 
школа, міжшкільний виробничо- 
учб. комбінат, Будинок піонерів, 
клуб юних техніків, 4 дит. садки. 
У Д.— центр, районна лікарня з 
окремими дитячим, пологовим, те¬ 
рапевтичним, хірург, та інфекц. 
відділеннями і стаціонаром на 
200 ліжок; центр, аптека, епіде¬ 
міологічна станція, ветбаклабора- 
торія. вегаптска, ветлікарня. Бу¬ 
динок культури (на 600 місць), 
центр, районна б-ка для дорослих 
(65,3 тис. од. зб.), районна б ка 
для дітей та юнацтва (20,7 тис. 
од. зб.), Диканський історико- 
краезнавчгііі музей і Данайська 
картинна галерея. Будинок по¬ 
буту, районний вузол зв’язку, 
агропр. і ощадний банки, універ 
маг, критий ринок, 5 їдалень, 
4 кафе, ресторан «Дпканька», 
2 готелі, лазня. Парк їм. М. В. 
Гоголя, сквери: Т. Г. Шевчен 
ка, Слави та Центральний. Ви¬ 
ходить г-та «Трудова слава». 
У Д. нар. укр. вчений у галузі гір¬ 
ничої теплофізики, академік АН 
УРСР (1957) О. Н. Щербань, дві¬ 
чі Герой Соц. Праці І. І. Кухар. 
Жили і працювали: літописець 
С. В„ Величко (див. Величка літо¬ 
пис), вчений грунтознавець В. В. 
Докучаєв (див. Докучаєеа вулиця) 
га вчений агроном О. О. Ізмаїль¬ 
ський; Герой Соц. Праці С. В. 

Дпканька. Новий колгоспний ринок. 

Пасічник, письменники О. І. Діх- 
тяр (див. Діхтяра О. І. могила), 
навчався Л. М. Вернигора. У різ¬ 
ний час у Д. побували: І. П. Кот¬ 
ляревський, Г. Ф. Квітка-Осно- 
в’яненко, М. В. Гоголь (в дитячі 
і юнацькі роки, 1848; оспівав у 
зб. повістей «Вечори на хуторі 
біля Диканьки»); актор М. С. 
Щегікін (1829 зіграв у спектаклі 
«Наталка Полтавка»); 1838 — ком¬ 
позитор М- І. Глінка; письменни¬ 
ки: Панас Мирний, І. О. Бунїн, 
Л. М. Жемчужшіков, В. О. Гі 
ляровськнй, П. Й. Капельгородсь- 
кий (1926—27; див Капельгород- 
ського провулок), угор. письмен¬ 
ник Мате Задка (див. Залці Мате 
меморіальна дошка), восени 
1924 — американський письмен¬ 
ник А.-Р. Вільямс (свої враження 
сшисав у книзі «Російська земля», 
1928, ГШа-Йорк), укр. кобзар 
О. Вересам. У Д. також побували: 
О. Гончар, О- Корнійчук, І. Ле, 
ГІ Гіанч, Ю. Смолич, П. Тичина, 
Ю. Яновський, І. Цюпа, В. Ко 
жевников, І. Дунаєвський та ііі. 
Пам’ятники арх-ри: Троїцька церк¬ 
ва, Миколаївська церква з дзвіни¬ 
цею; обидві — арх. М. Львов; 
Гріумфалгма брама. Пам’ятники 
Т. Г. Шевченку (1954), М. В. Го¬ 
голю (1952, скульп. Л. X. Ільчен- 
ко), М. О. Островському (1968), 
В. І. Леніну (1953, реконстр. 1973, 
ін. 1970, 1977). Стела на честь 
Будівників соціалізму (1968); 
пам’ятний знак Трудової Слави — 
трактор ХТЗ (1957), погруддя дві¬ 
чі Героя Соц. Праці І. І. Кухаря 
(1988). Пам’ятні знаки — на честь 
першого на Україні залпу «Ка¬ 
пот.» (1973); на братській могилі 
жертв фашизму 1941—43 (1967, 
скульп. Л. X. Ільченко), Слави— 
на братській могилі рад. воїнів, 
що полягли при обороні 1941 і 
визволенні 1943 Д. від нім.-фаз 
шист. загарбників, та воїнам зем¬ 
лякам, загиблим (250 чол.) у ро¬ 
ки Великої Вітчизн. війни (1958); 
на честь воїнів-визволителів Во 
роиезького і Степового фронті а 
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(1973); укр. різьбяра Дроб’язка 
І. Г. могила. На тер. Д. виявлено 
сліди 3 поселень скіфського часу 
7—6 ст. до н. е. та 11 курганів. 
Іл.— табл. XXVI. 
ДИМЙТРОВУ Г. М. ПАМ’ЯТ¬ 
НИКИ. Встановлені на честь Ди- 
митрова Георгія Михайловича 
(1882—1949) — діяча болі. і між- 
нар. робітн. руху. 1935—43 — геп. 
секретар Комінтерну, з 1946 
голова Ради Міністрів, з 1948 
ген. секретар БКП 1) У с. Лазір 
ках Оржицького р ну. Заді зобе 
тонне погруддя на цегляному по 
стаменті. Висота 2,5 м. Відкрито 
1968. 2) 5' с. Лоба чах Решсз плів 
ського і» ну. Знаходиться іьі йод 
пір’ї кил писну ім. Димтрова. За 
лі лобегонне погруддя на цегляно¬ 
му постаменті. Висота 3,2 м. 3) У 
с. Першотравневому Зіньківсько 
го р-ну. Залізобетонне погруддя 
на цегляному постаменті. Висота 
2.8 м. Відкрито 1967. 4) У с. Хар¬ 
ківцях Пирятинського р-ну. Зна¬ 
ходиться біля Будинку культури. 
Залізобетонна скульптура вис. 
2.9 м на цегляному постаменті. 
Відкрито 1967. 
«динАмо » — Полтавський екс¬ 
периментальний завод. Ств, 1985 
як По л тав. філія Респ. вироб¬ 
ничого творчо експеримент, ком¬ 
бінату. У серпні 1975 переймено¬ 
ваний на Полтав. експеримент, 
завод укр. сувенірів, з 1984 — 
сучасна назва. Головний напрям 
виробництва — виготовлення това¬ 
рів нар. споживання (нагрудні 
знаки, військ, знаки розрізняння, 
біжутерія, днтячі ігри та і її.). 
Розташ. на вул. Фрунзе № ,146а. 
«ДИНАМО^ — Полтав. обл. ор¬ 
ганізація спорт, товариства. Ств. 
25.ГУ 1926 як окружна організа¬ 
ція, що входила до складу Харків, 
пролетарського т-ва«Динамо». Піс¬ 
ля утв. 22.IX 1937 Полтав. обла 
сті отримала статус обласної. 
директор НАРОДНИХ УЧЙ- 
лищ Полтавської губернії — 
службова особа. Посада Д. н. у. 
в Полтав. губ. запроваджена 1804 

ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 

До 1839 підпорядковувався попе¬ 
чителеві Харків., в 1839—1919—- 
Київ, учбового округу. Здійсню 
вав нагляд і контроль за викла¬ 
данням і навчанням в усіх дер ж., 
земських і приватних навч. зак за¬ 
дах губернії. Ліквідовано після 
встановлення Рад. влади. Доку¬ 
мент. матеріали (26 од. зб.) зна 
ходяться в Архіві Полтав. обл. 
ДИТЙЧИЙ КІСТКбВО-ТУБЕР¬ 
КУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ ім. 
О. О Волкенштейна. Відкрию 
в м. Полтаві на поч. 1920-х років 
по вул. Садовій № 26, У 1925 за 
постановою Полтав. окрвиконко- 
му санаторію було присвоєне ім’я 
громадського діяча, полтавського 
лікаря Олександра Олександро¬ 
вича Волкенштейна. Паприк. 
1860-х — поч. 1870-х рр. О. О- 
Волкеиштейн, будучи студентом 
Київ, ун ту, входив до «Київської 
громади» і до полтав. «Уніїь, 
толстовець, підтримував зв’язки 
з Л. МІ Толстим, переслідувався 
царською охранкою, заарештову¬ 
вався. Брав участь у рос.-іур. вій¬ 
ні 1877—78. Останні роки О- О. 
Волкеиштейн мешкав у м. Полтаві 
в будинку по вул. Шевченка № 13 
(тепер будинок народного суду). 
Дружина О. О. Волкенштейна — 
Людмила Олександрівна Вол ке н 
штейн (1857, Київ — 1906) — член 
«Народної волі», була засуджена 
царським судом, відбула 13-річне 
ув’язнення в Шліссельбурзькій 
фортеці, потім заслана на Саха¬ 
лін, а пізніше — на поселення на 
Далекий Схід, де знаходилася ра¬ 
зом з чоловіком. Брала активну 
участь в першій рос. революції. 
1906 загинула у м. Владивостоці 
від куль чорносотенців під час 
розгону робітничої демонстрації. 
Син О.О. Волкенштейна — Сергій 
Олександрович Волкеиштейн за 
революц. діяльність був висланий 
з Петербурга до Полтави. Прими¬ 
кав до полтав. групи сприяння 
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«Искре», виконував її доручення. 
У Полтаві нар. внук О. О. Вол- 
кенштейна — Герой Рад. Союзу 
генерал майор С. С. Волкенштейн 
(19®— 77). 
У роки нім, фашист, окупації са 
на горі й був зруйнований. У по 
воєнні роки робота цьою лікар 
няного закладу відновлена і пере- 
профільована. Діє тепер як сана 
торій для дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату. 
ДІБРІВКА — село Миргород, 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані нас. 
пункти Верховина, Веселе, Гли¬ 
боке, Котлярі, Показове, Сговби- 
не, Шпакове. Розташ. на вододі¬ 
лі рік Сули, Псла з притокою 
Хоролом, за 15 км від райцентру 
та за 5 км від залізнич. ст. Дібрів- 
ський кінний завод. 1068 ж. За 
ревізією 1859 у Д. Миргород, пові¬ 
ту — 62 двори, 463 ж. У 1888 в Д. 
великим князем Д. К. Романовим 
заснований кінний завод, де розво¬ 
дили орловську породу коней. 

Дібрівка. Кінний завод. 
Фото поч. 20 ст. 

Дібрівка. Адміністративний будинок 
кінного заводу. 

1889 в селі відкрилися школи на¬ 
їзників, жокеїв, вет. фельдшерів 
і ковалів, існ. шорна майстерня. 
Ці школи виховали цілий ряд 
відомих наїзників, у т. ч. Д. М. 
Стасенка та Г. Я. Ажажу. 1900 — 
116 дворів, 649 ж., земська школа. 
Під час революції 1905—07 робіт¬ 
ники кінного з-ду вимагали підви¬ 
щення заробітної плати, а коли ця 
вимога не була виконана, спалили 
всі будівлі і стайні заводу. 1910 — 
143 господарства, 755 ж., 1538 дес. 
орної землі, мурована Флоро 
Лаврська церква (1894). 
Рад. владу в Д. встановлено в січ¬ 
ні 1918. 1926 — 196 господарств, 
у радгоспі Дібрівський 110 госпо¬ 
дарств, 366 ж., кінний з-д. У 30-х 
рр. ств. колгосп. Під час нім.-фа 
шист. окупації (14. IX 1941—18.IX 
1943) і ітдерівці розстріляли 8 чол., 
вивезли до Німеччини 65 чол. 
У 40—50 х рр. відбулося його 
укрупнення за рахунок сіл Бер 
ховина, Веселе, Шпаки, Котлярі. 
Колгоспу було присвоєне ім’я 
М. І. Калініна У 1959 колгосп 
ліквідовано, а його землі увійшли 
до Дібрівського кінного заводу 
№ 62. У г в і діють комплексний 
приймальний пункт, с. ш., амбу¬ 
латорія, дитсадок на 90 місив, 
клуб на 400 місць, кіноустановки, 
б-ка (10 838 од. зб.), історико- 
краєзнав. музей. Уродженці села: 
член-кор. АПН СРСР, доктор 
психолог, наук, професор Л. М. 
Гіроколієнко, укр. архітектор, 
засл. архітектор УРСР (з 1970) 
Г. В. Головко (1900—82), був го¬ 
ловою Спілки архітекторів Украї¬ 
ни (1937—74; Держ. премія УРСР 
1971), кандидати с. г. наук І. 1. 
Ждан, О. В. Щербак. Пам’ят¬ 
ник загиблим воїнам односельцям 
(1975). 
ДІВОЧА — річка в Полтав. обл. 
Тече тер. Зіньківського р-нУ. 
ДІГТЯРЇВСЬКЕ РЕМІСНЙЧЕ 
УЧЙЛШЦЕ. Засн. 1878 у с. Діг- 
тярях. 1897 переведено до Подта- 
ви. Див. Полтавське ремісниче 
училииіе. 
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ДМИТРІВНА ІІ Н*> ПІ | 11111 ||,| Дніпрі, 11Л Ігр. 
І ч ) М І < і І ■ І \ 11 р Ііу. Острови ДідО 
її 111 докрсм.повали рукав 
її м» під оСііСжііої течії Дніпра. 

І • « поруджпщям Кременчуцької 
І І (' 1.1 угв. Кременчуцько/ф водо- 

< итииуі частину цих островів за¬ 
тії нчю. Дов кипа Д, зменшилась 
ю 1,5 — 2 км! Невеликою прото¬ 
кою він розділяється на дві части¬ 
ни. Затока біля острова має на¬ 
чну Дідо. 
ДІЛО — річка в Мол та в. об і., 
один і рукавів Дніпра. Втікав 
а нього поблизу В ласійки (тепер 
емг Світловодського р ну Кіро 
воі радської обл.). ІІроіікав біля 
» ( амусіївки (тепер Кременчуць 
кого р-ну). З підняттям рівня 
ВОДИ в Дніпрі у зв’язку з утв. 
Кременчуцького водосховища пе¬ 
ретворився в затоку. 
ДЇЇВСЬКИЙ ЛІС — природна ді¬ 
брова у Кременчуц. р-ні, на право¬ 
му березі Дніпра, біля м. Кремен¬ 
чука. Площа 120 га. Починається 
поблизу Крюківського р ну міста] 
Головна лісоутворююча порода — 
дуб черешчатий. У трав’яному 
покрнві зустрічаються рослини, за 
несені до Червоних книг СРСР та 
України, і такі, що охороняються 
в межах області: гадюча цибулька 
китицевидна, брандушка весняна, 
проліски поникла та дволиста, 
сон-трава, шафран сітчастий, аст¬ 
рагал шерстистоквітковий та ін. 
У Д. л. 1-го травня 1898 була 
проведена перша маївка робітни¬ 
ків Крюкова (тепер у складі м. 
Кременчука). Тут організовува 
лися сходки в роки першої рос. 
революції 1905—07. У серпні 1941 
у Д. л. відбувались бо; воїнів 
Кременчуцької дивізії народного 
ополчення проти гітлерівців. 1946 
в лісі встановлені на брат, могилі 
Кременчуцькії ч воїнам-ополченцям 
тм’ ятник, пам’ятний знак на 
могилі рад. воїна М. К. Виногра¬ 
дова, який теж загинув 1941 у бою 
проти нім.-фашист, загарбників. 
ДІХТЯРА О. І. МОГЙЛА у Пол 
гаві. Діхтяр Олекса Іванович 

(псевд.— Д. Аскело, 1886—1936)— 
укр. письменник, перекладач і 
педагог. II. у с. Кустолове Ново- 
санжарського р-ну. Понад ЗО років 
учителював, з них 25 — у Дикань 
ці. У 30-х працював викладачем 
укр. мови і літ ри в Харків, пром- 
академії. Перекладав твори Е. Амі¬ 
лі са, М. Твена, Г. Бічер-Стоу та 
ін. Автор зб. віршів «Десять років» 
(1917), п’єс, оповідань, крит, ста¬ 
тей, фольклорних записів. Похо¬ 
ваний на Монастирському КЛаДО- 
ВІЇЇЦІ . 
ДІЯЧАМ КУЛЬТУРИ МЕМО¬ 
РІАЛЬНА ДОШКА у Полтаві по 
вул. Гоголя № 22. Встановлена на 
фасаді кол. Полтавського про- 
світиицького будинку ім. М. В. 
Гоголя (тепер — кінотеатр «Ко¬ 
лос»). 1903 на урочистостях з на¬ 
годи відкриття Котляревському 
І. II. пам’ятника в будинку пере¬ 
бували Леся Українка, М. М. Ко¬ 
цюбинський, М П. Старицький, 
Панас Мирний, В. С. Стефаиик, 
В. І. Самійленко, Олена Пчілка. 
У різний час виступали І. К. Кар 
пенко-Карий (1900, 1901, 1904), 
М. Л. Кропивницький (1903, 1906, 
1908), М. К. Заньковецька, П. К. 
Саксаганський (1900, 1901, 1904, 
1905, 1907), М. К. Садовський 
(1900, 1901, 1904), М. В, Лисепко, 
А. В. Луначарський (1925), В. В. 
Маяковський, В, Г. Короленко. 
Дошка — мармур, відкрита 1974. 
ДМЙТРІВКА — село Кременчуць¬ 
кого р-ну, центр сільської Ради 
нар. депутатів, яка підпорядкована 
Комсомольській міськраді. До 
складу сільради входять також 
нас. пункти: Базалукщ Волошине. 
Кириленки, Кияшки, Колгоспна 
Гора, Кузьменки, Солонці. Роз 
таш. на лівому березі р. Псла, за 
15 км від м. Комсомольська та 
за 2 км від залізнич. ст. Потоки. 
1635 ж. (1990). Засн. у 16 ст.. 
входило до складу Потіцької сот 
ні Миргород, полку. У 1726 — 
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її/ дворів; 1859 — $85 дворів» 
3105 ж. 1842 побуд. дерев’яну 
Покровеьку церкву. При церкві — 
б-ка, церковнопарафіяльне попе 
чительство. У 1900 в Д. Потіцької 
волості Кременчуці повіту — 107 
дворів, 1027 ж., діяли земська 
та церковнопарафіяльна школи; 
у 1910 — 177 дворів» 919 ж., паро¬ 
вий млин з олійницею та просо 
рушкою. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1923 Д. стає центром сіль¬ 
ради, до складу якої входили 12 
нас. пунктів, у яких наліч. 2697 
ж. За переписом 1926 у Д. Потіць 
кого р ну Кременчуц. округу — 
110 господарств, 445 ж. Під час 
нім.-фашист, окупації (3-ІХ 1941— 
28.IX 1943) гітлерівці розстріля¬ 
ли 5 лсителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
86 чол. У селі — с.-г. комплекс 
«Комсомольській! >>, відділення 
райагробуду, меблевий цех, буди 
нок побуту, відділення зв’язку та 
Ощадбанку, с. ш., лікарня, аптека, 
дитсадок, клуб, б-ка (9.7 тис. од. 
зб.). Уродженцем села є Герой 
Рад. Союзу М. В. Валь. У Д.— 
братська могила рад. воїнів, які 
загинули 1941 і 1943, та пам’ят¬ 
ник воїнам односельцям, що поля 
гли на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1957). На околицях села 
виявлені поселення доби бронзи, 
черняхівегкої культури та періо 
ду Київської Русі. 
ДМЙТРІВКА (Левенцівка, Ли 
п’янка) — село Машівського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Абра 
мівка. Калинівка, Нова Павлівка, 
Розтані, на р. Лип’янці, за 12 км 
від райцентру та за 18 км від за¬ 
лізшій. ст. Селещина. 727 ж. 
(1990). Засн. у першій пол. 19 
ст. За переписом 1859 Д, (Левен 
цівка) — село козацьке Костянти- 
ноград. пов. Полтав. губ., 58 дво¬ 
рів, 767 ж., хлібний магазин 
1900 — 167 господарств, 1072 ж , 
з них 38 чол. письменних, дерев. 
Різдва Іоанна Предтечі церква 

(1892). школа (навчалось 10 хлоп¬ 
чиків). Селяни займалися зем¬ 
леробством, скотарством, переваж¬ 
но вівчарством. 1910 — 153 гос¬ 
подарства, 1066 ж., землі орної 
1377 дес., під посівами — 1283 дес. 
Розвинуте дрібне ремесло (у се 
лі було 6 швачок, 2 шевці, 4 ко¬ 
валі, 3 столяри, 5 теслярів). У 
1913 збуд. чотирирічну школу. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 Д. (Ли¬ 
п’янка) — село центр сільради 
Машівського р-ну Полтав. окру¬ 
гу, 282 господарства, 1377 ж. 
1929 організ. перший колгосп «Чер¬ 
воний колос» ім. В Я. Чубаря. 
1930 утв. 4 артілі (1931 об’єдналися 
у колгосп ім. Г. І. Петровського), 
відкрито семирічну школу. З 
21.ЇХ 1941 до 21.IX 1943 Д. 
була окупована нім.-фашист, вій¬ 
ськами. 1955 колгосп ім. Г. І. 
Петровського та ім. К. Є. Воро 
шилова утворили колгосп «Укра¬ 
їна». У Д. знаходиться центр, 
садиба (зерново-буряківничого і 
тваринницькою напрямів, спеціа¬ 
лізація —- виробництво свинини), 
відділення зв’язку, с. ш. на 320 
місць, фельдшер, акушер, пункт, 
дитсадок, Будинок культури на 
400 місць, б-ка (17,6 тис. од. зб.), 
будинок побуту, їдальня. Село 
частково газифіковане, є водогін. 
У Д. братська могила рад. воїнів, 
загиблих (2 чол.) 1943, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, полег¬ 
лим (94 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1974). 
ДМЙТРІВСЬКИЙ ІСТОРЙЧ- 
НИЙ МУЗЕЙ. Відкр. 1968 у 
с. Дмигрівці Машівського р ну 
за ініціативою вчительки місцевої 
школи Є. І. Гордієнко. Розмістив¬ 
ся на другому поверсі сільськ. 
Будинку культури в кімнаті пло¬ 
щею до 40 м2. Експозиція має 
4 розділи, що відіворюють історію 
села. Серед експонатів — предме¬ 
ти побуту і знаряддя праці селян, 
градиц. укр. одяг, вироби народ 
них майстрів. Звання народний 
присвоєно 1972. 
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ДМЙТРІ6ВА М. А. БУДЙНОК 
у с. Яреськах Шишацького р-ну. 
Споруджено 1905—06 в українсь¬ 
кому архітектурному стилі за 
проектом В. Г. Кричевського для 
полтавського адвоката Дмитрієва 
Миколи Андрійовича (1867—1908; 
див Днатрієва М. А. могила) 
— громадського діяча, літера то 
ра, журналіста. В основу проек 
ту будинку в Яреськах В. ГІ 
Кричевський поклав ідею нар. 
хати. Певний вплив мав досвід 
Є. І. Червінського і Г. її. 1 злапша, 
які 1854—56 спорудили в Лебедин 
цях на Чернігівщині «Ьедиікж 
для гостей», що став перин псом 
відродженим иародпостн іьової ар 
хітектури. План будинку Дмит- 
рісва розвивав ідею хати на дві 
половини, проте був складнішим 
за плануванням і зовнішністю. 
Основний об’єм будинку було на¬ 
крито високим шиферним дахом, 
білі стіни прорізали великі спаре¬ 
ні вікна з лучковими перемичками. 
Гол. вхід виділяв гайок з шістьма 
різьбленими дерев’яними СГОВІІ 

чиками, знизу зашальований фі 
гурним вирізаним обгрунтуванням. 
Вхідний портал включав трапецій - 
ні шестикутні двері, обабіч яких 
було по одному віконцю, обляму¬ 
вання яких увінчували високі 
трикутні сандрики. На причілко¬ 
вих фасадах спорудили дві вось¬ 
ми колон ні галереї, що збагатило 
силует споруди і надало йому 
значної імпозантності. Чистота бі¬ 
лих стін, освітлених сонцем, з гли¬ 
бокими тінями від ганків і галерей, 
великих вікон з фігурними рама 
ми на 8 шибок кожна, вишукане 
різьблене мереживо стовпчиків, 
лиштв, зашалювань надавали бу¬ 
динкові високомистецького зву 
чання, створюючи шедевр укр. 
народностильової архітектури. Пі¬ 
сля смерті замовника будинок 
викупив у вдови В. Г. Кр шевсь¬ 
кий. Див. Ьричевського В. Г. бу¬ 
динок. 
ДМЙТРІЄВА М. А. МОІЙЛА у 
Полтаві. Знаходиться на центр. 

ДМРІТРІЄВА М. А МОГИЛА 

міському цвинтарі (вул. Фрунз^ 
М 154). Перенесена сюди 1982 з 
Старого цвинтаря у зв’язку з його 
ліквідацією. Дмитрієв Микола Ан¬ 
дрійович (1867—1908) — укр. 
громад, і культурно-освітній діяч, 
адвокат, публіцист. З 1894 жив 
у Полтаві. 1905—06 співредактор 
журн, «Рідний край», брав участь 
у діяльності полтав. «Просвіти» 
(засн. 1906 полтав. вид-во «Ук¬ 
раїнський учитель»); сприяв роз¬ 
витку українського архітектур¬ 
ного стилю. У с. Яреськах ІІІи 
ніццького р-ну на його замовлення 
архіг. В. Кричевським було спо 
руджено Дмитрієва М. А. буди¬ 
нок. Потонув у р. Пслі, рятуючи 
потопаючу жінку. Його дружина 
Г. Т. Дмитрієва спорудила на мо¬ 
гилі масивний монумент з сірого 
граніту (архіт. В. Кричевський), 
прикрашений скульптурним по 

Надгробок на могилі М. А. Дмитрієва 
у Полтаві. Фото ЗР х рр. 20 ст. 
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груддям Дмитріщза (скульп. 
Ф. Балавенський). Пам’ятник мав 
виг/іяд каплиці в укр. стилі, з 
боків були написи, взяті з «Коб¬ 
заря» Т. Г. Шевченка та св. пись¬ 
ма. При перенесенні могили па¬ 
м’ятник зруйновано. Погруддя 
Дмитрієва тепер зберігається у 
Мирного Панаса музеї, інші ча¬ 
стини втрачено. На новому мону¬ 
менті — портрет і дати життя 
М. А. Дмитрієва. 
«ДНЕПР». Щоденна газета, вихо 
дила в м. Кременчуці 1911 — і2. 
ДНІПРб (давня назва — Борис- 
фен, поетичні назви — Дніпр, 
Славута, Славутич) — ріка в 6в- 
роп. частині СРСР. Тече тер. 
РРФСР, Бєларусі й України. Тре 
тя за довж. і площею бас. ріка 
Європи (після Волги і Дунаю). 
Довж. 2201 км (у межах України 
981 км). Площа бас. 504 тис. км . 
Бере початок на Валдлиській висо 
чині з невеликого болота Аксешп 
ський Мох. Впадає у Дніпровсь¬ 
кий лиман Чорного моря. Най¬ 
більші прит. в межах Полтав. 
обл.— Сула, Псел, Ворскла (ліві). 
Живлення снігове, дощове, грун¬ 
тове. Д.— важливе джерело вод¬ 
них ресурсів і значна транспортна 
магістраль. На Д. в межах Пол¬ 
тав. обл.— Кременчуцьке водо¬ 
сховище, Дніпродзержииське во¬ 
досховище\ річковий порт Кремен¬ 
чук, пристані у Гради зьку, Ке- 
леберді та Світлогірському. 
ДНІПРОВСЬКА ВІЙСЬКОВА 
ФЛОТЙЛІЯ. Рад. Д. в. ф. ств. 
в березні 1919. Спочатку до її 
складу входило шість пароплавів 
і п’ять катерів. На кінець літа 
1919?вона вже наліч. бл. 50 бонових 
кораблів. Флотилія брала участь 
у розгромі армії Денікіна, у лік¬ 
відації банд Струка, Зеленого 
та ін. Командуючим флотилії був 
А. В. Полупанов. Штаб флотилії 
розташовувався у Кременчуці на 
бронепоїзді .\о 8. Кораблі «Вер- 
ньш», «Арнольд» забезпечували 
висадку десантних частин, вели 
розвідку у ворожому тилу| Матро 

си кораблів «Громкий», «Грозя- 
щий», «Гепойский» орієнтували пе¬ 
реправу частин 12 ї армії поблизу 
Кременчука і супроводжували па¬ 
сажирські судна. Розформована 
1921 
ДНІПРОВСЬКИЙ ПІКІНЕРСЬ- 
кий полк — військ, адм.-тер. 
одиниця. Ств. в 1764 у складі Ка- 
терининської провінції Ново рос. 
губернії, розташ. на лівому березі 
Дніпра. До нього було включено: 
Келебердянеьку, Кишіпську (Ки- 
шеньківську), Новосанжарську, 
Переволочанську, Старосанжарсь- 
ку сотні Полтав. полку, Власівсь- 
ку і Кременчуцьку сотні Мирго¬ 
род. полку. З 26.111 1765 м. Кре¬ 
менчук стало губернським центром 
Новоросійсько* губ. Д ГІ. п. поді¬ 
лявся на роти. Ліквідований 1776. 
Майже, вся його тер. увійшла до 
складу Кременчуцького та Полтав. 
повітів Новорос. губ. 
«ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ». Іотель 
у Кременчуці. Побудований 1966 
за типовим проектом. 5 поверхова 
споруда на 150 номерів (240 місць). 
Міститься на вул. Жовтневій 
№ 37. 
ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКЕ ВО¬ 
ДОСХОВИЩЕ — водосховище на 
Дніпрі, в межах Полтав. (Кремен¬ 
чуцький, Кобеляцький райони), 
Кіровогр. та Дніпроп. областей 
УРСР. Утв. в результаті споруд¬ 
ження 1964 греблі Дніпродзержин. 
ГЕС. Довж. 114 км, шир. 16 км, 
площа 567 км2, пересічна глиб. 
4,3 м, максимальна 16 м. Об’єм во¬ 
ди 2,45 км*. Мінералізація води 
187—425 мг/л, насиченість киснем 
6,3—12,9 мг/л. Довж. берегової 
лінії 360 км. Замерзає в листопа¬ 
ді — січні, скресає в березні. Тов¬ 
щина льоду до 65 см. Водообмін 
у Ц. в. відбувається 18—20 разів 
на рік. Забезпечує потреби енер¬ 
гетики, водного транспорту, зро¬ 
шування, технічного і побутово¬ 
го водопостачання. Рибництво. 
З 30 видів риб (плітка, лящ, щука, 
судак, сом та ін.) 25 мають пром. 
значення. Здійснюються комплекс- 
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ДОВЖЕНКА ВУЛИЦЯ ін і.їм» пі що і<> охорони прибереж- 
іи*і * і\ і и но ^м хонищ.і га його 
.іі.іі.і і• >ріїї. Закріплі но понад 70 
і і пері І їм. Глііоіі ! грпзму, є бази 
пі 111' ічшіку • В межах І Іолтаищпнп 
м.і о» р< і,їх Д. н.— Кременчуцький 
/і/чкпішй порт, пристані в Келе. 
огиді га Світлої ірському. 
*/ІО ЇЗОРОТЬбЙ». Збірник ре¬ 
во. іюц. поезій і пісень, вид. 1917 
м Лубнах (друкарня Б. Левітансь- 
кого) на кошти Укр. студент, 
і ром а Д Я Лубенського повіту. Май; 
ж о всі вірші (їх І/) підписані 
криптонімами або псевдонімами, 
частина — без підписів. Вірші 
•-Робітники», «Гей, на бій» пале 
каті, поетесі Г. Супруиепко (Сге 
н п і.к і в). 
ДОБРЙШИН — річка в Полтаи. 
«•о і., права прит. Ворскли (бас. 
Чи і и ра). Ширина заплави 0,2— 
0,6 км. Бере початок на тер. Зінь 
кінського р ну. Тече тер. Зіяьків 
ського та Диканського районів. 
Права прит. Д.— р. Бистра. По¬ 
близу Д.— с. Великі Будиіца Ди¬ 
канського р-ну. 
ДОВГЕНЬКЕ — струмок у Пол¬ 
тав. обл,, прит. Сули (бас. Дніпра). 
Тече територією Хорольського ра¬ 
йону. 
ДОВЖЕНКА ВУЛИЦЯ у Полта¬ 
ві (кол. Жертв революції, Жовт¬ 
невий р-н) — від вул. Кагамлика 
до вул. К. Маркса. Наз. у 70-х рр. 
20 ст. на честь Довженка Олек¬ 
сандра Петровича (1894—1956) — 
укр. кінорежисера і письменника, 
засл. діяча мистецтв УРСР (з 1939), 
нар. артиста РРФСР (з 1950). 
Н. у с. Сосниці (тепер емт Чернїг. 
обл.). Закінчив 1914 Глухівськнй 
учительський ін-т, навчався в Ки¬ 
їв. комерційному ін ті та Акаде 
мії мистецтв. 1921—22 — на дипло¬ 
матичній роботі у Варшаві і Бер¬ 
ліні. 1922—23 навчався >кивопису 
в Берлін, худож. уч-щі у проф. 
Е. Геккеля. З 1926 — на Одеській 
кінофабриці, 1936—41 — на Ки¬ 
їв. студіі худож. фільмів (тепер 
його імені). Зняв кінокомедії: 
«Вася-реформагор», «Ягідка ко 

хаїшя»; фільми «Сумка дипкур’є¬ 
ра» (1927), «Звенитора» (1928), 
«Арсенал» (1929), «Земля» (1930), 
«Іван» (1932), «Аероград» (1935), 
«Щорс» (1939). Документально 
публіцист, стрічки (разом з Ю. 
Солнцевою): «Визволення» (1940), 
«Битва за нашу Радянську Ук 
раїну» (1943), «Перемога на Пра 
вобережній Україні» (1945). По¬ 
ставив 1948 фільм «Мічурин», 
автобіографічну повість «Зача 
ровапа Десна» (1957), кіноповість 
«Поема про море» (1956) та ін. 
На П< птавщині, у с. Яреськах IIIи 
шацького р ну, 1927—37 під ке 
рішіицгвом О. П. Довженка зні 
малися епізоди до фільмів «Зем¬ 
ля», «Звелигора», «Щорс» та ін. 
(див. Довженку О. II. ним ліпни¬ 
ка, Довженка О. II. анімальній 
групі меморіальна дошка). Яресь 
ки, Шишаки, Великий Перевіз, 
Кременчук часто згадуються у ви 
ступах, творах, щоденниках Дов¬ 
женка. Яреськи він називав бать 
ківщиною своїх улюбленіїхкіпотво¬ 
рі в, вважав найкрасивішим селом 
на Україні. З Яресьок їздив у 
Велику Багачку до кобзаря Фе¬ 
дора Кушнерика (див. Кушпери 
ка Федора могила) слухати його 
пісні. Влітку 1956, збираючись 
знімати «Поему про море», Дов¬ 
женко поїхав у район Кременчука 
машиною. 27.VII 1956 О. Дов¬ 
женко зупинився у готелі м. Кре¬ 
менчука. У щоденнику він записав, 
що в районі І радизька проїздив 
села з чарівними хатками, двори¬ 
ками, садками і грушами посеред 
двору «якраз такими, які нам пот¬ 
рібні для фільму». На другий день 
поїхав до Табурища оглядати бу¬ 
дівництво греблі і до міста Ново- 
георгіївська, «що йде під воду». 
Д. в. прокладена в перші повоєнні 
роки на тер. кол. розсадника місь¬ 
кого зеленгоспу. Забудована ін¬ 
дивідуальними житловими будин 
ками. 
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ДОВЖЕНКА (X П. ЗНШАЛЬ- 
НІЙ ГРУПІ МЕМОРІАЛЬНА 
ДОШКА у с. Яреськах Шишаць- 
кого р-ну. Встановлена на фасаді 
будинку (тепер філіал СПТУ), 
в якому 1927—37 працювала над 
кінофільмом «Земля» та ін. зііі 

мальна група, очолювана О. II. 
Довженком (див. Довженка вули¬ 
ця). Дошка—граніт, відкрита 1977. 
ДОВЖЕНКУ О. П. ПАМ’ЯТНИ¬ 
КИ у с. Яреськах ІIIшвацького 
р ну. 1) Встановлено 1970 біля 
будинку, в якому працювала зні¬ 
мальна група О. П. Довженка 
(див. Довженка вулиця). Пам’ят 
ник — залізобетонний бюст вис. 
0,65 м на цегляному постаменті 
вис. 2.25 м. 2) 1986 перед будинком 
правління колгоспу, що носить 
ім’я О. П. Довженка, встановлено 
бронзовий бюст вис. 0,8 м на залі 
зобетонному постаменті вис. 2,5 м. 
дбвжик — ручай у Полтав. обл., 
прит. р. Сули (бас. Дніпра). Тече 
тер. Лохвицького р ну. 
«ДОВІР’Я» Інформац. вісник Пол 
тав. обл. Ради профспілок. Засн. 
16.11 1990. Видається у м. Полта 
ві двічі на місяць. Тираж 8 тис. 
докучАєва ВУЛИЦЯ у Полта¬ 
ві (кол. Еллана, Київський р-н) — 
від вул. Опитної до тер. Полтав. 

Пам’ятник О. II. Довженку 
у Яреськах. 

вищого військ, командного учи¬ 
лища зв’язку. Наз. 1951 на честь 
Докучасва Василя Васильовича 
(1846 —1903) — рос. природознав¬ 
ця, основоположника наук, ге¬ 
нетичного грунтознавства та зо¬ 
нальної агрономії. Н. ус. Милюко- 
ве на Смоленщині. 1871 закінчив 
ІІстерб. уп т, з 1883 — його профе¬ 
сор. 1888—94 на запрошення Пол¬ 
тав. губернського земства очолю¬ 
вав експедицію, що вивчала грун¬ 
ти, рослинність і геол. умови Пол¬ 
тавщини. Було складено грунтові 
карти губернії, створено природ¬ 
ничо-історичний музей. Серед 
учасників експедиції були учні 
В. В. Докучаєва, згодом видатні 
природознавці акад. В. І. Вернад- 
ський (див. Вернадському В. /. 
мемсупальпа д(лака). акад. К. Д. 
Г пика (1867 — 1927), акад. Ф. Ю 
Левіпсои .Чессіпг (1861 —1939). 
Первісну назву Д. в. одержала від 
одного з псевдонімів укр. пись¬ 
менника і громад, діяча В. М. 
Блакитного (1894—1925). Нар. на 
Чернігівщині. Навчався у Київ, 
комерційному ін-ті. У роки гро¬ 
мадянської війни на Україні брав 
участь у повстанні проти гетьман¬ 
ців у Полтаві. Друкувався з 1918. 
Був редактором газ. «Вісті 
ВУЦВК», головою першого об’єд¬ 
нання укр пролетар, письменни¬ 
ків «Гарт», засн. ж-лі в «Всесвіт», 
«Червоний перець». Полтавська 
тематика зустрічається в творах 
«Чванько», «Опанас на ярмарку» 
та ін. Д. в. забудована у 1960— 

0 рр. 5—9 поверховими житл. 
будинками. 
домАнський — ручай у Пол¬ 
тав. обл., права прит. р. Групі 
(бас. Дніпра). Гече тер. Зіньківсь- 
кого р ну. 
«ДОМАШНІЙ ПбБУТ МАЛО¬ 
РОСА». Етнограф, дослідження 
священика з Хорольського пов. 
О. Іваниці, опубліковане в «Зтно- 
графическом сборнике» (1856). 
звідки його передрукував П. Во¬ 
линський у «Полтавских губернс- 
ких ведомостях» (1856, М>ЛГу 13 — 
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ДРАБИНІВКА ІС! ісрс.іепі» — травень). Дослід- 
і.сіиія має розділи: «Хата», «Оде 
і .і •>, «їжа», «Звичаї (обряди пі)іі 
народженні та весіллі)» тощо. Пра¬ 
ця відбиває побут селян Хороль- 
щини серед. 19 ст. 
ДОНЕЦЬКИЙ ШКІНЕРСЬКИЙ 
ПОЛК — військова і адгс тер. 
одиниця, ств. 1764 у складі Кате- 
рининської провінції Новоросійсь¬ 
кої губ. Розташ. на лівому березі 
Дніпра до р. Дінця. До його скла¬ 
ду увійшли 5 укріплень кол. Ук¬ 
раїнської лінії: Білівська (згодом 
м. Костянтиноград), Парасковій- 
ська (Парасковіївоька), Нетрі всь 
ка, Козловс.ька і Ряжська (тепер 
с. Ряське Машівського р ну) та 
5 сотень Полтав. полку: Нехво 
рощанська, Маяцька, Царичансь- 
ка, Китай городська і Орельська 
(Орільська). Див. Шкіперські пол¬ 
ки. 
ДбНЧЕНКУ ОЛЕСЮ МЕМО 
РіАЛЬНА ДбШКА у м. Лубнах. 
Встановлена 1977 на фасаді буд. 
№ 11 по вул. Кузі на, в якому 
1950—54 жив і працював Дончен 
ко Олесь (Олександр) Васчіл новим 
(1902—54) — укр. письменник. 
Н. ус. Великих Сорочинцях у 
сім’ї вчителя. Дитинство минуло 
у Великій Багачці. З 1911 — у 
Лубнах. 1919 закінчив гімназію, 
потім окружні Курси позашкіль¬ 
ної освіти. Працював вчителем- 
позашкільником та райінспекто- 
ром політосвіти. З поч. ЗО х рр. і 
до 1944 працював у Казахстані 
кореспондентом газ. «Угольная ма- 
гистраль». Друкувався з 1918. 
Видав ряд книжок віршів, поем, 
п’єс, оповідань, повістей для дітей 
та юнацтва. Серед них — «Дві вес¬ 
ни» (1931), «Зоряна фортеця» 
(19.33), «Море відступає» (1934), 
«Школа над морем» (1937), «Кара 
футо» (1940), «Серце беркута» 
(1944), «Юрко Васюта» (1950), 
«Золота медаль» (1954) та ін. Піс 
ля війни письменник повернувся 
до Лубен. З Лубеищиною пов’я¬ 
зані повісті «Лукія» (1939), «Ліс¬ 
ничиха» (1947), матеріал для якої 

збирав у Мгарському лісництві. 
Тут він бував 1947 з А. Головком. 
Збираючи матеріал, відвідував 
с. -Великі Сорочинці, Шишаки, 
Комишню, Червопоберезинську да¬ 
чу в с. Гінцях Лохвицького р-ну. 
Помер і похований у Лубнах на 
цвинтарі по вул. І аидая. На могилі 
19.55 встановлено пам’ятник. 
ДРАБЙНІВКА — село Новосан 
жарського р ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Веселка, Вовківка, Дов 
га Пустош. Розташ. за 29 км від 
райцсшру та за 18 км від залізнич. 
ст. Нові Сан жари (лінія Полтава 
— Кременчук). 1268 ж. (1990). 
Засн. села відное. до 2-ї пол. 18 ст. 
За переписом 1900 в селі наліч. 
265 дворів, 1753 ж., земська і 
церковнопарафіяльна ніколи. У 
1910 козацьких господарств — 245. 
населення — 1375 чоі., ріллі — 
5878 десятин. При Пантелеймонів- 
ській церкві — двокомплєктна 
парафіяльна школа. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1926 — 343 двори, 1480 
ж. Під час цім.-фашист, окупації 
(20.IX 1941—23. IX 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини 87 чол. 
У Д.— центр, садиба колгоспу 
їм. Кірова (провідна галузь — 
свинарство), на полях артілі — 
установка для комплексної пере 
робкн природного газу. Відділен¬ 
ня зв’язку, АТС — 70 номерів, 

Меморіальна дошка Олепо Донченку 
н Лубнах. 
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комплексний приймальний пункт 
райпобуткомбіпату, с. ш., ам¬ 
булаторія, дитсадок, ветдільниця, 
Будинок культури (на 300 місць), 
б-ка (13,8 тис. од. зб.), музей. 
Д. радіофіковано 1956, електри¬ 
фіковано — 1964, телефонізова¬ 
но — 1977. Уродженець села 
льотчик В. А. Дігтярьов (1903— 
44) — удостоєний звання Героя 
Рад. Союзу (1944). У 1967 вста 
новлено пам’ятник С. М. Кірову, 
1958 — надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, полеглих при 
визволенні села, серед них — 
Герой Рад. Союзу М. І. Колбасов 
(1911—43), споруджено пам’ятник 
(1965) воїнам-односельцям, які за¬ 
гинули (219 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН — адм.- 
тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 в 
складі Золотоніського округу із 
Драбівської, Великохутірської, 
Білоусівської волостей Золото¬ 
ніського пов. та з Кантакузівської 
волості Пирятинського повіту Пол- 
тав. губ. (18 сільрад). Площа — 
700 кв. верст. За переписом 7.IX 
1923 населення — 51 540 чол. 
У 1925 укрупнений за рахунок Ко 
валівського р-ну і віднесений до 
Прилуцького округу, в складі 
якого був до 1930. З 9. II 1932 — 
в Київ. обл. 15.Х 1932 віднесений 
до Харків, обл., а 22.IX 1937 — 
до Полтав. обл. У 1930 шкіл —51, 
учнів — 8400. За Всесоюз. пере 
писом 1939 нас.— 33 240 чол. 7.1 
1954 включений до новоутвореної 
Черкас, обл. 
драгомАнових САДЙБА у 
Гадячі. Засн. у кін. 30-х років 
19 ст. гадяцьким міщанином. У 
1838 купив її батько М. ГІ. Драго- 
манова та Олени Пчілки Петро 
Якимович Драгоманов. Нар. у 
Монастирських Будищах, що по¬ 
близу Гадяча, в сім’ї колезького 
асесора Якима Степановича Дра- 
гоманова. Його брат Яків був юн 
кером Полтав. піх. полку, членом 
т ва об’єднаних слов’ян (див. Де¬ 
кабристи на Полтавщині). Другий 

брат Олексій — господарював у 
мастку батька. Петро навчався і 
деякий час служив у Петербурзі. 
Повернувшись, оселився у батько¬ 
вій садибі. По смерті батька брати 
Олексій і Петро поділилися бать¬ 
ківщиною. Садиба, згідно з вочею 
батька, дісталася старшому Олек¬ 
сієві. Петро Якимович Драгома¬ 
нов оселився в Гадячі, де купив 
собі садибу в одного міщанина з 
готовим будинком. Садиба займа¬ 
ла уступ Гадяцької о підгір’я з 
чудовим краєвидом. Було це под¬ 
вір’я майже в центрі міста, неда¬ 
леко від соборної площі, а також 
кол. гетьманського замку (тепер 
пров. Лесі Українки). «Одружив- 
жись з панночкою хуторянкою 
Єлизаветою Іванівною Цлцьківною, 
дочкою поміщика середньої руки, 
та опорядкувавши куплену садибу, 
батько осій у Гадячі. Старий куп¬ 
леним домочок,— згадує їх дочка 
Ольга Петрівна Драгоманова (Оле¬ 
на Пчілка; див* Пчілці Олені ме¬ 
моріальна дошка),— батько пере¬ 
будував, розточив, і вийшов тоді 
зовсім порядний досить просто¬ 
рий будинок. Був тут і садочок, 
між грушами й шовковицями дід 
Іван Прокопович Цяцька поставив 
десяток вуликів. Від тієї пори й 
гору, де розміщена оселя, прозва¬ 
но Драгоманівською. До садиби 
Драгоманових у Гадячі прилучив¬ 
ся хутір Підварок (званий ще 
Верблячпм). Він прийшовся Єли¬ 
заветі Іванівні від її материнсько¬ 
го роду, поміщиків Стишевських. 
На Підварку панського дворища 
не було, на горі було поле, а під 
горою — ліс, левада, садок та луки 
понад Грунню. В Гадяцькій новій 
оселі наша сім’я жила, а в Підвар¬ 
ку тато й мама (за допомогою на¬ 
шого діда Івана Прокоповича 
Цяцьки, досвідченого хазяїна) за¬ 
вели хазяйство, поставили деяку 
господарську будівлю, завели чи¬ 
мало скоту і сяк-так господарюва¬ 
ли. Підварок же був близенько, 
верстов зо дві. Однак треба сказа 
ти, що господарством клопоталася 
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III ІМІІС М іМ.І, батько не дужо то 
Ю.III Про НЬОГО, бо й підбився дале¬ 
ко від землі, та іі ні хисту, ні 
охоги не мав до господарства». 
II. Я. Драїоманова було обрано 

«омським суддею. Але він не справ¬ 
ній надій свого дворянського ста¬ 
ну, бо держав руку бідноти. Вели¬ 
кої поваги між гадяцьким людом 
придбав він під час холери, що 
оула тут в 50 х роках. Не бувши 
медиком, він ходив у міщанські 
двори, носячи хворим ліки й по¬ 
ради словом. Немало часу й ува¬ 
ги П. Я. Др її ом.шов приділив 
іітям. Сім’я була чим.і юпькд. 
Деякі діти помор ш немовлятами, 
\ таких, що доросли в батьківській 
хаті до старших лі і, було шестеро 
найстарший син Михайло, підстар 
ший Іван, гри дочки—Варвара, 
Ольга і Олена, найменший син 
Олександр. 
Михайло Петрович Драгоманов (н. 
ЗО. IX 1841 в Гадячі) і Ольга 
(н. тут же 29.VII 1849) стали відо 
мими укр. культур, і громад, 
діячами. Батько прищепив їм лю¬ 
бов до рос. літератури — творів 
О. Пушкіна, М. Лєрмонтова і 
особливо М. Гоголя, мати — до 
укр. нар. пісні, казки, нар. обряд 
пості. Читали в сім’ї твори укр. 
письменників І. Котляревського, 
Т. Шевченка, товаришами їх дитя 
них років були діти дворової че¬ 
ляді. У дітей не було ніяких гу 
вернантів та гувернанток. Усякі 
нар. обрядності не минали двору 
Драгоманових: колядування, по¬ 
сипання, запросини на весілля. 
Розлягалася хата від співу, коли 
приходили з Підварку прясти, і 
пряли в горницях. Молодші Дра 
шманови свою науку починали 
в Гадячі. Михайла віддано 1849 
до Гадяцького повітового учили¬ 
ща. Це був не дуже показний бу¬ 
динок, на один поверх, одначе 
виходив на Соборну площу, і 
була ця школа вища за т. з. па 
рафіяльну школу. Михайло піз¬ 
ніше звав жартома його Гадяцьким 
університетом. Учився Михайло 

ДРАГОМАНОВИХ САДИБА 

добре, за що одержував нагороди 
книжками. Одна з них — хресто¬ 
матія Галахова, гарний збір зраз¬ 
ків з російської словесності,— слу¬ 
жила потім меншим дітям. Ще до 
вступу в училище Михайло про 
читав більшість книжок з батьків¬ 
ської бібліотеки, ще малим двічі 
прочитав «Историю государства 
Российского» Карамзіна. 1853 Ми¬ 
хайло скінчив Гадяцьке училище 
і вступив до Полтавської першої 
чоловічої гімназії. Про батьків 
згадує М. П. Драюманов у 
своїй автобіографії з почуттям 
вдячності, з твердим признанням 
одержаною від батька духовно- 
коштовною добра. Він пише: 
«Охоту до читання та свого роду 
політики я перейняв од батька 
і за його приводом ще школярем 
гадяцької школи перечитав май¬ 
же всі цікаві книжки з його кни 
гозбірні». І далі: «Щиро повинен 
я дякувати батькові своєму за те, 
що він розвинув у мені інтелекту 
альні інтереси та що між нами 
не було розладу морального й 
боротьби — явище надзвичайне 
в Росії тепер, а колись тим біль¬ 
ше». Про це пише й Олена Пчілка: 
«Дійсно, такий батько міг розви¬ 
нути інтелектуальні інтереси у 
своєму синові. Поза оточенням, 
так би сказати, етнографічним, в 
хаті нашій трималася атмосфера 
інтелігентності; батько до кінця 
свого життя виписував собі газе¬ 
ту («Санкт-Петербургские ведомо 
сти»), журнал («Библиотеку для 
чтешія» й ін.), альманахи... Як 
помер тато і як ми всі повилітали 
вже з родинного гнізда, та мама 
й тоді, проживаючи в Гадячі са¬ 
мотою (не хотіла виїздити звідти 
нікуди надовго), завжди випису¬ 
вала собі газету й журнал, бо ці 
кавидась і політичними новинами, 
й красним письменством. По своїх 
поглядах була під надихом тато 
вим». 
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У довоєнні роки садиба служила 
музеєм сім’ї Драгоманових, пертім 
експонати було перевезено до 
Харкова, коли ж місто 1941 захо¬ 
пили фашисти, будинок-музей зго¬ 
рів. Тепер на місці садиби Драго¬ 
манових виріс житловий масив. 
Центральна будівля садиби Дра 
гоманових була там, де тепер буди¬ 
нок № 6 у пров. Лесі Українки. 
1991 на відзначення 150 річчя з дня 
народження М. П. Драгоманова, 
закладено пам’ятний знак. 
ДРЙЖИНА ГРЕБЛЯ (Дригина 
Плотина) — село Кобеляцького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розташ. біля р. Кобе- 
лячок, за 27 км від райцентру та 
за 12 км від залізнич. ст. Кобеля 
ки. 889 ж. (1990), Заси. у 18 ст. 
як козацьке поселення. За пере¬ 
писом 1900 у селі Дригина Плоти¬ 
на Білицької волості Кобеляцько 
го гов.— 46 дворів, 131 ж., де 
рев’яна Преображснєька церква 
з дзвіницею (збудована 1868, но 
ва — 1889), при якій діяли церков¬ 
нопарафіяльна школа та б-ка. 
У 1910 — 48 дворів, 311 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 

Біла альтанка у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

1918. У 1926 — 526 ж. 1929 ств. 
колгоспи: «Заповіт Ілліча», «Ра¬ 
дянське село», «Шлях до кому¬ 
нізму», «Комунар», ім. В. Я Чу¬ 
баря та ін. Під час нім.-фашист, 
окупації села (16.IX 1941—25.IX 
1943) гітлерівці відправили на 
примусові роботи до Німеччини 
136 чол. У Д. Г.— колгосп «Украї¬ 
на» (зерново буряківничого напря¬ 
му, тваринництво), відділення зв’я 
зку, лазня, неповна с. ш., клуб на 
400 місць, б ка (15 тис. од. зб.), му¬ 
зей на громадських засадах. Ви 
ходить колгоспна багатотиражка. 
Пам’ятники: В. І. Леніну (1969), 
на братській могилі рад. воїнів, що 
загинули 1943 під час визволення 
села від гітлерівців (1955); воїнам- 
односєльцям, що полягли (145 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1965). 
ДРОБІВКА І. Г. МОГЙЛА у 
смт Диканьці» Дроб’язко Іван Гри 
горовнч (1894—1972) — укр. різь¬ 
бяр і меблярі II. у Диканьці. Учень 
ІІрокопа Юхименка. Працював у 
столярно різьбярських майстер 
нях Полтави (1911—15) і Великих 
Будищ (1921), Диканській артілі 
«Радянське мистецтво» (1937—39), 
райпромкомбінаті (1943—57), де 
виготовляв різьблені предмети по¬ 
буту, меблі. Учасник першої укр. 
виставки мистецтва 1936 у Києві 
(диплом 1 і о ступеня). Твори пред¬ 
ставлені у Дикстському історико- 
краєзиавчому музеї. Похований 
на місцевому кладовищі. 
«ДРУЖБА». Кінотеатр у Гадя¬ 
чі. Відкритий 1969 в центрі міста. 
Кінозал на 580 місць. При кіно 
театрі ств. кінотеатр «Малятко». 
«ДРУЖБА». Піонерський табір 
у Нових Санжарах. Розташ. на 
лівому березі р. Ворскли у 
провулку Піонерському. Діє з 
1946 До 1987 — базовий табір 
полтавської ф-ки «Пластмас», а з 
1987 — полтав. ф-ки «Рсмвзуття». 
Щорічно протягом чотирьох турів 
тут оздоровлюється по 600 дітей. 
ДРУЖБИ НАРОДІВ РОТОН¬ 
ДА, Біла альтанка у Полтаві. 
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ДРУКАРНІ ПОЛТАВЩИНИ мада — Біла альтанка — була 
абуд. 1909 до 200 річчя Полтавсь¬ 
кої битви на залишках земляних 
валів кол. Подільського бастіону 
Полтавської фортеці. В роки 
цім.-фашист, окупації зруйнована. 
1954 на честь 300-річчя возз’єд¬ 
нання України з Росією на її 
місці споруджено схожу за форма¬ 
ми Д. н. р. за проектом Л. С. Вайн- 
горта. Являє собою напівкруглу 
в плані колонаду з 8 колон дорич 
ного ордера на стилобаті, які 
несуть розвинутий антаблемент, 
завершений атікпм. Розташована 
па Червоній площі. І її іаб.і. 

ту. 
ДРУЖБИ ПАРК у Полтаві^ Закл. 
восени ЇМ.» бі трус, га укр. пи&ь- 
МІТІІПІК.ІМІ! ПІД час Тижня біло¬ 
рус. літ-ри на Україні. У екчаді 
групи були: М. Танк, І. Шамякін, 
Р. Няхай, П. ГІриходько та укр. 
письменники Ю. Збакацький, 
М. Пагтіибіда, М. Чабані ьс.ький, 
Р. Братунь, О. Ющенко. У Пол¬ 
тав. педінституті письменники 
провели літ. вечір, оглянули і стер, 
та літ. місця Полтави, відвідали 
музеї. Вдруге білорус, письменни¬ 
ки відвідали Полтаву 1972. 
ДРУКАРНІ ПОЛТАВЩИНИ 
Перша відома друкарня на Полтав¬ 
щині з’явилася 1765 в Кременчу¬ 
ці, який тоді став центром Новоро¬ 
сійської губ. Вдруге ця друкарня 
згадується під 1775. Тут друкува¬ 
лися бланки для паспортів, каран¬ 
тинні посвідчення та різні доку¬ 
менти, що виходили з губерн. кан¬ 
целярії. Відомо також, що в цій 
друкарні бу із надрукована книга 
« Кофейню й дом. К омели як Авто 
ром комедії був В. Чорпіі ков, 
який добре знав тодішнього гене 
рал-губернатора Мельгунова. 1777 
Мельгунов був призначений Яро¬ 
славським намісником, а Кремен¬ 
чуцька друкарня, напевне, була 
передана Прикалу іромадського 
піклування. У Кременчуці тричі 
(в 1783—89, 1791—92 і в 1793) 
знаходилася Потьомкіна князя 
друкарня (1779—1800), 

З 1807 почала діяти Полтавського 
губернського правління друкарня. 
У 60-х рр. 19 ст. з’являються пер¬ 
ші укр. підручники для нар. 
шкіл. Зокрема. 1861 у Полтаві по¬ 
бачила світ «Азбука по методу 
Зологгн хт для Южпо-Руського 
края», 1863 на громадські гроші 
видано «Азбу ку для Полтаиской 
иоскрссной школьї» О. Строиіна, 
«Коротку граматику для шкіл» 
Г. ІІІерстюка га ін. У Полтаві на 
цоч, 60 х рр., крім казенної, дія¬ 
ла приватна друкарня купця М. Пі- 
і лрепкл. За довідкою ГІолтав. 
казенної палати, 1897 у Полтав. 
губ. уже паліч. 36 друкарень, се- 
ред них у Полтаві друкарня куп¬ 
ця 1. А. Дох мана (відкрита 1880 
у будинку по вул. Олександрівни 
кій, тепер вул. Жовтнева № 33), 
друкарня Д. М Подземського 
(відкрита 1891 у будинку по вул. 
Мало ГІетровеькій, тепер вул. 
/Ієніпа), друкарня Н. М. Старо 
жицького (відкрита 1893 у будни¬ 
ку Дудника по вул. Кузнецькій, 
тепер вул. Пушкіна № 26). У кін. 
19 — на поч. 20 сг. на Полтав 
шині друкувалося понад 60 газет, 
журналів, а також різні довідки, 
прейскуранти, наклейки, афіші, 
брошури. Приблизно четверту ча¬ 
стину різнорідної продукції ста¬ 
новили книги, зокрема, відносно 
багато було опубліковано стати¬ 
стичних праць відповідним комі¬ 
тетом Полтав. земства (про нар. 
промисли] промисловість і с. г. 
губернії). Зусиллями Г. ІІІерстю- 
ка, II. Мирного, М. Дмитрієва 
(див. Дмитрієва М. А. могила) 
та Ґ. Маркевича 1906 у Полтаві 
засновано вид-во «Український 
учителі,», яке за три роки випу¬ 
стило 16 назв книг. Широку книго¬ 
видавничу діяльність розгорнула 
Полтав. учена архівна комісія. 
На поч. 20 ст. в губернії виника¬ 
ють ін. комісії, товариства, відді¬ 
ли, бюро, гуртки, які теж вида- 
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ють щорічники, інструкції, описи, 
звіти. За участю діяча революц. 
руху М. Я. Карпова у Полтаві 
була ств. нелегальна друкарня, 
де 1902 окремою брошурою надру¬ 
ковано проект першої програми 
РСДРП, а 1903 тут же побачила 
світ і сама програма, прийнята 
на з’їзді РСДРП. Друкувалися 
й окремі листівки Полтав. к ту 
РСДРП. Проте масштабної, про 
блемної укр. книги на Полтавщині 
так і не з’явилося. На перешко¬ 
ді цьому стали царські укази 
1863 і 1876 про заборону укр. 
книги. На поч. 20 ст. книгодру¬ 
кування Полтавщини обмежи¬ 
лося випуском серії скромно офор 
млених книжечок «для читання 
в класі» з творами укр. письмен¬ 
ників як видань Педагогічного бю¬ 
ро Полтав. земства. Значну кіль¬ 
кість популярної літ ри видала 
«Просвіта». 1904 у Полтаві від 
крилася друкарня укр. книги 
Г. І. Маркевича. Містилася у 
власному будинку на бульварі 
Котляревського (див. «Маркевича 
Г. і. книгарня»). Крім виїценазва 
них, у Полтаві діяли друкарні 
О. Л. Брауде; братів Попінових; 
Іанфа П. (Петровська пл., буд. 
Костенка); Я. О. Іванєнка (Кар 
півський иров.); М. Г. Амчиславсь 
кого; літогр. X. М. Воска (з 1905). 
Друкарні й літографії в повітових 
містах Полтав. губ., у т. ч. в Гадя¬ 
чі: М.-Л. І. Климовицького; спад¬ 
коємців М. Р. Козакова; Гадяць- 
кого повітового земства. Зінькові: 
міщанина Г. Н. Подземського; 
А. А. В аси ленського. Золотоноші: 
міщ. В. Б. Гольденберга; мііц. 
І. М. Вурмана; купця II. М. Ленсь¬ 
кого; Р. І. Рабиновича та М. Шеф- 
теля; «Скоропечатня» С. М. Бур- 
штейна. Кобеляках: міщ. Б. І. Бра- 
гилевського; М. І. Золотаревсько¬ 
го; міщ. М. 3. Розенберга. Кре¬ 
менчуці: І. А. Дохмана (з 1875); 
Д. І. Жолковського (з 1894); Е. С. 
Галицького (з 1908); міщ. Ф. М. 
Бенгуса (з 1909); відставного 
капітана І. А. Диковського (з 1888); 

С. А. Войни; міщ. І. І. Ласкіна 
(з 1906); типо-літографії: А. М. 
Варшавського і Л. В. Аронова 
(з 1910); Рейзи Бережинської 
(з 1909); літографії: Д. І. Жолков¬ 
ського (з 1891) та ін. Лохвиці: 
Ноаха Дельберга (з 25 січня 1888); 
купця А. Л. Радилевського і міщ. 
Басі Янк. Пунянської (з 1912); 
Зельмана Браславською (з 1914). 
Лубнах: міщ. Б. 3. Дубинського; 
Н. Я. Ткача та І. Я. Бухмутського; 
міщ. Б. Л. Левітанського і Ю. Бре- 
славського. Миргороді: міщ. Ши¬ 
фри В. Шик (з 1889) і міщ. Герша 
Когана (з 1911). Переяславі: міщ. 
П. Ленського та Ізраїля Вурмана 
(з 1884); колезького асесора Я. С. 
Шефтеля (з 1910). Пирятині: Авр. 
Ар. Рискіна та міщ. Хаїма Л. Се- 
лецького. Яготині Пирятин. пов.: 
міщ. Айз. Янк. Калчинського. 
Прилуках: Я. М. Лійкова і Янк. 
Мирова. Ромнах: міщ. вдови 
Веви Герш. Дельберг; Ш.-Г. Г. Ша- 
франа; П. Ф. Липоковича, а та¬ 
кож Фейф. Хоролі: міщ. Шм. 
Лейз. Затуренського; міщ. Шеля 
Дав. Хайкіна. Всього друкар 
ських закладів на Полтавщині 
діяло бл. 60 одиниць. 
Після 1917 видавничі осередки ств. 
в Полтаві, Кременчуці і повітових 
центрах. Зокрема, 1919 був ств. 
Полтав. видавничий відділ при 
губвиконкомі, 1921 — Полтав. 
держ. вид-во, яке випускало соц,- 
політ., економічну, довідкову і 
художню літературу. Діяли дру¬ 
карні на кооперативних началах. 
У Полтаві продовжувало роботу 
держ. дитяче вид-во < Зірка», ор 
таніз. Панасом Мирним. Найбіль¬ 
шим видавництвом губернії стало 
«Більшовик Полтавщини». На поч. 
30-х рр. споруджено друкарню у 
Кременчуці. З 1932 кожен район 
області мав свою друкарню. Всі 
вони були зруйновані під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
Відбудовані у перші повоєнні ро¬ 
ки. З 1980 діють вид-во «Полта¬ 
ва» і районні друкарні. Будується 
новий газетно поліграф, комбінат. 
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ЧГМПЛ'іГііКА І. К. МОГИЛА 
\ « Ва< Н. ІІІІЦІ Козі.' ЧЬіЦІ'ТНС ЬКОГО 
і» ну. Ді»іііаченк<> Іван Кирило- 
11114 (1881—193(5) — укр. живоші’ 

< *-ць і графік. П. у с. Василівці. 
Навчався у Київській рисуваль¬ 
нії* школі (1894—96), Москов. 
\”і щі живопису, скульптури та 
архітектури, петербурзькій АМ у 
І. Ю. Рєпіиа, II. II. Ч исгякова 
(1903—11). З 1918 жив у рідному 
селі. Автор картин на міфологічну, 
жанрову тематику, портретів, крає¬ 
видів, зокрема: «Натурщиця», 
< Відпочинок. За шахами», «Па 
раска у святковий день», «Вечір 
на Україні», «На буряках», «Сіно¬ 
кіс» та ін. Твори зберігаються у 
музеях Полтави, Донецька, Хар¬ 
кова, Петербурга. Похований на 
сільському кладовищі. 
ДУБЙ — бот. пам’ятки природи. 
1) У смт Великій Багачці Велико 
багачанського р-ну. Дерево ві¬ 
ком 600 р. Перебуває у віданні 
райкомунгоспу. Площа 0,02 га 
Охороняється з 1969. 2) У м. Га¬ 
дячі. Дерево віком 300 р. Перебу¬ 
ває у віданні райсанегіідстаиції. 
Площа 0,02 га. Охороняється з 
1984. 3) У с. Гороиншому Семе- 
нівського р-ну. Дерево віком по¬ 
над 300 р. Перебуває у віданні 
Горошинського відділку Веселопо- 
дільського хлібоприймального пун¬ 
кту. Площа 0,02 га. Охороняється 
з 1964. 4) У с. Деревках Котелев 
ського р-ну. Дерево віком 600 р. 
Перебуває у віданні колгоспу 
«Більшовик». Площа 0,02 га. Охо¬ 
роняється з 1975. 5) У смт Дикань- 
ці Диканського р-ну. Д. черешчаті, 
віком понад 100 р. 6) У смт Комши¬ 
ні Миргородського р-ну. Дерево 
віком 250 р. Перебуває у віданні 
Миргород, лісгоспзагу. Площа 
0,02 га. Охороняється з 1982. 
7) У Лубенському р-ні, на територ. 
Приміського лісництва (кв. 1). Де¬ 
рево віком 250 р, Перебуває у ві¬ 
данні Лубен, лісгоспзагу. Площа 
0,02 га. Охороняється з 1969. 
8) У м. Лубнах, на вуя. Плотенці. 
Дерево віком 250 р. Має 6 розга- 

ДУБ1І 

лужень, які виходять з одного 
стовбура. Перебуває у віданні 
міськкомунгоспу. Площа 0,01 га. 
Охороняється з 1982. 9) У м. 
Лубнах, на вул. Плотенці. Три 
дерева віком 250—300 р. Перебу¬ 
вають у віданні міськкомунгоспу. 
Площа 0,04 га. Охороняються з 
1982. 10) У с. Максимівні І адяць- 
кого р-ну. Дерево віком 400 р. 
Перебуває у віданні колгоспу «Пра¬ 
пор комунізму». Площа 0,01 га. 
Охороняється з 1969. 11) У с. Мар’- 
янеьком у Великобагачанського 
р-ну* Дерево віком 200 р. Дуб 1’. Г* 
Шевченка. Перебуває у віданні 
племзаводу «Перемога». Площа 
0,02 га. Охороняється з 1964. 
12) У ІТирятині, на вул. Пушкіна. 
Дерево віком понад 300 р. Перебу¬ 
ває у віданні райкомунгоспу. Пло¬ 
ща 0,02 га. Охороняється з 1970. 
13) У Полтаві, на вул. Алмазній. 
Дерево віком 45 р. Перебуває 
у віданні міськкомунгоспу. Площа 
0,02 га. Охороняється з 1979. 
14) У Полтаві, на вул. Гоголя. Де¬ 
рево віком 250 р. Перебуває у 
віданні міськкомунгоспу. Площа 
0,01 га. Охороняється з 1982. 
15) У Полтаві, на вул. Жовтневій. 
Два дерева віком 150 р. Перебу¬ 
вають у віданні облради профспі 
лок. Площа 0,04 га. Охороняються 
з 1975. 16) У Полтаві, на вул. 
Жовтневій. Дерево віком 120 р. 
Перебуває у віданні міськкому!** 
госпу. Площа 0,01 га. Охороня¬ 
ється з 1970. 17) У Полтаві, на 
вул. Шевченка. Три дерева віком 
300 р. Перебувають у віданні об¬ 
ласної лікарні ім. М. В. Склі- 
фосовського. Площа 0,05 га. Охо¬ 
роняються з 1975. 18) У Полтаві, 
на вул. Загородцій. Посаджений 
на честь 30-річчя Перемоги рад. 
народу над цім.-фашист, загарб¬ 
никами у Великій Вітчизн. війні 
1941—45. Перебуває у віданні Пол- 
тав. кабельної дільниці зв’язку. 
Площа 0,01 га. Охороняється з 
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1982. 19) У Полтаві, на вул. Мар 
ка Вовчка. Дерево віком 300 р. 
Перебуває у віданні міськкомун- 
госпу. Площа 0,01 га. Охороня 
ється з 1982. 20) У Полтаві, на 
вул. Мясосдова. Дерево віком по 
над 250 р. Перебуває у віданні 
міськкомунгоспу. Площа 0.02 га. 
Охороняється з 1982. 21) У Полта 
ві, на пр. Перщотравневому. Три 
дерева віком 150 р. Перебувають 
у віданні Полтавського сільсько 
іосподарською технікуму по під¬ 
готовці керівних кадрів колгоспів 
та радгоспів. Площа 0,03 га. Охо 
роняються з 1975. 22) У Полтаві, 
на пр. Першоїравневому. Два де¬ 
рева віком 150 і 200 р. Перебува¬ 
ють у віданні міськкомунгоспу. 
Площа 0,01 га. Охороняються з 
1975. 23) У Полтаві, на вул. Пуш¬ 
кіна. Дерево віком понад 250 р. 
Перебуває у віданні міськко¬ 
мунгоспу. Площа 0,01 га. Охоро 
няється з 1979. 24) У Полтаві, па 
вул. Радянській. Два дерева віком 
140 і 300 р. Перебувають у віданні 
міськкомунгоспу. Площа 0,04 га. 
Охороняються з 1970. 25) У Пол¬ 
таві, на вул. Садовій. Дерево 
віком понад 450 р. Перебуває 
у віданні міськкомунгоспу. Площа 
0,02 га. Охороняється з 1969. 26) 
У Полтаві, на вул. Фрунзе. Дуб пі¬ 
рамідальний, віком 40 р. Посадже¬ 
ний на честь Героя Рад. Союзу 
Л. Убийвовк. Перебуває у віданні 
міськкомунгоспу. Площа 0,02 га. 
Охороняється з 1975. 27) У Полта¬ 
ві. Дуб «ІСувшип», віком понад 
100 р. Перебуває у віданні Пол¬ 
тавського с.-г. технікуму по під¬ 
готовці керівних кадрів колгоспів 
і радгоспів. Площа 0,01 га. Охо¬ 
роняється з 1975. 28) У с. Римарів¬ 
ні Галицького р-ну. Дерево віком 
понад 100 р. Перебуває у віданні 
колгоспу «Прапор комунізму». 
Площа 0,02 га. Охороняється з 
1969. 29) У с. Тимофіївці Галиць¬ 
кого р-ну. Дерево віком 320 р. 
Перебуває у віданні колгоспу «Чер¬ 
вона Україна». Площа 0,01 га. 
Охороняється з 1969. ЗО) У Хо- 

рольському р-ні, па тер. Хороль- 
ського лісництва (кв. 17). Дерево 
віком понад 300 р. Перебуває 
у віданні Лубен, лісгоспзагу. Пло¬ 
ща 0,05 га. Охороняється з 1970. 
31) У Хорольському р ні, на тер. 
Хорольського лісництва (кв. 23). 
Дерево віком понад 350 р. Площа 
0,05 га. Перебуває у віданні Лубен, 
лісгоспзагу. Охороняється з 1970. 
32) У с. Яреськах Шцшацькоіо 
р-ну. Дерево віком поїтад 350 р. 
Перебуває у віданні школи. Пло¬ 
ща 0,02 га. Охороняється з 1979. 
33) У с. Яхниках Лохвицького 
р-ну. Дерево віком 630 р. Перебу¬ 
ває у віданні дільничної лікарні. 
Площа 0,01 га. Охороняється з 
1970. Іл.— іабл. ТІ. 
ДУБЛІЇНЩИНА — місцевість у 
Ленінському р-ні Полтави, побя. 
залізним, сті Полтава Південна. 
Код. передмістя. У 17—18 ст.— 
часпша с. Крутого Берега Спочат¬ 
ку землі у Д. належали представ¬ 
никам козацької старшини Зань- 
конським, пізніше — батьку і 
сину О. Л. та Ф. О. Дублянським, 
від прізвища яких походила наз¬ 
ва передмістя. У 1910 — 91 двір, 
420 ж. 1920 Д. стала центром сіль¬ 
ради. В 1923 входила до складу 
Руновщанського р-ну Полтав. ок¬ 
ругу. В тому ж роді тзт налічу¬ 
валось 772 ж. 1929 включена до 
складу міста. На тер. Д. по вул. 
Сакко встановлені обеліск на мо- 
іилі невідомого рад. воїна, загиб 
лого 1943 під час визволення Пол¬ 
тави від нім. фашист, загарбни¬ 
ків (1983), і пам’ятний знак на 
честь воїнів -земляків — жителів 
Д. (81 чол.), які полягли на фрон¬ 
тах Великої Вїтчизіі. війни (1967). 
ДУБОВА АЛЕЯ — бот. пам’ятка 
природи (з 1969). ЗО дерев віком 
понад 120 р. Розтань в с. Макси¬ 
мівні Галицького р-ну. Перебу¬ 
ває у віданні колгоспу «Прапор 
комунізму». Площа 0,56 та. 
ДУБОВЕ — гідролог, заказник 
(з 1982). Болотний масив. Розтань 
в Котелевському р пі. на тер. Ко- 
телев. сільради. Перебуває у ві- 
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ЛУК АЧ) і піні колгоспу ім. XV з’їзду 
ВКІІ(6). Площа 40 га. 
ДУБОВЕ — озеро в Полтав, обл. 
До утв. Кременчуцького водосхо¬ 
вища було розташ. на тер. Гло¬ 
бі гне вкою р ну. Тепер не ІСНУЄ. 

ДУббВИЙ ГАЙ — бот. пам’ятки 
природи. 1) У Полтаві. 50 дерев 
віком понад 350 р. Перебуває 
у віданні обласної психоневролог. 
лікарні. Площа 4,2 га. Охороня 
сться з 1970. 2) У Лубнах. 25 де¬ 
рев віком понад 250 р. ІІеребувас 
у віданні міськкому!!госпу. П тоща 
0,5 га. Охороня і ься з 1979. 
3) У с. Горбані ні О Попав, р ну. 
3() дерев віком 2)0 400 р. ІІсребу 
на» у віданні облрадп по туризму і 
екскурсіях. Площа 1,5 га. Охоро 
ішсться з 1.979, 4) У м. Хоролі. 
Група дубів віком понад 100 р. 
Перебуває у віданні технікуму 
механізації та електрифікації с. г. 
Площа 1 га. Охороняється з 1982. 
ДУБОВЙЧИН — ручай у Гіол- 
тав. обл., прит. р. Удаю. Тече 
тер. Чорнухинського р ну. 
ДУБбК — річка в Полтав. обл., 
права притока р. Мпогп (бас. 
Дніпра). 
Д*ДЦІ Л. М. МЕМОРІАЛЬНА 
ДбШКА у с. Піщаному Решети- 
лівського р ну. Встановлена на 
фасаді будинку школи, де 1917— 
19 навчався Дудка Лука Минович 
(1908—1945) — Герой Рад. Союзу. 
Н. у с. Піщаному, 1930 призваний 
до лав Червоної Армії. .Закінчив 
військ, уч-ще. Звання Героя Рад. 
Союзу удостоєний 1943 за муж¬ 
ність і героїзм, виявлені при фор¬ 
суванні Дніпра. Загинув у боях 
на підступах до Берліна. Ім’я героя 
носить місцева с. ги. Дошка — 
бронза, відкрита 1975. 
ДУКАЧЇ — медаяевндні металеві 
прикраси, частина жіночого і ді¬ 
вочого вбрання у багатьох регіо¬ 
нах України, зокрема на Полтав¬ 
щині. Мандрівник О. фон Гун 
у книзі «Поверхові зауваження по 
дорозі від Москви у Малоросію 
восени 1805» (ч. 2. М., 1806, сгор. 

12), відзначивши убозтво селянст¬ 

ва поблизу Яготина Полтав. губ. 
запримітив, гио «шийне жіноче 
вбрання із справжніх і підробле¬ 
них коралів часто коштує набагато 
більше, ніж весь дім». Селянські 
фамільні коштовності створюва¬ 
лися протягом поколінь. Коралі, 
бурштин, дукач, хрест, серги пе¬ 
реходили від покоління до поко¬ 
ління: зберігалися дбайливіше, 
ніж сімейні реліквії дворянських 
родів. За рідкими винятками, 
дукачі, якщо вони не зроблені з 
монет, дат не мають. Визначити їх 
іаипісі ь дає можливість лише ана¬ 
ліз іконографії. На переважній 
більшості Д. простежується вели¬ 
ка різноманітить іех. прийомів 
виготовлення форм і сюжетів зоб¬ 
раження. Найскладнішою формою 
Д. є позолочена карбована або 
лита кругла медалеіюдібня підвіс¬ 
ка діаметром 45—55 мм, оправле¬ 
на плетеним вушком чи двома- 
трьома короткими ланцюжками 
до «банта» — позолоченої декора¬ 
тивної брошки. Таке ж оформлен¬ 
ня могла маги й будь-яка велика 
срібна рос. чи іноземна монета. 
Окрема іі найпростіша форма Д.— 
медаль з вушком, виконана у тех¬ 
ніці лиття з темної міді або світлої 

Дукачі із зображенням Катерини 11, 
І. П. Котляревського. 
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латуні — імітації золота. Вушко 
й обідок, що імітує дротяне пле¬ 
тиво, підливалися разом з медал¬ 
лю Такі Д. майже ніколи не зо¬ 
лотили й до бантів не прикріплю¬ 
вали. Проміжну форму становлять 
Д. в дротяних та ін. обідках, у 
яких на вушку, над зображенням, 
на одному з боків припаяно скром 
ну розетку, невелику литу голівку 
херувима та ін. Таке оформлення 
часто мають Д., зроблені з вели¬ 
ких срібних монет. 
Деякі Д., що були поширені на 
Гін. Полтавщини, мають відносно 
масивний бант, з’єднаний з ме¬ 
дальйоном за допомогою ланцюж 
ків. Найпоширенішою на Полтав¬ 
щині була брошка у вигляді 
пелюсток, що симетрично розхо 
дяться від центру, теж зі скельця 
ми. Медальйон так само підві 
шувався до брошки па ланцюжках. 
Тут же зустрічалася дуже гарна 
«ампірна» брошка у вигляді кор¬ 
зинки з листями й квітами; скель¬ 
ця звичайно монтувалися на кві¬ 
тах. Дослідник І. Г. Спаський від¬ 
носить її до місцевої полтавської 
форми банта, а С. А. Таранушен- 
ко відзначає різновид її як типовий 
для майстерень лебединських зо¬ 
лотарів. Частина Д. Полтавщини, 
оправлених дротяними пружин¬ 
ками, бантів не має. Замість них 
на вушку медальона прикріплено 
розетку з кольоровим скельцем, 
коронку, литого крилатого херу¬ 
вима. На Д. Полтавщини зустрі- 

Меморіальна дошка 
І. О. Дунайському ь Лохвиц], 

чається багато медадьонів, ціка¬ 
вих з іконографічного погляду, 
повністю місцевої роботи, на яких 
повторюються сюжети дукачів Чер 
нігівщини. Проте з Полтавщини 
походить багато Д., зроблених у 
традиційному місцевому обрам¬ 
ленні з великих позолочених мо¬ 
нет 18 —19 ст. і навіть з фабричних 
бляшок. Приблизно з 2ї пол. 
19 ст. па більшій частині тер. Укра¬ 
їни Д. як елемент матеріальної 
культури починають вироджува¬ 
тися. З поч. 20 ст. відомий тільки 
один Д., присвячений 100-річчю 
видання «Енеїдн» І. ГІ. Котлярев¬ 
ського. На лицевому боці напис: 
«60 авг. 1903 г.— Іван Котляревсь¬ 
кий». Нагрудний портрет на три 
чверті вправо. Лівий бік: «100-літ 
ля Енеїди — Полтава». Маленький 
штампований на двох кружках 
золотис тої латуні Д. в оправі з дро¬ 
тяної пружинки і з бантом, 22 мм. 
Найповніші колекції Д. зберіга¬ 
ються в Ермітажі і Рос. музеї в 
Ленінграді, в Істор. музеї в Моск¬ 
ві, Черніг. істор. музеї, Київ, 
істор. музеї, Полтав. краєзнавчо 
му музеї. 
ДУНАЄВСЬКОМУ І. О. МЕМО- 
РіАЛЬНА ДбШКА у м. Лохвиці. 
Встановлена иа фасаді будинку 
по вул. Гоголя № 10, в якому на¬ 
родився і жив 1900—19 Дунаєвсь- 
кий Ісак Осипович (1900—55) — 
композитор. Закінчив Харків, 
консерваторію, працював у Хар¬ 
ків. рос. драм, тєагрі. З 1924 — 
зав. муз. частиною Мос.к. театру 
сатири, 1929—34 — композитор 
і диригент Ленінград, мюзик-хо¬ 
лу. З 1943 жив у Москві. Один з 
основоположників рад. оперети, 
муз. кінокомедії, масової пісні. 
Створив 12 оперет, серед яких 
«Вільний вітер» (1947) та ін.; 
музику до 28 кінофільмів, у т. ч. 
«Веселі хлоп’ята» (1934), «Три 
товариші» (1935), «Цирк», «Діти 
капітана Гранта» (1936), «Волга- 
Волга» (1938) та ін.; написав по¬ 
над 100 пісень, музику до ЗО драм, 
вистав, 4 балета, твори для естрад- 
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ДУХОВЕ ного оркестру та ін. Держ. премія 
СРСР, 1941, 1951. Дошка — метал, 
відкрита 1979. На честь Дунаєв- 
ського в Лохвиці названо вулицю. 
дунАй — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Многи (бас. Дніпра). 
Тече територією Чорнухинського 
району. 
ДУХОВА М. Л. ПОГРУДДЯ у 
с. Веприку Галицького р-ну. Від¬ 
крито 1981 у центрі села. Духов 
Микола Леонідович (1904—64) — 
учений у галузі механіки, конст¬ 
руктор важких танків, чл.»кор. 
АН СРСР (з 1953), і енерлл лпіто 
нанг інженерно гех. слу кби (1951), 
тричі Герой Соц. Праці (19Щ 
1949, 1954). Пар. у с. Веорику 
в родині фельдшера. 1932 закінчив 
Леніні р. гюлітех* ін-т. 1932—48 
працював на Кїровському з-ді у 
Ленінграді. 1948—54 — заст. наук, 
керівника й гол. конструктор од¬ 
ного з ін ті в. З 1954 — гол. кон¬ 
структор і наук, керівник конст¬ 
рукторського бюро оборон, пром 
сті. Ленінська премія, 1960; Держ. 
премія СРСР, 1945, 1949, 1951, 
1953, 1954. Бронзове погруддя 
(вис. 1,3 м) встановлено на прямо¬ 
кутному зал і зобе тонном у пост а- 
мєнті (висота 2,4 м). Автори — 
скульптор М. А. ІЦербаков, ар¬ 
хітектор А. Ф. Ануфрієв. 
ДУХОВЕ (Духова) — село Лу¬ 
бен. р-ну центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Гінці та Карнилівка. Розташ. 
на правому березі р. Удаю, за 26,6 
км від райцентру та за 15 км від 
залізлич. сг. Лазіркн. 480 ж. (1990). 
З аси. козаками Назву одержало 
від джерел («духів ), які не за 
мерзають. За Генеральним слід 
ством про маєтності 1729 Д.— село 
Лубен, сотні Лубен, полку, 5 дво¬ 
рів. За ревізією 1764 — Сні пінсь¬ 
кої сотні юго ж полку. На 1781 
в с. Д. Лубен, пов. Київ, наміс¬ 
ництва проживало: дворян га шля¬ 
хти — 2, різночинців — 3, духо¬ 
венства — 3, церковників — 1; хат 
•— 168, з них козаків виборних — 
31, козаків-підпомічішків — 83, 

посполитих та козацьких підсусід- 
ків — 50. 1787 у Д.— 508 ж., різ¬ 
ного звання казенні люди, козаки, 
власники — обозний полковий Ку- 
лябко, прапорщик Огронович, вій ¬ 
ськові товариші Микола та Петро 
Яновичі, Василь Митець і вдова 
З і нові я Корнієвичева. З 1796 Д.— 
у складі Малорос., 1802 — Лубен¬ 
ського повіту Полтав. губ. За 
переписом 1859 Д.— село влас¬ 
ницьке, козацьке Тарандинців. во¬ 
лості Лубен, пов., 142 двори, 890 
ж., дерев. Успенська церква (1863), 
Селітряні бурти. 1900 — 184 двори, 
915 ж., діяла сільс. громада селян- 
власників, земська школа, землі 
власної — 1425 дес. 1910 — 208 гос¬ 
подарств, 1261 ж., паровий млин 
з олійницею. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 в селі ств. комнезам. 
1931 поч. школу реоргаиіз. на 
7-річну. 1923—ЗО Д.— у складі 
Тарандинцівського р-ну Лубен, 
округу. 1926 Д.— центр, сільради 
Тарандинцівського р-ну, 253 гос¬ 
подарства, 1306 ж. З 1935 Д.— 
Лазірківського р-ну Харків, обл. 
(1937 — Полтавської обл,), з 
ЗО.XII 1962 — Лубен, р-ну. Під 
час нім.-фашист, окупації (18.ІХ 
1941 —-17.IX 1943) вивезено до Ні¬ 
меччини понад 100 жителів села. 
У Д.— центр, садиба колгоспу ім. 
В. Ульянова (зернового напряму), 
с. пі., дит. ясла, лікарня, фельд- 
шерсько-ак>шер. пункт, клуб на 
200 місць, 6-ка (8,6 тис. од. зб.), 
відділення зв’язку. 
> роджснцсмс. Карпилівка є П. М. 
Рак (1910—44) — Герой Рад. 
Союзу. У 71. 1959 встановлено па- 
м’ятник на братській могилі рад. 
воїнів, що полягли при обороні 
1941 села від гітлерівців. Поблизу 
Д.— кисворуське поселення 10— 
13 ст., с. Гінців — Гінг^івська сто- 
пика пізньопалеодітична. В ур. 
Дрібні Могилки — моппьннк 
періоду бронзи (2 тне, до н. е.). 
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Е Є 
«ЗКОНОМЙЧЕСКАЯ ЗАМЕТ- 
КА». Газета, виходила у Полта¬ 
ві 1914—15. Підзаголовок: «Пол- 
тавская губернская земская упра¬ 
ва. Отделение зкономическое». 
«ЗКОНОМЙЧЕСКАЯ И СЕЛЬ- 
СКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯ- 
ТЕЛЬНОСТЬ ПОЛТАВСКОГО 
ЗЕМСТВА». Додаток до жури. 
«Хуторянин». Виходив у Полтаві 
1901—03. 
«ЕЛІТА» — полтав. наук.-вироби, 
об’єднання. Ств. 1981. До його 
складу входить Полтавська сіль¬ 
ськогосподарська дослідна стан¬ 
ція ім. М. І. Вавидова з дослідним 
господарством (гол. орі дія), на 
сінгоспи «Вирішальний», імені 9 
січня та племзавод імені Декабри¬ 
стів. Знаходиться на вул. Шведсь¬ 
кій № 86. 
ЕЛЬЯЧІЕВИЧІ, Ілляшевичі, Ілля- 
шівка — місцевість у Київ, р-ні 
Полтави. Кол. передмістя. В 19 
ст.— на поч. 20 ст. тут мали має¬ 
ток небагаті поміщики — Етьягне- 
вичі. Один із представників цьо¬ 
го роду — відомий авіатор, член¬ 
кор. Головно'11 фізичної обссрвато 
рії Петерб. АН В. Л. Ельяшевич 
(1876—1915). У 1926 — 155 дворів, 
386 ж. У 1929 включені до складу 
міста. 
Енгельсу фрідріху пАм’ят- 
НИКИ. Встановлені на честь Ен¬ 
гельса Фрідріха (1820—95) — 
пролетар, революціонера, органі¬ 
затора і керівника міжнар. роб і ти. 
руху, основополож. марксистсь¬ 
кої теорії. 1) У с. Андріївні Ди- 
канського р-ну. Знаходиться на 
площі в центрі села, поблизу Бу¬ 
динку культури та контори кол¬ 
госпу ім. Енгельса. Залізобетонна 
скульптура на цегляному поста¬ 
менті. Висота 5,2 м. Відкрито 
1967. 2) У с. Горошшюму Семе¬ 
ні вського району. Залізобетонна 

скульптура на цегляному поста¬ 
менті. Висота — 4,7 м. Відкрито 
1967. 3) У с. Івановому Селищі 
Глобинською р-ну. Знаходиться 
в центрі села, неподалік контори 
колгоспу ім. Енгепьса. Залізобе¬ 
тонне погруддя на цегляному по¬ 
стаменті. Висота — 3,5 м. Відкри¬ 
то 1967. 4) У с. Матяшївці Вели- 
кобагачанського р-ну. Знахо¬ 
диться біля контори колгоспу ім. 
Енгельса. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. 
Висота — 3 м. Відкрито 1967. 
5) У смт Решетилівці. Знаходить¬ 
ся на птощі біля контори колгоспу 
ім. Енгельса (вул. Петровського 
№ 41). Залізобетонна скульптура, 
обкладена кованою міддю на цег¬ 
ляному постаменті. Висота — 4,7 м. 
Відкрито 1967. 
«ЕНЕИ» — міський клуб любите¬ 
лів бігу у Полтаві* Ств. 1983 за 
ініціативою В- 1 Голубнцького. 
До клубу приймаються всі бажаю¬ 
чі. Члени клубу беруть участь у 
масових оздоровчих пробі гах у 
місті, у всесоюзних легкоатлет, 
змаганнях. Розташ. на вул. Зінь- 
ківській № 13, 
ЕРНЕ ШАЛАМбНА (САЛАМб 
НА) МОГЙЛА. Знаходиться на 
цвинтарі с. Стара Михайлівна 
Зіньківського р-ну. Ерне — угор¬ 
ський письменник-антифашист. 
Мобілізований до хортістської ар¬ 
мії 1942, він перебував у складі 
військ, частини в Ніжині, Борзні, 
Глухові. 1943 втік з війська і 
потрапив до с. Старої Михайлів¬ 
ни, де певний час переховувався 
у селян. Фашисти вислідили його 
1 11.ІХ 1943 при спробі втекти 
застрелили. 
«ЕТНОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
ПРО ЖЙТЕЛІВ КОБЕЛЯЦЬКО- 
ГО ПОВІТУ». Рукопис невідо¬ 
мого автора, надісланий 1848 до 
статистичного відділу Департамен¬ 
ту держ. мастностеи. Звідти потра¬ 
пив до архіву Рос. географ, т-ва 
і 1916 був зареєстрований Д. К. 
Зеленішім в «Описі рукописів 
ученого архіву і ми. Рос. географ. 
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ЄНЬКІВКА і па шш. З — «Полтавська гу- 
•грнім*. Ангор описав прикмети 
іііпспоіо населення| зовнішність 
иодсіі, мову, житло, одяг, а також 
повір’я^ пар. медицину, грамот¬ 
ність населення (1 на 40 чол.), за¬ 
пинки старожитностей тощо. 

«ЕВРЕЙСКАЯ РАБбЧАЯ ХРО 
ІШКА». Двотижнева газета, орган 
гвр. партії «ІІоалей Діои». Вихо¬ 
дила в Полтаві 1900; була закрита 
царською адміністрацією* Вийшло 
три номери (були перевидані дру¬ 
гим виданням без змін). 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ » — кол. пат 
ва готелю «Перше травня» у Пол¬ 
таві . 
«ЕЖЕГОДНИК ЕСТЕСТВЕН 
НО-ИСТОРЙЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
полтАвского ГУБЙРНСКО- 
ГО ЗЙМСТВА». В входив з 1913 
окремими випусками в міру на¬ 
громадження матеріалу, але не 
рідше одного разу на рік. Вийшло 
5 випусків обсягом до 100 сторі 
иок кожний. Вміщував річні звіти 
про діяльність краєзнавчого му¬ 
зею, щоденники і звіти співробіт¬ 
ників музею про свої досліджен¬ 
ня. Друкуватися переліки й опи¬ 
си колекцій музею, нові надхо¬ 
дження, статті з питань охорони 
природи, пам’яток історії та ар¬ 
хеології. 
ЄЛЙЦЬКОГО ПбЛКУ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1906. Виступ солда¬ 
тів 33-го Єлецького гііх. полку 
9-ї піх. дивізії в Полтаві під час 
революції 1905—07. Виступ під 
готувала Полтав. військ, с.-д. орг- 
ція. Увечері 28 травня 1900 солда¬ 
ти в казармах полку влаштували 
демонстрацію, у якій взяли участь 
4 роти. Напередодні — в суботу 
27 травня за містом, недалеко від 
казарми, відбувся мітинг, учасни¬ 
ками якого, головним чином, бу 
ли солдати. Безпосереднім приво¬ 
дом до демонстрації і виступу по 
служили обмеження вільного ви¬ 
ходу солдатів із казарми у ве¬ 
чірній час та арешт 10 солдатів 
й утримання їх під вартою за про¬ 
паганду революц. ідей. Озброїв¬ 

шись гвинтівками з бойовими пат¬ 
ронами, солдати самовільно зали¬ 
шили казарму і вийшли на по 
дьір’я та прилеглу вулицю, вима¬ 
гали від офіцерів звільнення за¬ 
арештованих товаришів, увільнен¬ 
ня запасних, які повернулися з 
Дал. Сходу, відміни обмежуваль¬ 
них порядків у казармах, поліп¬ 
шення харчування та свого стано¬ 
вища. Поліцмейстер, який прибув 
па місце виступу, був зустрінутий 
окриками солдатів і змушений був 
негайно поїхати, а прибула сотня 
козаків, побачивши озброєні ча¬ 
стини піхоти, повернулася в свої 
казарми. 
Наступного дня вранці близько 
600 солдатів Єлецького полку 
зібралися на Сінній (тепер Дзер- 
жинського) площі і, запросивши 
начальника дивізії, пред’явили 
йому свої вимоги, серед яких 
па першому місці було увільнення 
солдатів служби 1903. З музикою 
і червоними прапорами повсталі 
рушили вулицями міста до казарм 
34-го Сєвського піх. полку, але 
останній та ін. частини були в цей 
час вишикувані на площі. Не знай¬ 
шовшу контакту з сєвцями, пов¬ 
сталі повернули знову до своїх 
казарм, куди направилися коман¬ 
дир полку та офіцери, щоб навести 
порядок Але власними силами 
їм цього зробити не вдалося. Ко¬ 
мандування Київ, військ, округу 
направило до Полтави війська, 
сюди прибув сам командуючий, і 
виступ придушили. До слідства 
було притягнуто всіх солдатів 
полку. Засуджено 26 чоловік. 
Повстання Єлецького полку мало 
вплив на солдатів ін. частин. 15.VII 
1906 у Полтаві повстали ї й ба¬ 
тальйон 34 то Сєвського піх. пол¬ 
ку і 9-а арт. бригада (див. Сьвсь- 
коуо полку повстання 1906). 
ЄНЬКЇВІСА — річка в Полтав. 
обл., права прит. Хоролу (бас. 
Дніпра). Довж. 16 км, площа бас. 
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69,5 км\ Тече тер. Хорольсьісого 
р-ну. Перетворилась на ланцю¬ 
жок ставків. 
ЄРЕТЙКУ Д. Р. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Павлівн! Машівського р-ну. 
Встановлено 1966 на честь Єретика 
Даниїла Романовича (1916—41) — 
Героя Рад. Союзу (1942, посмерт¬ 
но). Н. у Павлівці. З 1941 — на 
фронті. Під час бою т ст. Лозову 
на Харківщині у критичний мо¬ 
мент підняв бійців у контратаку, 
був важко поранений, але зали¬ 
шився в строю. Останньою і ранн¬ 
юю підірвав себе і фашистів, що 
оточили його. Пам’ятник — залізо¬ 
бетонний бюст вис. 1,1 м на поста¬ 
менті (скульпт. В. І. Мальков). 

?к 
жАбина — річка в Полтав. обл;, 
права прит. Оржиці (бас. Дні¬ 
пра). Тече іер. Оржицького р ну. 
жАбине Око — річка в Полтав. 
обл., права прит. Оржиці (бас. 
Дніпра). 
жАбкївська сільськогос¬ 
подарська І РЕМІСНЙЧА 
ШКОЛА. Відкрита в с. Жабках 
(тепер Луденки) у вересні 1891 
Лохвицьким повіт, земством на 
кошти стате, радника Григорія 
Андрійовича За лужного для під¬ 
готовки кваліфікованих с.-г. пра¬ 
цівників. Навчання — безкоштов¬ 
не, приймали учнів усіх станів 
3 поч. освітою. Термін навчання — 
4 роки. Вивчали основи ведення 
с. г. та деякі ремесла. Після 1917 
школу переіменовано на с.-г. агро¬ 
номічну профчіколу. 1920 в ній 
відкрито 1-й клас технікуму. Зго¬ 
дом профшколу було реорганіз. 
на с.-г. технікум. Восени 1933 його 
було переведено до с. Сокиринців 
(тепер Черні г. обл.). У школі 
навчалися: Степан Кузьмич Лу- 
ценко (1897—1927) — заст. нар¬ 
кома зем. справ УРСР (див. Ліщен¬ 
ку С. К« пам нтник)і Ілля Кузь- 

мич Лета (1907—70) — Герой Рад. 
Союзу (див. Леті І. К. меморі¬ 
альна дошка). 
ЖАБОТЯНІКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. Грузької Говтви 
(бас. Дніпра). Тече тер. Шишаць- 
кого р-ну, через с. Товсте. 
жАдова генерала вулиця 
(кол. Поштова) у Кременчуці — 
від вул. Першотравневої до пл. 
Перемоги. Наз. 1978 на честь Жа- 
дова Олексія Семеновича (1901— 
77) — генерала армії (1955), Героя 
Рад. Союзу (1945). II. ус. Нжоль- 
ському (тепер Орловської обл.). 
У Червоній Армії з 1919. Закінчив 
1934 військ, академію їм. М. В. 
Фрунзе. Командував 5-ю гвард. 
армією, яка у вересні 1943 визво¬ 
ляла Кременчук. Вулицю прокла¬ 
дено на гюч. 19 сг. Стара назва 
пов’язана з поштовою повітовою 
конторою і Поштовим сквером, 
які були розташовані поруч. З 
дореволюц. забудови збереглися 
будинки 2, 4, 6. В останньому 
під час Великої Вітчизн. війни 
було сформовано Кременчуцьку 
дивізію народного ополчення з 
3840 бійців, яка відіграла важли¬ 
ву роль в обороні міста. 
ЖДАНЙ — село Лубен, р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Окігі і 
Селюків. Розташ. в долині р. Сули- 
ці (прит. Сули), за ЗО км від рай¬ 
центру та залізнич. ст. Сенча. 
1193 ж. (1990). Назва походить від 
імені першого поселенця козака 
Ждана. Найдавніша писемна згад¬ 
ка 1666. Належали до Сен чане ької 
(Синецької) сотні Лубен, полку. 
За універсалом полковника Мак¬ 
сима їлляшенка від 1687 Ж. зна¬ 
чаться за пресвітером Романом 
Савицьким, 1691 надані на ранг 
кол. полковому лубен. осавулові 
Степану Петровському, по смерті 
його сину — кол. полковому оса¬ 
вулові Андрію Петровському, в 
1709 підтверджено універсалом 
гетьмана Скоропадського. 1729 у 
Ж.— ЗО дворі в. Після ліквідації 
полкового устрою включені до 
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ЖЕРТВАМ МЕМОРІАЛ І\и<н. гдош Київ, намісництва. 
І / «І в Ж.— 259 хаг, 1787 — 724 ж.: 
І>і «ного звання казенні люди, коза¬ 
ки, власники: обозна полкова вдо¬ 
ва Улита Петровська, бунчукові 
товариші Максим Петровсвкий та 
Григорій Савицький. З 1796 Ж. 
у складі Малорос., з 1802 — Лох- 
вицького пов. ГІолтав. іуб. За реві¬ 
зією 1859 в Ж. (с.— власницьке, 
козацьке) 264 двори, 1645 ж., Вве- 
денська церква (дерев., в одному 
зв’язку з дзвіницею, 1864), сіль¬ 
ська управа. 1863 — 2 конезаводи. 
1888 — письменних 52 чоловіки 
і одна жінка, школа грамоти (нав¬ 
чалося 84 хлопчики). На 1900 в 
Ж. 421 господарство, 2165 ж., дія¬ 
ло 2 сільс. громади (козацька, 
селян-власників), 2 церковнопара¬ 
фіяльні і школа грамоти. Влітку 
1905 в маєтку поміщиці Сахно- 
Устимович відбувся селянський 
виступ. 1910 в Ж. 404 господарст¬ 
ва, 2556 ж., 1826 дес. орної землі, 
1784 дес. посівів, паровий млин. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, тоді ж сгв. сільревком, 
що приступив до розподілу помі¬ 
щицьких земель. 1919 організ. чер- 
воноарміпськип загін І. С. Кири- 
ченка. 1920 почав діяти комнезам, 
1927 — артіль «Незаможник». 
1933 єтв. 4 колгоспи: «Шлях Ле¬ 
ніна», ім. Г. І. Петровського, 
їм. 1-го Травня, ім. Й. Е. Якіра. 
1936 в Ж. відкрито фельдшерсько- 
акушер. пункт, пологовий сільс. 
будинок; 1938 — пошту, ощадка¬ 
су. У вересні 1941 в селі розміщав¬ 
ся штаб рад. 487-го стріл, полку. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(14.IX 1941—16.IX 1943) до Ні¬ 
меччини вивезено 194 жителі. 
У селі діяла підпільна група з 
15 чол., яку очолював І. І. Понома- 
ренко. У лютому 1950 — 4 колгос¬ 
пи села об’єдналися в один ім. 
В. І. Леніна (з 1965 «Заповіт Лені¬ 
на»). 4.1 4965 Ж. з Лохвицького 
перейшли до складу Лубен, р ну. 
У Ж.— центр, садиба колгоспу 
«Заповіт Леніна» (зерново- буря¬ 
ківничо го напряму, тваринницт¬ 

во), відділення зв’язку, с. ги., 
дільнична лікарня, дитсадок, Бу¬ 
динок культури на 400 місць, 
б-ка (16.3 тис. од. зб.). Уроджен¬ 
цями Ж. є: І. Л. Булат (1896— 
1939) — рад. парт, і держ. діяч. 
Л. В. Комарецька (1897—1983) — 
укр. акгриса, засл. арт. УРСР (з 
1951; 1923 — закінчила Муз.- 
драм. ін-т ім. М. Лисєнка у Киє¬ 
ві; 1922—24 працювала в театрі 
«Березіль», 1930—60— Київ, укр.- 
драм. театрі ім. І. Франка). У 
с. Окіп нар. С. В. Червоненко — 
парт, і держ. діяч УРСР. рад. 
дипломат (посол у Чехословач- 
чині, Китаї, Франції). У селі 
пам’ятники: В. І. Леніну (1960), на 
братській могилі воїнів, які заги¬ 
нули (60 чол.) при обороні 1941 
і визволенні 1943 села від гітлерів¬ 
ців, та воїнам-односельцям, по¬ 
леглим (203 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1956). 
Пам’ятний знак збереженому пра¬ 
порові 487 стріл, полку. Недалеко 
с. Окіп над долиною р. Сули 
знайдено 2 шиферні прясельця 
11—13 ст. 
ЖЙРТВАМ ГОЛОДОМОРУ 1933 
ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК у с. Зар/дді 
Кременчуцького р ну. Відкрито 
22.IV 1990 в пам’ять про односель¬ 
ців, які померли 1933 під час го¬ 
лодомору. Знак — прямокутна 
гранітна стела вис. 2,0 м на поста¬ 
менті, до якої ведуть три сходин 
ки та 6-метрова доріжка, вимоще 
на гранітними плитами. На стелі 
викарбовані хрест, схилена у скор¬ 
боті жінка, свічка. На хресті — на¬ 
пис: «Мученикам 1933-го від на¬ 
щадків, яким повернуто право 
на пам’ять». 
ЖЕРТВАМ НІМЕЦЬКОГО ФА- 
ШЙЗМУ МЕМОРІАЛ у с. Ве¬ 
ликих Липня гах Семенівського 
р-ну. Відступаючи, гітлерівці 19— 
23.ІХ 1943 спалити село і роз¬ 
стріляли його жителів (371 чол.). 
ГІ9 односельців полягло на фрон- 
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гах Великої Вїтчизі*. війни. У 
пам’ять про загиблих у центрі 
села споруджено меморіальний 
комплекс. У його центрі скульп 
тура жінки матері із сірого гра¬ 
ніту (вис. 5,5 м) на залізобетон 
йому постаменті (вис.— 2.1 м) 
цоколь з червоного капустенського 
граніту (вис.— 0,85 м). Перед 
скульптурою—зліва і справа — дві 
гранітні стели. Позаду — 14 колон 
з мармуровими дошками (2 X 1,2 
м) з викарбуваними на них прізви¬ 
щами жертв фашизму і загиблих 
воїнів односельців (арх. М. Ф 
Чорноморченко і В. М. Савченко). 
Відкрито 1977. Іл.— с. 101. 
ЖЕРТВАМ НІМЕЦЬКОГО ФА 
ШЙЗМУ пАм ЯТНІ ЗНАКИ. 
1) У м. Гадячі. Встановлено па міс 
ці розстрілу фашистами рад. гро¬ 
мадян у 1941—43. Пам’ятний 
знак — гранітна брила (1,9 X 
X 1,1 X 0,8 м), до якої прикріпне 
но мармурову меморіальну дошку. 
Відкрито 1988. 2) У с. Горошино 
му Семені вського р-ну. Обеліск на 
околиці села, па могилі 7 колгосп- 

ГІам’ятний знак жертвам 
голодомору 1933 у с. Зарудді. 

ників, які підірвалися на міні. 
Відкрито 1950. 3) У м. Кременчу¬ 
ці, вул. 60 років Жовтня. Граніт¬ 
на стела в нагірній частині міста, 
де знаходився табір смерті. На 
фоні гранітної стели шестифігур- 
на група з чавуну. Біля підніж¬ 
жя — вічний вогонь (ск. М. Ф. 
Овсянкін, арх. В. Л. Касьян). 
Відкрито 1973. 4) У с. Лютеньці Га- 
дяцького р ну. Чотиригранний обе¬ 
ліск з цегли встановлено на місці 
масових розстрілів гітлерівцями 
рад. і ромадян. Відкрито 1955. 
5) У Пироговій Леваді біля м. 
ГІирятина. Встановлено на місці 
розстрілу фашистами бл. З гис. 
рад. громадян, у т. ч. жінок і дітей. 
Пам’ятний знак — обеліск з цегли 
(висота 4,8 м). Відкрито 1949. 
Гл.— с. 19. 
6) У емт Шишаках. Встановлено 
на місці розстрілу фашистами рад. 
Громадян. Залізобетонна стела 
(висота 3,4 м) з рельєфним зобра¬ 
женням скорботної жінки. Від¬ 
крито 1971. 
«ЖИВбЕ СЛОВО». Щоденна гро¬ 
мадська, поліг., економічна і літ. 
газета. Виходила в Ромнах 1906. 
<ЖИТЛО ї ПОБУТ». Газета, ор 
Сан Лубенського житл. кооперати¬ 
ву. Виходила 1932 V Л\бнах. 
«ЖИТТЯ І ЗНАНИЙ». Вісник 
гігієни, санітарії, медицини і при¬ 
родознавства. Популярно наук, 
укр. журнал з питань мед. освіти, 
здорового побуту, боротьби з епі¬ 
деміями, тлумачення різних явищ 
природи тощо. Виходив з 15 черв¬ 
ня 1913 двічі на місяць; у 1914 
став місячником і змінив назву: 
«Вісник життя і знання». Був ор¬ 
ганом ГІолтав. фельдшерсько аку¬ 
шер. т ва. Редактор видавець — лі¬ 
кар і письменник Г. О. Ковален¬ 
ко (1868—1937). У жури, друку¬ 
валися твори лікарів-белетристів 
1. Липи, М. Левицького, статті 
лікарів І. Луценка, ГІ. Адамєнка 
та ін- Велику кількість матеріа¬ 
лі в подав редактор за власним 
підписом та псевдонімами К. Віль¬ 
ний, К В. Адреса редакції: Афа- 
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ЖОВТНЕВА ВУЛИЦЯ иасіївський пров., буд. Г. Ковален¬ 
ка (тепер — вул. Уютна „\Ь 14), 
З початком світової війни видан¬ 
ня жури, було заборонено. 
«ЖШХОРАНС», жіночий теаіра- 
лізований хоровий ансамбль у 
Полтаві. Ств. 1930 у складі 12 
дівчат, які виконували пісні з 
відповідними музиці рухами, дісю, 
хороводом чи танцем. Керували ан¬ 
самблем подружжя: В. М. Верхо¬ 
винець (1880—1938) — диригент 
і худож. керівник, композитор, 
фольклорист і хореограф та в. І. 
Доля Верховинець — режисер, у 
минулому артистка театру М. 
Садовського (див. Верховинцю 
В. М. меморіальна дошка). Спо 
чатку репетиції ансамблю провс 
дилися на квартирі у Верховинців, 
а згодом у приміщенні Полтавсь 
кого иед. ін ту. З 1935 «Ж.» — 
держ. мистецький колектив Ук¬ 
раїни. Учасник Першої Декади 
укр. літ рп і мист-на у Москві 
(1936). Виконував обрядові хо¬ 
роводи і танці в опері М. В. Лп- 
сенка «Наталка Полтавка», що бу¬ 
ла показана Київ, театром опери 
і балету ім. Т. Г. Шеініенка, а 
також виступав з окремою кон¬ 
цертною програмою. 
ЖбВНИНСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. 1923—28 — 
ВереМІЇвський район. З 28.УІВ 
1928 центр р-ну перенесено з с. Ве- 
реміївки в сі Жовнипс (тоді — Жов 
нин, тепер село Чорнобаїв. р-ну 
Черкас, об і.), а р-н перейменова¬ 
но на Жовнипський. Розформо¬ 
ваний 2. IX 1930, тер. віднесено 
до І радизького р ну. 
«ЖОВТЕНЬ» — театр у Полтаві 
при Губкомборбезі. Ств. 1924 з 
групи акторів (в основному співо¬ 
чого складу) кол. Полтавського 
українською драматичного това¬ 
риства і театру «Рух». Художній 
керівник — І. І. Недоля. Відкрив¬ 
ся 16.IX 1924 виставою «Любовна 
досада» Ж.-Б. Мольсра. У трупі: 
П. Ванченко, О. Василенко, М. 
Дубров, Є. Шкіл чешко, М. Олск- 
скатко. Існував до 1925. 

ЖОВТНЕВА ВУЛИЦЯ. 1) У м. 
Гребінці (кол. Пирятинська) — 
від вул. ІІетронеької до вул. Ми¬ 
ру. Наз. 1937. Протягом 1986—88 
реконструйована. Па Ж. в. роз¬ 
ташовані Будинок культури заліз¬ 
ничників, район, лікарня і полік¬ 
лініка, відділення Агропрсшбанку, 
райвідділ нар. освіти; встановлено 
Леніну В. І. пам’ятник, Гребінці 
Є. П. пам'ятник. 2) У емт Нових 
Сан жара х (з 1934 — Сталіна) — 
від р. Ворскли в бік автотраси 
Полтава — Кіровоград. Прокла¬ 
дена в кін. 18 ст. Наз. 1956, Одна 
з центр, вулиць с-ща. На Ж. в. 
розташ. автостанція, автоколона 
ЛГо 5, с. ш., райпобутокомбінат, 
універмаг, ресторан «Україна»; 
Двохсоті)іччю Полтавської бит¬ 
ви пам’ятний знак. 
3) У Пирятині (кол. Лубенська) — 
від вул. Леніна до автомагістралі 
Київ— Суми. Забуд. індивід, житл. 
будинками. На Ж. в.— автошкола, 
райсанепідемстанція, психонсвро- 
лог. інтернат, Григоровичів сади¬ 
ба. 4) У Полтаві (Жовтневий, Київ¬ 
ський р ни) — від Червоної пл. 
до пл. Зигіиа. Прокладена у 2 й 
пол. 18 сг. від Успенського собору 
у напрямку Київських воріт Пол¬ 
тавської фортеці. Первісна паз 
ва Успенська. У кін. 18 ст. була 
пробита далі через передмістя і 

Вулиця Олександрійська 
(тепер — Жовтнева) у Полтаві. 
Фото поч. 20 сг. 
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назнана Пробивною. Першою впо¬ 
рядкована й забудована. На Пол¬ 
тави планах кін. 18 — поч. 19 ст. 
позначена як Мостова. На поч. 
19 ст. одержала назву Олександ¬ 
рі вська, тягнулася від Соборної 
до Круглої площі. Далі почина¬ 
лася Кременчуцька поштова доро¬ 
га, відтинок якої до су час. пл. 
Зигіна на поч. 20 ст. називався 
вул. Куракінською. 
1913 на честь 300 річчя дому Рома- 
нових гімназистами вздовж неї бу¬ 
ло закладено Каштанову алею. 
1922 вул. Олександрійську і Ку- 
ракінську перейменовано на Жовт¬ 
неву. У повоєнні роки частина від 
Червоної пл. до Жовтневого пар¬ 
ку називалася вул. Сталіна. З 
1961 — знову Жовтнева. 
Ж. в.— пам’ятка містобудування 
19 ст. доби класицизму. Забудо 
ваші за принципом лінійно-осьової 
перспективи. Гол. композиційним 
акцентом став ансамбль Круглої 
площі, на якій 1811 було відкрию 
Слави монумент* Численні площі 
(сучас. Леніна, Театральна, Дзер- 
жинського, Зигіна) закріпляли гол. 
вісь заіальноміського центру. 
Вздовж Ж. в. розташовувалися 
Воскресенська церква, Сумська 
церква, Сргтенська церква, Тро¬ 
їцька церква. Дворянського і Се¬ 
лянського банку будинок, Дер¬ 
жавного банку будинок, «Грандь 
Отель», Таранугценка будинок та 
ін. громад, й приватні споруди. 
Великого значення було нада 
но озелененню: Олександрівський 
парк і Романовська (ін. назва— 
Каштанова) алея. Тепер Ж. в.— 
адм., культурний і торг, центр 
міста. Тут розташовані: Виконком 
міської Ради народних депутатів 
(№ 36, кол. Полтавських губернсь¬ 
ких присутсупвеиих місць буди¬ 
нок), Обласна Рада профспілок 
(№ 37, кол. Полтавського генерал- 
губернатора будинок), управлін¬ 
ня тресту «Полтаванафтогазроз- 
відка>> (№ 38; у 1931—32 гут мі¬ 
стилася Центральна Всеукраїнська 
школа пілотів ТСОАВІАХїМу) 

іа ін. обласні та міські адм. уста¬ 
нови. Знаходяться: Полтавське 
музичне училище ім. М. В. Лисен- 
ка, Полтав. український музич¬ 
но-драматичний театр ім. М. В. 
Гоголя. Будинок культури бавов- 
няногіряд. комбінату (№ 67), кі¬ 
нотеатр «Полтава» (Лір 58) та ім. 
І. П. Котляревського (№ Зі), готе¬ 
лі «Київ», «Театральний» (№ 19), 
центр, універмаг (М? 28/3) та ін. 
На відтинку від Червоної пл. до 
Жовтн. парку Ж. в. перетв. на пі¬ 
шохідну. 5) У м. Королі (кол. 
Лубенська) — від автотраси Київ— 
Харків до вул. 1-го Травня. На 
Ж. в.— ремонтно буд. орг-ції, за¬ 
будована індивід, житл. будинка¬ 
ми. 6) У смт Чутовому. Тягнеться 
через усе с-іце по автотрасі Київ — 
Харків. Одна з найстаріших ву¬ 
лиць с-ща, виникла па місці чу¬ 
мацькою шляху. Паз. 1957. Ііа 
Ж. в. розміщені автостанція, ра¬ 
йон. Будинок культури, Дмитрів- 
ський сільс. Будинок культури, 
лікарняний комплекс, універмаг, 
кінно-спорт. комплекс колгоспу 
ім. Леніна, завод «Восход», крає¬ 
знавчий музей, філіал Карлівсь- 
кого СПТУ-50. Встановлено за¬ 
гиблим воїнам-землякам пам’ятник 
(1978, скульп. М. О. Чернецький, 
арх. І. Фомін), пам’ятний знак 
на честь військ, частин і з’єднань 
Степового фронту, що визволяли 
с-ще (1973), Леніну В. І. пам’ят¬ 
ник. На Ж. в.— братська могила 
рад. воїнів, загиблих 1941, 1943. 
ЖОВТНЕВА ДАЧА — бот. пам’ят¬ 
ка природи (з 19/2). Лісовий при¬ 
родний комплекс. Розтані, в Лу¬ 
бенському р-ні. Перебуває у відан¬ 
ні Лубенського лісгоспзагу. Пло¬ 
ща 57 га. 
ЖОВТНЙВА ПЛОЩА у Лубнах 
(кол. Ярмаркова). У 19 ст. в місті 
відбуваюся 4 ярмарки на рік. 
Преображенськии (найбільший, 6 
серпня), Маслянський, Троїцький 
та Покровський. 1965 площу пе¬ 
рейменувати на честь генерала 
Рубцова, який загинув 1941 ус. Ка- 
лайдинці Лубенського р-ну. Су- 
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ЖОВТНЕВИЙ ПАРК •і.и м.і їм та і 1077. Ж. п.— торг, 
мгіітр міста. Гут розтащ. мага 
піни, і і.» іміі, колгоспний ринок 
1.1 їм. 
ЖОВТНЕВЕ (до 1956 — Барда- 
коие) — село Решети лівського 
р му, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Бабичі, Голуби, Кривіси, Писарен¬ 
ки, Шкурупії. Розтані, за 10 км 
від райцентру. Залізшій, ст.— 
Реіпетилівка. 2853 ж. (1990). Засн. 
не раніше 18 ст. 1859 у Б. наліч. 
60 дворів, 559 ж. У початковій 
школі (споруджена 1890) навча¬ 
лися переважно діти заможних 
селян. 1897 розпочалося буд ьо 
залізниці Київ — Полтава, части¬ 
на селян назавжди поривала з 
с. г. 1900 у хут. Бардакових 
Регнетилівської волості і повіту — 
70 дворів, 1422 ж., 1910 — 48 
дворів, 315 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Було ств. ревком, 1922 — 
комсомол, осередок. У 20-х рр. 
Б. входило до складу Братешків 
ської сільради. 1926 у Ж.— 236 
господарств і 1183 ж. Перший кол¬ 
госп ств. 1929. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (22.IX 1941—23.IX 
1943) вивезено до Німеччини 18 
чол., зруйновано приміщення с. 
ш., МТС, елеватор, паровий млин, 
приміщення станції, водокачку, 
спалено селище. На 1990 у Ж. кол¬ 
госп ім. В. Ульянова (рільничо- 
тваринницького напряму), с. ш., 
амбулаторія, дитсадок, Будинок 
культури (на 270 місць), б-ка 
(11 832 од. зб.). З Ж. пов’язана 
трудова діяльність Героя Соц. 
Праці Г. І. Ваганова. Пам’ятники 
В. І. Леніну та Н. К. Крупській, 
пам’ятний знак Трудової Слави — 
трактор ХТЗ. 1967 встановлено: 
надгробок на братській могилі рад. 
воїнів, які полягли під час оборони 
1941 та визволення 1943 Ж. від гіт¬ 
лерівців; пам’ятник воїнам-одно- 
сельцям, загиблим (152 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
ЖОВТНЕВЕ (до серед. 19 ст.— 
Кодинці, до 1922 — Рокитні, Ро 

кити) — село Семені всякого р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядков. нас. п. Байрак, 
Богдані вка, Курганне, Нова Пет¬ 
рівка, Осокори. Розтані, за 18 км 
від райцентру та залізнич. ст. Ве¬ 
селий Поділ. 447 ж. (1990). У 
1787 — це хутір Кодинський Хо- 
рольського повіту Київ, наміс¬ 
ництва, в якому було 43 ж. чол. 
статі. Він був власністю казенних 
людей. За переписом 1859 х. Ро¬ 
китні (власницькі і козачі) — 75 
дворів, 723 ж. 1863 в Р. Хороль- 
ського повіту 79 дворів, 483 ж., 
дерев. Дмитрівська церква. У 
1885 — 119 дворів, 763 ж., через 
2 роки засн. двокласне училище, 
в якому у 1890 навчалось 31 чол. 
Попечителем був державшій селя¬ 
нин І. Пархоменко. За подвірним 
переписом 1900 в Р. 139 госпо¬ 
дарств, 830 ж. 1910 в селі 148 гос¬ 
подарств, 934 ж., з них 314 — пись¬ 
менні. 
Рад. владу встановлено у 1918. За 
переписом 1926 у Ж. Оболонянсь- 
кого р-ну 236 господарств, 1183 ж. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—21 .ТХ 1943) гітле¬ 
рівці до Німеччини вивезли 18 
чол. У селі — центр, садиба кол¬ 
госпу «Жовтень» (зерново-буря¬ 
ківничого напряму, тваринництво), 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит 
садок, сільський клуб (на 240 
місць), кіноустановка, б-ка (9853 
од. зб.). Уродженцем села є І. Н. 
Капустянський (1894—1939) — 
укр. літературознавець. Належав 
до літ. орг-ції «Плуг». 1956 вста¬ 
новлено надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
при обороні 1941 і визволенні 
1943 села від гітлерівців, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, полеглим 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 
ЖОВТНЕВИЙ ПАРК у Полтаві 
(до 1917 — Олександрівський сад, 
Корпусний сад) — пам’ятка садо 
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но паркового мистецтва (з 1964). 
Розталі, в центрі міста. Компози¬ 
ційним центром парку є спорудже¬ 
ний у 1805—11 Слави монумент, 
встановлений на честь перемоги 
рос. армії над військами швед, 
короля Карла XII в Полтав. битво 
У 1840 навколо пам’ятника роз 
бито парк. Офіційно відкритий 
у 1909 з нагоди святкування 200 
річчя Полтав. битви. Тривалий 
час парк перебував у віданні Пет- 
ровського Полтавського кадетсь¬ 
кого корпусу, тому його ще нази¬ 
вали Корпусним. Ця назва нео¬ 
фіційно збереглася до наших днів. 
Парк круглої форми, має вісім 
радіальних алей. Тут наліч. бл. 
70 видів дерев і кущів, розбито 
клумби півоній і троянд, інших 
квітів. Чимало рідкісних видів 
дерев. Парк перебуває у віданні 
міськкомунгоепу. Площа — 6 га. 
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН Мі Пол¬ 
тави. Ств. 1940. У серпні 1948 лік¬ 
відований у зв’язку з скасуванням 
районного поділу в місті. Віднов¬ 
лений 12.IV 1952. Займає пд.-зх. 
частину міста. Загальна площа 
району — 1876 га. Нас.— 151,3 
тис. чол. Основу виробничого по¬ 
тенціалу району становлять під¬ 
приємства машипобуд. комплек- 

Жовтневий парк у Полтаві. 
Фото 50-х рр. 20 ст. 

су та сфери обслуговування. Діють 
36 гіром., 15 транспортних під¬ 
приємств, 6 підприємств зв’язку 
і 14 буд. орг-цій. Найбільшими 
підприємствами є електротех. та 
електромех. з дн, «Електромотор», 
з д штучних алмазів та алмазно¬ 
го інструменту. Працюють 11 мед. 
закладів, у т. ч. обласна та дві 
міські лікарні, онкодиспансер, гос¬ 
піталь інвалідів Великої Вітчизп. 
війни. ГІсд. ім. В. Г. Короленка, 
мед. стоматологічний та інжеиер- 
но-буд. ін-ти, 6 середніх спец, 
навч. закладів, 7 професійно-тех. 
уч-щ, 17 загальіюосв. шкіл, 37 ди¬ 
тячих садків. 11а тер. району — 
Полтав. обласний музично драм, 
театр ім. М| В, Гоголя, 2 кіно 
театри (ім. І. П. Котляревського 
1 «Колос»), обласна філармонія, 
музичне уч ще ім. М. В. Лінспка, 
2 парки культури і відпочинку, 
3 дитячі муз. школи, 5 б-к, 
Полтав. краєзнавчий музей, Кот¬ 
ляревського 1. /7 , музей садиба, 
Мирного Панаса музей, Королен¬ 
ка В. Г. музей. 
ЖОВТНЕВИЙ СКВЕР у Кремен¬ 
чуці. Розтань між вулицями Лені¬ 
на та Жовтневою, поблизу вул. 
Пролетарської. Закладений у 1949 
на місці зруйнованих кварталів 
житлової забудови (проект арх. 
Л. М. Шлакаховської о). Рекон¬ 
струйований в 1977 — до 60 річчя 
Великого Жовтня (арх, В. В. До- 
донов). Зростають каштан кінсь¬ 
кий, ясен звичайний, клени гостро¬ 
листий та цукристий, ялина колю¬ 
ча та звичайна. На тер. скверу — 
пам’ятник радянському солдату 
(1949), фонтан (1977), пам’ятний 
знак на честь реконструкції (1977). 
Площа скверу — 18 га. 
ЖОРЖІВКА (до поч. 20 ст, — Жор- 
жавка) — село Шишацького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Кчсели- 
ха, Колодяжне, Павлівна, Хри- 
стівка. Розташ. за 18 км від рай¬ 
центру та за ЗО км від залізнпч. 
ст. Яреськи. 564 ж. (1990). Виник 
ла у 18 сг. За переписом 1859 Ж.— 
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соло Зінькївської о пов. 43 двори, 
238 ж., церква, винокурний та се 
літряний з-ди. 1868 — відбувало 
ся 4 ярмарки на рік. 1910 — 149 
господарств, з них 4 — привіле¬ 
йовані, 2—козацькі, 141—селян 
ські та ремісничі, яким належало 
619 дес. землі. 8/8 ж. (займалися 
різноманітними промислами), де 
рев. Троїцька церква (збуд. 1896). 
при ній б-ка і школа грамоти, 
1911 відкрито початкове уч ще. На 
поч. 20 ст. в Ж. стався виступ се 
ляи проти поміщика Бурковського. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Після звільнення села від 
кайзерівських і денікінських 
військ було ств. сільраду і комне¬ 
зам. Ж. стає центром сільради Ба- 
ляснівського р-пу Полтавського 
округу. 1926 на її території — 
1134 жителі, 211 господарств; по 
сільській Раді — 3466 жителів, 
648 господарств. На поч. 1930 
було 6 ТСОЗів. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (23.IX 1941—19.1Х 
1943) гітлерівці розстрі. шли 26 
чол., вивезли до Німеччини 148 
чол. На тер. сільради знаходиться 
колгосп ім. Д. Д. Корнмлмча. 5 
Ж. відділення зв’язку, неповна 
с. ш., фельдшерсько-акушер, 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 400 місць, б-ка (11,4 тис. 
од. зб.). Пам’ятник Д. А. Фурма- 
нову (1972). Братська могила 29 
рад. воїнів, що загинули 1943, виз¬ 
воляючи село від цім.-фашист, 
загарбників. Пам’ятник воїнам 
односельцям, загиблим (198 чол.) 
в роки Великої Вітчизні війни 
(1971). Недалеко від села, на місці 
партизанської землянки, де помер 
1942 командир ІІІипіацького парти 
занського загону Д. Д. Корпилич, 
8.У 1974 встановлено обеліск. 
ЖУКЙ—село Глобинського р-пу, 
центр сітьс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Жорпя- 
ки, Коломицівка (Коломийцівка), 
Павлівна та с-ще Новоселіька. 
Розташ. біля р. Кагамлик, за 
11 км від райцентру та за 8 км від 
за і і .>іі. ст. Глобине. 637 ж. (1990). 

ЖУКИ 

Засн. у 2 й йол. 1/ ст. кріпаками 
Київського П у ст и нно- М и коя а їв- 
ського монастиря на землях, що 
належали козакам містечка Горо¬ 
дище (тепер емт Ірадизьк). Вхо¬ 
дили до Городиської сотні Мир¬ 
город. потку, з 1781 — до Горо- 
диського (з 1789 — Градизького) 
повіту Київ, (з 1789 — Катерино¬ 
слав.) намісництва, з 1796 — до 
Крєменчуц. повіту Малорос., з 
1802 — ІІолтав. губ. 1777 в Ж. бу¬ 
ла церква (рік побудови невідо¬ 
мій!)- У 1781 в селі — 128 хат; у 
1787 в Ж. та на хут. Саранчівці 
мешкало 649 ж. чол. статі. За пе¬ 
реписом 1859 у Ж.— 165 дворів, 
1068 ж., мурована Парасковіївсь- 
ка церква, поштова станція, від¬ 
бувався один ярмарок па рік, У 
1900 у Ж. Горбівської волості бу¬ 
ло 2 сільс. громади (козацька та 
казенних селян), у яких паліч. 
130 дворів, 1486 ж. При церкві 
діяла б ка, церковнопарафіяльна 
школа (1908 збуд. нову муровану 
ІІарасковіївську церкву з дзвіни¬ 
цею). У 1910 в селі — 241 двір, 
1426 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 Ж. віднесені 
до Горбівського р ну Кременчуц. 
округу. 1530 ж. До складу Жуків 
ської сільради входили також 
нас, пункти Гармаші вка, Дуби- 
нівка, Кащенки, Коломийцівка, 
Копанки Перші, Копанки Другі, 
Павлівна, Покотилівка. На 17.XII 
1926 у Ж.— 312 дворів, 1567 ж. 
У селі діяли: машинно-тяглові т-ва 
«Незаможник» (з 1928) та «8-е Бе¬ 
резня» (з 1929), с.-г. артіль ім. 
В. І. Леніна (з 1929: до її скла 
ду влилося т-во «8 е Березня»), 
тваринницьке виробничо кооп. т-во 
«Шлях до соціалізму» (з 1930). 
У період нім. фашист, окупації 
Ж. (12.IX 1941—26. IX 1943) гітле¬ 
рівці стратили 13 жителів села, 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 156 чол. 
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У селі — центр, садиба колгоспу 
«30-річчя Перемоги» (зерново-цу- 
кронасшнєвою напряму), відді¬ 
лення зв’язку, 3-річна школа, 
клуб на 250 місць, б~ка (10,3 тис. 
од. зб.), історико-краєзнав, музей 
на громад, засадах. Село радіофі¬ 
коване та електрифіковане (1965), 
1981 збуд. дорогу з твердим по¬ 
криттям. Пам’ятник воїнам одно¬ 
сельцям, полеглим (128 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1956); братська могила рад. вої¬ 
нів, що загинули (17 чол.) лід час 
визволення села 1943 від гітлерів¬ 
ців. 
«ЖУКОВСЬКОГО В. А. що- 
дйнники». Жуковський Василь 
Андрійович (1783—1852) — рос. 
поет-романтик, друг О. Пушкіна, 
М. Гнєдича, І. Крилова, учасник 
визволення Т. Г. Шевченка з крі¬ 
пацтва. У записах за 1837 містяться 
спостереження й істерико-крає¬ 
знавчі відомості про Полтаву й 
низку населених пунктів Полтав. 
губ., через які пролягав шлях пое¬ 
та влітку і восени 1837. Зокрема, 
є зіадки про Решетилівку, Кре¬ 
менчук, Хорол, Пирятип, Лубни. 
У Полтаві зусгрічався з М. Церте- 
лсвим, А. Родзянком, відвідав 
Хрестоздвиженський монастир та 
Спаську церкву, поле Полтавсь¬ 
кої битви, побував у Інституті шля¬ 
хетних дівчат, якому пізніше на¬ 
діслав свої твори. «Щоденники 
В. А. Жуковського» опубл. окре¬ 
мим виданням (СП6., 1901). 
журАвка — річка в Полтав. 
обл., права прит. Оржиці (бас. 
Дніпра). 
«ЖУРНАЛ ГУБЕРНСЬКОГО 
З’ЇЗДУ земельних робітників Пол¬ 
тавщини 8—14 березня 1924». 1924 
вийшов один неномерований ви¬ 
пуск у м. Полтаві. 
«ЖУРНАЛ ДЛЯ ЗКСТЕРНОВ 
и учАщихся». Виходив у м. 
Полтаві 1919 — один раз на місяць. 
«ЖУРНАЛ СПбРТА И ВСЕб 
БУЧА». Популярний щомісячний 
часопис, присвячений фізкульту¬ 
рі, всеобучу і допризовній військ. 

підготовці. Видана та 2 а бригада 
Частин особливого призначення і 
Рада фізкультури» 1922 вийшов 
один номер. 

З 
«з п(Збуту кременч^ччи- 
НИ». Історико-етпограф дослід 
ження, проведене в с. Куцеволів- 
ці 11. Занфіровою наприкінці 
20-х рр. Подано легенди, звичаї, 
пісні, записані з вуст населення 
(«Що кажуть старі люди»). Вмі¬ 
щувалися зразки забобонів, за¬ 
мовлянь; описано одяг, розваги 
сільс. молоді. До деяких пісень 
додано ноги. Опубл. в жури. 
«Краєзнавство» (1928 ЛР> 4, 5). 
«3 РИШТОВАНЬ БУДСЗВИ». 
Літ.-художній збірник Полтавсь¬ 
кого орібюро рад. письменників 
України. Вийшов 1932 за ред. 
О. Д. Косенка (1904—37) на полі¬ 
граф. ф ці ім. К. В. Сухомлина. 36. 
присвячено 15-річчю Жовтневої ре 
волюції. Опубліковано віршовані, 
прозові і драм, твори Т. Кравчен¬ 
ка (Орнсіо), П. Ванченка, О. Ко¬ 
віньки, Я. Донського, С. Кокотя, 
І. Стативкн, 11! Сопка, І. Маркіна 
та ііі. У критичній статті Ю. Ци- 
ганенка «Українська література на 
15-і роковини Жовтня» розгляну¬ 
то творчість полтав. письменників 
П. Капельгородського, П. Ванчен¬ 
ка, Ю Жилка, О. Ковіньки та ін. 
Обкладинка худож. П. Горобця. 
«ЗА БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ВРО- 
ЖАй». Газета, орган Політвідділу 
Шишацької МТС Диканського р-ну 
Харків, обл. Виходила 1933—34 
у Шишаках. 
«ЗА БІЛЬШОВИЦЬКІ КОЛ¬ 
ГОСПИ». Газета, орган Гребінків- 
ського РК КП(б)У та райвиконко¬ 
му Харків, обл. Виходила 1935— 
41 у Гребінці. Див. «Прапор кому¬ 
нізму ». 
«ЗА БЦІЬШОВЙЦЬКІ КОЛ¬ 
ГОСПИ». Газета, орган Комиш 
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11 ямс ького РК КП(б)У та райради 
ден. трудящих. Виходила 1933— 

1 у Комишні. Див. «Колгоспне 
слово». 
-«ЗА БІЛЬШОВЙЦЬКІ КОЛ- 
гОспи». Газета, орган Оржицько- 
го РК КП(6)У, райвиконкому та 
райради профспілок. Виходила у 
1934—41 десять разів на місяць у 
с. Оржиці. Див. «Ленінське слово». 
«ЗА БІЛЬШОВЙЦЬКІ ТЕМПИ». 
Газета, орган Оболонського РК 
К1І(б)У, райвиконкому та райради 
профспілок Харків, обл. Видава¬ 
лася 1932—36 у с. Оболоні. 
«ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ». 
Літ.-худож. збірник творів ДЛЯ 

худож. самодіяльності сільс. і 
колг. клубів, виданий 1948 редак 
цією газ. «Зоря Полтавщини». 
Вміщено поетичні, прозові і драм, 
твори А. Страшка, М. Пойдемен- 
ка, А. ГІашка, О. Юренка, Ф. Га- 
ріпа, О. Горбачова, О. Злодюшка 
та ін* 
«ЗА ВІДБУДОВУ». Газета, орган 
Полтав. РК КП(б)У та райради 
деп. трудящих. Виходила 1944 
(грудень) — 1945 V Полтаві. 
«ЗА ЗДОРОВУ ЗГИНУ». Газета, 
орган Лубенського окр. міжвідом¬ 
чого к-ту. Виходила 1930 у м. Луб¬ 
нах. 
«ЗА КОЛЕКТИВІЗАЦІЮ». Га- 
зета Кобеляцького РК КП(б)У, 
райвиконкому, райради профспі¬ 
лок та міськради. Виходила 1930— 
36 у Кобеляках. Див. «Колос». 
«ЗА КОЛЕКТЙВНЕ ЖИТТЯ». 
Газета Карлівського РК КП(б)У, 
райвиконкому та райради проф 
спілок. Видавалася 1930—35 два 
рази на тиждень у м. Карлівці. 
«ЗА КОМУНІЗМ». Газета, орган 
парт, к-ту Диканського виробни¬ 
чого колг.-радгосп, управління та 
райради деп. трудящих. Видава¬ 
лася 1963—65 у с. Дпканьці. Див. 
« Трудова слава ». 
«ЗА КОМУНІЗМ». Г азега, орган 
Полтав. РК КП(б)У та райради 
деп. трудящих. Видавалася 1940 — 
41 у Полтаві. Див. «Ленінським 
шляхом» (Полтава). 

«ЗА СТАЛІНСЬКИЙ УРОЖАЙ» 

«ЗА КУЛЬТУРНУ ТОРГІВЛЮ». 
Газета, орган партосередку, дирек¬ 
ції та профкому Лубенської між- 
райбази Харків, облспоживспілки. 
Виходила 1934 один раз на декаду 
в м. Лубнах. 
«ЗА НОВЕ СЕЛО». Науково по- 
пуляр. с.-г. жури, для селянства 
Лівобережного лісостепу, 1925— 
ЗО видавала Полтав. с.-г. дослідна 
станція. 1925 виходив під назвою 
«1 Іолгавський селянин». 
«ЗА НОВЙЙ ПОБУТ». Газета, 
орган Полтав. культур.-побут, сек 
гора жиглокоопів. Виходила 1931 
один раз на місяць у м. Полтаві. 
«ЗА ПЕРЕМОГУ». Газета, орган 
Оржицького РК КП(6) У та райра¬ 
ди деп. трудящих. Виходила 
1944—49 в Оржиці. 
«ЗА ПРАЦЕЗДАТНИЙ ПО 
БУТ». Газета, орган иартгрупи і 
правління промстрахкаси м. Кре¬ 
менчука. Виходила 1934—35. 
«ЗА РАДЯНСЬКУ ТОРГІВЛЮ». 
дзета, орган парткому Кремтор 

ГУ і групкому Держторгівлі. Ви¬ 
ходила 1933—35 у м. Кремен 
чуку. 
«ЗА СОЦІАЛІСТЙЧНЕ СЕЛО». 
Газета, орган Кишеньківського 
райкому КП(б)У, райвиконкому, 
райради профспілок, РК комсомо¬ 
лу Харківської обл. Видавалася 
1932—34 у с. Кишеньці. 
«ЗА СОЦІАЛІСТЙЧНИЙ ПО¬ 
БУТ». Газета, орган правління 
Кременчуцької житлоспілки, парт¬ 
кому і групкому житлоспілки. Ви¬ 
ходила 1935. 
«ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕ¬ 
МОГУ». Газета, орган Градизько- 
го РК КП(б)У, райвиконкому, 
райради профспілок. Видавалася 
1931—39 у с. Градизьку. Див. 
«С оціалістична Градижчнна». 
«ЗА СОЦПОБУТ». Газета, орган 
Полтав. міськжитлоспілки. Вихо- 
дила 1934—35 у Полтаві. 
«ЗА СТАЛІНСЬКИЙ УРОЖАЙ». 
Газета, орган Котелевського РК 
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КП(б)У та райради деп. трудящих. 
Видавалася 1940—41, 1944—56 у 
с. Котельві. Див. «Народна три¬ 
бунал. 
«ЗА СТАЛІНСЬКИЙ УРОЖАЙ». 
Газета, орган Машівського РК 
КП(б)У та райради деп. трудящих. 
Виходила у 1944—56. Див- «Зоря 
комунізму» (Машівка). 
«ЗА СТАЛІНСЬКІ колгбс- 
ПИ». Газета, орган Машівського 
РК КП(б)У та райвиконкому Хар¬ 
ків. обл. Виходила 1935—4І. Див. 
«Зоря комунізму» (Машівка). 
«ЗА СТО ЛІТ. Матеріали з гро¬ 
мадського і літературного життя 
України 19 і початку 20 ст.» Вийш¬ 
ло 6 книг за редакцією М. Груиіев- 
ського (1927—ЗО), в яких вміщені 
наукові повідомлення, документи 
і спогади. Цілий ряд матеріалів 
стосується Полтавщини, зокрема 
М., Бужинського («До біографії 
В. Л. Лукашенича», «Відозви 
в 1883 році на Полтавщині»), 
М. Возняка [«З років заслан¬ 
ня Петра Єфимєнка на Архан- 
гельщину (Листування з Олек¬ 
сандром Кониськ им рр. 1863— 
1867)»], М. Гніпа («До біографії 
І. П. Котляревського»), Д. Гра 
ховецького ОДо біографії І. П. 
Котляревського», «З видавничої 
діяльності Б. Грімченка та Пол¬ 
тавського губ. земства в 1890 р.»)? 
А. Дучинського [«Революційна ук¬ 
раїнська партія (РУН) на Полтав¬ 
щині за архівними матеріалами 
1901— 1905 років»], П. Клепаць 
кого [«Дворянське земське опол¬ 
чення («козаки») 1812 р. на Пол¬ 
тавщині»], А. Козаченка («До істо¬ 
рії ліберального руху 40-х років на 
Україні. "Діло поміщиків Закрев- 
ських.,»), В. Мїяковського [«Опа- 
нас Маркович у Кирило Мефодіїв- 
ському братстві», «Люди сороко¬ 
вих років (Кирило Мефодіївці в 
■х листуванні)»], ГІ. Пущинського 
(«Службове листування І. П. Кот¬ 
ляревського»), Ф. Савчеика [«І. П. 
Котляревський в обороні своїх 
авторських прав», «Листи П. П. 
Чубинського до Я. П, Полонсь- 

кою (1860—1867)»], О. Тулуба 
(«Мих. Старицький в боротьбі 
з цензурою 1880-х років»), Ю. Ци- 
ганенка («До історії відкриття 
пам’ятника Котляревському»). 
«ЗА СУЦІЛЬНУ КОЛЕКТИВІ 
ЗАЦІЮ». Газета Орган Опішнян- 
ського РК КП(б)У, райвиконкому, 
райради профспілок. Видавалася 
1931—36. Див. «Прапор комуніз¬ 
му» (Опішня). 
«ЗА ЧЕСТЬ БАТЬКШЩЙНИ». 
Газета, орган Козел ьщинського 
РК Компартії України і райради 
деп. трудящих. Виходила 1944— 
62 три рази на тиждень у емг Ко- 
зельщині Полтав. обл. Див. «Ра¬ 
дянське село». 
ЗАВбРСКЛО — село Полтав. 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якііі підпорядковані села 
Ватажкоізо, Головач, Лукпщина, 
Минївка, Портпівка. Розташ. за 
25 км від Полтави і за 13 км від 
залізиич. ст. Головач. 699 ж. 
(1990). Вперше згадується в істор. 
джерелах 18 ст. як хутір. За дани¬ 
ми перепису 1765—69 хутір вхо¬ 
див до складу Полтав. сотні Пол¬ 
тав. полку. 1859 на Заворсклянсь- 
ких хуторах Полтав. повіту — 
46 дворів, 323 ж., у 1900 — 58 дво¬ 
рів. 179 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1926 на х. Заворскло Голо 
вачанської сільради Малопере- 
щепинського р-ну — 45 дворів, 
196 ж. У 1929 ств. колгосп «Впе¬ 
ред». У роки нім.-фашист, оку¬ 
пації (20.IX 1941—23.ІХ 1943) 
із 3. і сіл, підпорядкованих Голо- 
вачанській сільраді, вивезено на 
примусові роботи до Німеччини 
50 чол. У селі — центр, садиба 
колгоспу ім. К. Маркса (молочно 
овочевого напряму), неповна с. ш., 
дільнична лікарня, аптека, дитса¬ 
док, клуб на 550 місць, б-ка 
(15 483од. зо.), відділення зв’язку. 
Пам’ятник К. Марксу (1967). 
Братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих (28 чол.) 1943 при визволен 
пі 3. від нім. фашист, загарбнії 
ків, пам’ятний знак на честь вої 
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ЗАЇЧИНЦ1 мі її односельців, полеглих на фрон- 
і.іх Вел. Вітчнзн. війни (1957). 
Поблизу 3.— 15 курганів. Біля 
с. Лукищпни при оранці в глеку 
знайдено скарб із 1805 срібних 
римських монет; на пн. околиці 
ииявлі 1983 багатошарове посе¬ 
лення (2 тис. до н. с., 7—6 ст. до 
ні е., З—4, 5—7 сг.). 
З АГР ^НІВКА (|аг рунтіика) 
село Зіньківського р пу, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якііі 
підпорядковані села Романівка і 
Сулими. Розташ. на лівому березі 
р. Грунь-Ташані (прит. р. Псла) 
за 25 км від райцентру та за ЗО км 
від залізним, ст. Гоголеве. 487 ж. 
(1990). Згадується в 17 ст. Назву 
одержала за своїм місцезнаход¬ 
женням — від р. Грунь Ташані. 
Належала до Ковалівської сотні 
Гадяцького (Миргородського) пол¬ 
ку. У 1709 подарована Романові й 
Бороховичевій. її право на 3. 
підтвердив універсалом від 1716 
гетьман І. Скоропадський, а 1718— 
Петро І. 1750—96 3.— власність 
гетьмана К, Розумовського. 1781 
село Миргород, пов. Київ, наміс 
ництва, 120 хат. 1787 — 393 ж. 
мол. статі, казенні селяни, козаки, 
піддані гр. К. Розумовського іі 
колезького асесора Федора Ситен- 
ського. За переписом 1859 3.— 
село козацьке Зіньківського пов. 
Полтав. губ , 189 дворів, 1975 ж., 
дерен. Михайлівська церква (1855), 
сільс. управа. 1863 — Ковалівсь 
кої вол. 208 дворів, 1071 ж. 1880 
при Михайлівській церкві відкри¬ 
то чотирикласну початкову, 1886 — 
земську чотирикласну школу. 
1900 у 3. Ковалівської волості 
Зіньківського нов. діяла козацька 
громада, 160 дворів, 919 ж., зем¬ 
ська школа грамоти. 1910 — 172 
двори, 1063 ж. 1914 побуд. нову 
поч. школу (перший директор — 
О. І. М11 хай лове ьк и й ). 1916 відкри¬ 
то хату-читальшо. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 3.— село, 
центр сільради Зіньківського р ну 
Іїолтав. округу, 229 господарств, 

1086 ж. 1934 Загрунівська почат¬ 
кова школа стала семирічкою. 
Під час нім. фашист, окупації 
(25.Х 1941—9.ІХ 1943) із 3. виве: 
зено до Німеччини 40 ж. У березні 
1943 у Романівні розстріляно 26 
жителів, спалено 134 двори. Те 
пер у 3.— колгосп ім. М. В. Фрун- 
зе (спеціалізація — вирощування 
зернових), відділення зв’язку, с. 
ш., лікарня, дитсадок, Будинок 
культури на 360 місць, кіноуста 
новка, б-ка (10,8 тис. од. зб.), 
му неп. Пам’ятники — М. В. Фрун- 
зе (1967), на братській могилі рад. 
воїнів, які загинули (101 чол.) 
при визволенні 1943 3. від фашист, 
загарбників (1961), та воїнам-од- 
носельцям, полеглим (189 чол.) 
на фронтах Великої Вітчнзн. вій¬ 
ни (1967). 
ЗАЇЧИКЦІ (до 19 ст. ще і Зайчин- 
ці) — село Семенівського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані Бакумівка, 
Середино, Тройняки. Розташ. на 
лівому березі нижньої течії р. Хо 
ролу, за 22 км від райцентру і 
залізним, ст. Веселий Поділ. 723 ж. 
(1990). У 1760 предводитель дво¬ 
рянства Хорольською нов. Василь 
Родзяпко мав у 3. 435 душ. 1781 
село Хорольської сотні наліч. 
142 хати, 1787 — 444 ж. Синові 
В. Родзяика — Гаврилу належало 
вже 592 душі. За переписом 1859 
в 3.— 181 двір, 1157 ж., дерев. 
Михайлівська церква (збуд. 1681, 
перебудовувалася 1821). 1863 у 
3. Хорольського пов. б\ло 182 
двори, 1090 ж., селітряний завод. 
У селі 1877 заен. двокласне земсь¬ 
ке уч ще, в якому на 1890 було 
56 учнів. За переписом 1885 у 3. 
наліч. 1229 ж., на 1900— 1368 ж., 
246 дворів, через 10 років — 246 
дворів, 1329 ж., з них 330 пись¬ 
менних. Діяла церковнопарафі 
яльна школа. 
Рад. владу встановлено 1918. На 
1926 у 3. Семенівського р ну, 
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284 господарства, 1511 ж. У 1930 
організ. колгосп «Перемога». Під 
час нім.-фашист, окупації (12.IX 
1941—23.ІХ 1943) гітлерівці роз 
стріляли 5 чол., вивезли до Ні¬ 
меччини 61 чол. Колгосп «Радян¬ 
ська Україна» (зерново-буряків- 
нич. напряму, тваринництво; спе¬ 
ціалізується на вирощуванні на¬ 
сіння багаторічних трав). У 3.— 
будинок побуту, с. ш., фельдшер 
сько акушер, пункт, дитсадок, Бу¬ 
динок культури (на 500 місць), 
6-ка (10 820 од. зб.), кіноустановка. 
Уродженцем 3. є укр. письмен- 
ник-гуморисг В. Л. Чемерис. 
Гостюючи у А. Г. Родзянка у Ве¬ 
се лоподільському маєтку, село 
1845 відвідав Т. Г. Шевченко. 
1967 споруджено пам’ятник В. І. 
Леніну, 1946 встановлено над гроб 
ки на могилах рад. воїнів і жертв 
фашизму 1943 та пам’ятник вої 
нам-односельцям, які загинули 
(128 чол.) під час Великої Вітчизн. 
війни. 
зАйма — річка на межі Полтав. 
та Сум. областей, лівий рукав 
Ворскли (бас. Дніпра). 

ЗАЙЦІВ — ручай у Полтав. обл., 
права прит. Груні (бас. Дніпра). 
Тече тер. Зіньківського р-ну. 
ЗАЙЧИК — річка в Полтав. обл., 
прит. Хоролу (бас. Дніпоа). 
ЗАКРЕВСЬКИХ САДЙВА у с. 
Березовій Рубці Пирятинського 
р-ну. Забудована протягом 2-і 
пол. 18—19 ст. В основі плану¬ 
вання — дві взаємоперпендику- 
лярні вісі. Гол. йде від центр. 

Садиба Закревських у Березовій 
Рудці. Палац. 

входу до парадного двору, через 
палац і далі, по гол. алеї парку 
до Шевченківського дуба. Друга — 
спрямована від парадного двору 
на госп. зону, де розміщено бу¬ 
дівлі служб, майстерень, складів. 
Центр, споруда — мурований дво¬ 
поверховий палац, обабіч якого —- 
видовжені одноповерхові флігелі, 
які утворюють П-подібну ком¬ 
позицію. У будівництві брав участь 
арх. Є. І. Червинський, Тер. 3. с. 
було обнесено муром. Збереглася 
альтанка над ставком біля в’їзду. 
Маєток неодноразово відвідував 
Т. Г. Шевченко. Вперше він при¬ 
їхав до Березової Рудки 2.VII, 
вдруге — в грудні 1843. У травні 
і жовтні 1845 та в січні 1846 Шев¬ 
ченко знову приїздив до Березової 
Рудки. Тут він почав писати пое¬ 
му «Кавказ», намалював порт¬ 
рети власників — Платна і Ган¬ 
ни Закревських. їх син — І нат 
Платонович служив у Сенаті, був 
обер прокурором 1-го департамен ¬ 
ту. На його замовлення 1899 над 
родинним склепом біля церкви 
споруджено каплицю у вигляді пі¬ 
раміди, де його 1906 поховано 
(помер 9.III 1906 у Каїрі). Ного 
дочка Марія Закревська (1892— 
19/4; після одруження Бенкеи- 
дорф, баронеса Будберг) була ио- 
зашлюб. дружиною М. Горького 
(присвятив їй твір «Життя Клима 
Самгіна»), англ. дипломата Лск~ 
карта, англ. письменника Г. Уел- 
лса. Тепер на тер. 3. с.— Березово- 
рудський радгосп-техиікум. Див. 
також Березоворудський істори- 
ко-краєзиаві/п и музей. 
ЗАЛЙВА — річка в Полтав. обл. 
Тече_ тер. Пирятинського р-ну. 
ЗАЛІЗКО — річка в Полтав. 
обл., прит. Кагамлика (бас. Дні- 
пра).^ 
ЗАЛІЗНА — річка в Полтав. обл., 
прит. Кагамлика (бас. Дніпра). 
-ЗАЛІЗГіЙЧНИКІВ ПАРК КУЛЬ¬ 
ТУРИ І ВІДПОЧЙНКУ у Кре 
менчуці. Розташ. на перехресті 
вулиць Чкалова і Паркової, поб 
лизу проспекту 60 річчя Жовтня? 
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Гп.і нтііі у 1787, Сгиль ландшафт¬ 
ний, пню}) — наркобу дівельник 
Н. Гульд. 1’ут був вбудований де- 

}н в. ггалац у зв’язку з приїздом 
до міста Катерини II. Автор про¬ 
екту — арх. 1, Є. Старов (1745— 
1808), розписи художника В. Л. 
Боровиковського (1757—1825) — 
уродженця Полтавщини. У парку 
збереглися 3 дуби віком понад 
200 р.— пам’ятки природи міец. 
значення, в природне озеро, роз¬ 
міщені клуб залізничників, ста¬ 
діон, атракціони. Площа парку 
7,8 га. 
ЗАЛКИ МАТЕ МУЗЕЙ літера 
турно меморіальний у емт Біликах 
Кобеляцького р-ну. Відкр. 1961 
як громадський, з 1976 — держав¬ 
ний, відділ Полтавського крає 
зиавчого музею. Експозиція роз¬ 
міщена в 3 кімнатах, розкриває 
життєвий і творчий шлях угорсь¬ 
кого письменника Мате Залки 
(справж. ім’я і прізв. Бела 
Франкль, 23.IV 1896, є. Ма толоч, 
Угорщина — 11.VI 1937, м. Уеска, 
Іспанія). Під час першої світової 
війни, 1916 потрапив у рос. полон. 
Під час громадян, війни був у 
складі регулярної Червоної Ар¬ 
мії. Після демобілізації жив і 
працював у Москві на дипломатич¬ 
ній, парт, та рад. роботі. Друку¬ 
ватись почав 1924. З 1936 в Іспа¬ 
нії під* ім’ям генерала Пауля 
Л у кача командував 12-ю Інтерна 
ціональною бригадою. Загинув у 
бою. З 1928 майже щоліта приїжд¬ 
жав у с. Білики. Тут він працю¬ 
вав над своїми творами, зокрема 
над автобіографічним романом 
«Добердо». Ряд творів письменни¬ 
ка пов’язані з Україною — повість 
«Генерал», роман «Комети повер¬ 
таються». Музей нараховує 1,5 
тис. експонатів — це фотографії, 
документи, особисті речі, видання 
творів М. Залки. Серед них — 
настільна лампа, власноруч зроб¬ 
лена Залкою, стіл, за яким він 
працював, книги з особистої біб¬ 
ліотеки з його правками та поміт¬ 
ками, картини пензля дружини 

ЗАМОЖНЕ 

письменника, написані нею в Бі¬ 
ликах. Розтані, на вул. М. Залки 
№ 2. 
ЗАЛ^ЧКИ — гідролог . заказник 
(з 1982). Болотний масив. Розташ. 
в Лохвицькому р ні. Перебувають 
у віданні колгоспу «Росія». Пло¬ 
ща 104 га. 
ЗАЛЦІ МАТЕ МЕМОРІАЛЬНА 
ДбШКА у емт Біликах Кобеляць¬ 
кого р ну. Встановлена на фасаді 
будинку, в якому 1928—36 жив 
і працював Мате Залка (1896— 
1937) — угор. письменник, герой 
громад, війни в Іс панії (див. Зал- 
ки Мате музей). Дошка — мар¬ 
мур, відкрита 1950 
ЗАЛЦІ МАТЕ пАм ЯТНИК у 
емт Біликах Кобеляцького р-ну. 
Відкрито 1976 біля Залки Мате 
музею. Пам’ятник — бюст з орг¬ 
скла вис. 0,7 м на постаменті 
з лабрадориту (вис. 1,7 м). Ав 
тор — скульп. М. І. Коган. Іл.— 
табл. XXIX. 
ЗАМКОВА ВУЛИЦЯ у Гадячі — 
від вул. Л. Українки до Набереж¬ 
ної р. Псла. Одна з найстаріших 
у місті. Назва походить від Зам¬ 
ку — найукріплепішої частини 
Гадяцьког фортеці 17—18 ст. На 
3. в. розташована Іадяцька школа 
бджільництва. Забудована інди¬ 
від. житл. будинками. 
ЗАМбЖНЕ (до 1964 — Бровар 
ки) — село Глобинського р-ну, 
центр єільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Глибо¬ 
ке, Глушкове та Глушкове Друге. 
Розташ. на березі р. Псла (бас. 
Дніпра), за 41 км від райцентру 
та за 44 км від залізнич. ст. Гло- 
бине. 613 ж. (1990). Броварки вже 
в 17 ст. були містечком. У травні 
1658 зазнали нападу крим. татар 
(союзників гетьмана Івана Вигсв- 
ського, який запросив їх для бо¬ 
ротьби з полковником Мартином 
Пушкарем) і були зруйновані. 
1683 Миргород, полковник Д. Апо¬ 
стол видав універсал на володіння 



Селом Броварки Говтвянської сот¬ 
ні Миргород, полку судді цього 
полку, пізніше наказному полков¬ 
никові Матвієві Петроградському. 
Потім селом володіли його нащад¬ 
ки. У 1726 — 93 двори, у 1729 — 
105 дворів селян кріпаків. За пе¬ 
реписом 1781 у селі — 100 дворів; 
у тому ж році віднесено до складу 
Говтвянського повіту Київ, на¬ 
місництва. 396 ж. чоловічої статі 
(1787). 
З 1796 — у складі Кременчуц. по 
віту Малорос, губ. (з 1802 — Пол- 
тавської). У 1859 — 99 дворів, 
795 ж.| церква. З 60-х рр. 19 ст. 
село увійшло до складу Манже- 
ліївської волості Кременчуц. по 
віту. 1864 замість старої дерев’я¬ 
ної (збуд. 1795) споруд, нову 
Троїцьку церкву з дзвіницею. 
При ній існувала б ка. 1883 відкри¬ 
то Броварківське земське учили¬ 
ще. У 1-й пол. 90-х рр. 19 ст. тут 
працював земський лікар, була 
крамниця. У 1900 в селі — 2 гро¬ 
мади (казенних селян та селян- 
власників), де наліч. 137 дворів 
та 733 ж.; у 1910 — 230 дворів, 
1423 ж. (з прилеглими хуторами). 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 7.III 1923 як центр сільради 
село увійшло до складу Майже 
ліївською р-ну Кременчуц. окру¬ 
гу. 1465 ж. До сільради входили 
села та хутори: Галаганівщина, 
Глибоке, Княжівка та Корніївка. 
На 17.XII 1926 у Броварках — 311 
дворів, 1569 ж. 1928 село віднесено 
до Великокринківського р ну. 
1939 на тер. сільради мешкало 
2482 ж., було 490 дворів. У період 
цім.-фашист. окупації (13. ЇХ 
1941—26.IX 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 8 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
140 чол. 30.XII 1962 село віднесе 
но до Глобинського р-ну. У 3.— 
центр, садиба колгоспу «Шлях до 
комунізму» (зерново-буряківничо¬ 
го напряму, тваринництво), від¬ 
ділення зв’язку, будинок побуту, 
8 річна школа, фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, аптека, дитсадок, 

Будинок культури на 270 місць 
з кіноустановкою, б ка (10 тис. од. 
зб.), істерико краєзнав. музей на 
громад, засадах, 2 парки. Село 
радіофіковане та електрифіковане 
(1968). 1980 збуд. дорогу з твер 
дим покриттям. Уродженцями се¬ 
ла є О. 1. Петроградський (1868 — 
р. см. невід.), укр. історик і педа¬ 
гог, акад АПІІ СРСР П. П. Удо¬ 
виченко (1958—61 — постійний 
представник УРСР при ППН, 
1967—71 — міністр освіти УРСР). 
Пам'ятники: на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули (6 чол.) 
при визволенні села 1943; воїнам- 
односельцям, полеглим (213 чол.) 
під час Великої Вітчизн. війни 
(1958. реставровано у 80-і рр.). 
ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПРОВОЛОК 
у Полтаві (кол. 1-й Жертв револю¬ 
ції провулок, Жовтневий р-н) — 
від вул. Довженка. Названий 1962 
на честь Заньковецької (Адасовсь- 
кої) Марії Костянтинівни (1854— 
1934) — укр. актриси, першої нар. 
артистки Республіки (1923). Нар. 
в с. Заньках Ніжинського пов. 
Черніг. губ. Навчалася в приват¬ 
них пансіонах Ніжина і Черніго¬ 
ва. З юних років виступала в ама 
горських виставах у Ніжині і Чер¬ 
нігові (зокрема, в драм, гуртку 
пансіону, який очолював уродже¬ 
нець Полтавщини Л. І. Глібов). 
Творча біографія Заньковецької 
почалася 1876 в Ніжині, де вона 
виступала в театрі І. С. Раковича. 
27.Х 1882 дебютувала на профе¬ 
сійній сцені в ролі Наталки («На¬ 
талка Полтавка> І. П. Котлярев¬ 
ського) в Єлизаветград,і. Виступа¬ 
ла в трупах М. Кропивницького, 
М. Сгарицького, М. Садовського 
та ін. У складі укр. труп гастро¬ 
лювала по містах України, в т. ч. 
і в Полтав. губ., за переказами 
вона побувала в с. Пізняках Лох- 
вицького пов. (див. Пізняцька 
народна трупа). 1904 здійснила 
турне по містах Полтавщини, ви¬ 
ступала в Полтаві. 1906 в Полтаві 
брала участь у спектаклях «Без 
таланла» І. Карпенка Карого, «Лі- 
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«ЗАПИСКИ» < ОНЛ пісня» («Дзнііі до церкви 
< кликне, та сам у їй не буває») 

1 Японської. Була однією з зас¬ 
новниць (разом з М. Садовським) 
у Полтаві укр. драм, театру — 
йодом театру Миколи Садовсько- 
го. Знімалася (1910—23) в кіно. 
Останній виступ на сцені — 15.ХП 
1922. 
ЗАПАДЙНСЬКОЇ ЗЙМСЬІСОЇ 
ШКОЛИ БУДЙНОК — у с. 
Западинцях Лохвицького р ну — 
пам’ятка освітнього будівницт¬ 
ва поч. 20 ст. на Полтавщині. 
Споруд. 1913—14 за проектом 
О. Г. Сластіона та земських інже¬ 
нерів і техніків, відповідно до пла 
нів Лохвицької земської управи 
про ств. мережі сільс. шкіл у фор¬ 
мах українського архітектурно¬ 
го стилю. Будинок однокласної 
школи включав клас площею 52 
м2, кімнату вчителів — 15м', рек 
реацію — 23 м2, вхілнпіі тамбур — 
5 м2. При ньому була двокімнатна 
з кухнею і передпокоєм квартира 
вчителя, що мала окремий вхід 
з двору, та бібліотека зі своїм 
входом з причілку. Планування 
будинку досить вдало пов’язувало 
три функціональні групи примі¬ 
щень: учбову, бібліотечну і жит¬ 
лову; вони могли використовува¬ 
тися як разом, так і окремо. У 
зовн: архітектурі узгоджено про 
відні значення учбової частини з 
її гол. входом, підкресленим дво 
поверховою баштою, та учбовим 
класом з 7 великими шестикутни¬ 
ми вікнами і характерним чотири 
схилим дахом із залом. Житлова 
і бібліотечна частини мають примі¬ 
щення меншої висоти і трохи дріб¬ 
ніший масштаб форм. Основні 
конструкції стін виконано у дере 
ві і обкладено цеглою, завдяки 
чому зовні будинок сприймається 
як цегляний. Це враження поем 
люють численні цегляні орна меч 
ти, що нагадують народні вишив 
ки, вивчені Оленою Пчілкою і ви 
дані у вигляді альбомів. Важли 
вою особливістю школи стало вве 
дення ь архітектуру башти, увіц 

чаної наметовим дахом зі шпилем, 
завдяки чому будинок набував 
рис визначної громадської спо¬ 
руди виявленої своїм активним 
силуетом у заг. панорамі села. В 
кін. 1920-х рр. до корпусу було 
прибудовано ще два класи і пєре- 
профільовано для учбових цілей 
деякі приміщення. Будинок про¬ 
довжує використовуватися для по¬ 
треб поч. школи. 
«ЗАПЙСКИ». 1) Історично філо¬ 
логічного відділу ВУАН —видан¬ 
ня Всеукр. Академії наук (до 
1921 — Укр. Академії наук); вихо 
дили 191.9—31 (вийшло 26 книг), з 
них — 6 11, 17 — «Праці історич¬ 
ної секції». У «Записках», зокре¬ 
ма, друкувалися наук, повідом 
лення, документи та ін. матеріа¬ 
ли, пов’язані з Полтавщиною: 
Я. Айзєнштока («Студії над тек¬ 
стами І. Котляревського»), О. Анд- 
ріяшева («Нарис колонізації Пе 
реяслівської землі до поч. 16 в.»), 
М. Бужннського («З історії Пол¬ 
тавського магістрату за перші ро¬ 
ки його існування. 1752—1767»), 
О. Гру шевського («Перші геть- 

Западинці. Будинок земської школи. 

281 



папські земельні універсали»), 
П. Зайцева («Байки Левка Боро 
виковського»), І. Капустянського 
(«Рукописи Гоголя в Полтавському 
музеї»), П. Клименка («Л. Окин- 
шевич. Генеральна старшина на 
Лівобережній Україні 17—18 вв.», 
«Місто і територія на Вкраїні за 
Гетьманщини. 1654—1767 рр.»), 
Г. Коваленка («Г. І. Маркевич, 
полтавський видавець ? друкар»), 
К. Козубенка («Слідство про ху 
тори в сотнях Яготинській та Бе 
резанській 1730 р.»), П. Кудряв- 
цева («До пояснення ,Енеїди” Кот¬ 
ляревського»), К. Лазаревської 
(«Матеріали до історії цехів Ліво¬ 
бережної України 17—19 вв.»), 
М. Марковського («Як утворився 
роман ,,Хіба ревуть воли як ясла 
повні?” П. Мирного та І. Білика»), 
«,,Енеїда” Івана Петровича Котля 
ревського»; «,,Наталка Полтавка” 
І. П. Котляревського за рукописом 
1820 рр.»), П. Нечнпорепка («Про 
,.порції” та ,,рації” на Гетьманщи¬ 
ні 1725—-1750 рр.»); В. Станіслав- 
ського («Листи П. Мирного до 
М. ГІ. Старицького»), А. О. Стеио 
вича («З перших років ,,земских 
собраний” на Лівобережжі»), М. 
Ткаченка («Нариси з історії селян 
на Лівобережній Україні в 17— 
18 вв.»), П. Федоренка («З істо¬ 
рії монастирського господарства 
на Лівобережжі 17—18 ст.»), П. П. 
Филиповнча («Переклад Котля 
ревського із Сапфо»), С. М. Шам- 
рая («Козаки м. Полтави в 1767 р. 
за Румянцівським описом». «Ко 
бижча в 18 в.») та ін. 2) Полтавсь¬ 
кого землевпорядного технікуму. 
Видавалися 1927—28 у Полтаві. 
3) Полтавського І НО. 1925—27 ви¬ 
дано 5 випусків (перші три на 
склографі), в яких вміщені наук, 
і метод, статті та інформації про 
роботу ін-ту. Вип. 4 містить мате¬ 
ріали з історії театру Полтави, 
про викуп з кріпацтва М. С. 
Щепкіна; статті С. О. Іллічевсько- 
го — про укр. назви рослин, їх 
походження та класифікацію; 
О. Т. Булдовського — про фауну 

р. Ворскли; Вин. 5 вийшов під 
назвою «Записки Полтавського ін¬ 
ституту соціального виховання». 
4) Полтавського інституту соціаль¬ 
ного виховання. Видані 1930. Тут 
надруковано підбірку документів 
і матеріалів про сел. рух на Пол¬ 
тавщині в 1905—07 (Ф. А. Гераси- 
менка), статті про рослинність 
долини р. Ворскли (М. №колає- 
ва, Ф. Курінного. І. ІІедана), 
метод, статті. З 1946 видаються під 
назвою: «Наукові записки» Пол¬ 
тавського педінституту. 5) Пол¬ 
тавського наукового при Все¬ 
українській Академії наук то¬ 
вариства. Протягом 1919—28 вида¬ 
но два випуски. Вип. 1 вийшов під 
назвою «Записки Українського на¬ 
укового товариства досліджування 
й охорони пам’яток старовини та 
мистецтва на Полтавщині» (1919), 
де вміщено огляд діяльності т-ва; 
статті «Географічним термін ^Ук¬ 
раїна” в народних піснях» (В. Щє- 
потьсв), «Розкопки палеолітичного 
селища в с. Гінцях, Лубенського 
повіту в 1914 і 1915 р.» (В. Щерба- 
ківський), «Дюнні стації неолітич¬ 
ної доби з побережжя Ворскли» 
(М. Рудинський), «Матеріали до 
вивчення Полтавщини» (В. Щер- 
баківський) та ін. Вип. 2 (1928) 
містить статті: «Про життя і діяль¬ 
ність Полтавського наукового при 
ВУАН товариства за минулі роки 
(1919—1927)», «Стосунки уряд- 
ництва Диканського маєтку Кочу- 
беїв з кріпаками в першу полови¬ 
ну 19 ст.» (П. Г. Крепацький), 
«Гадяцький ключ», «До історії 
землеволодіння на Лівобережжі» 
(М. М. Бужинськпй), «Зміни в 
етнографічному складі деяких 
міст Лівобережжя» (В. Чуйко), 
«Спомини про П. Я. Рудченка 
(П. Мирного)» (В. І. Станіславсь- 
кий), «Проект програми колектив¬ 
ного планового дослідження рос¬ 
линного покрову Полтавської ок¬ 
руги» (В. Кушніренко і Мі Ніко- 
лаєв) та ін. 6) Полтавського сіль¬ 
ськогосподарсько го політех н і куму. 
1927—ЗО видано 4 томи у Полтаві 
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(Том 3 і 4-й у двох випусках кож¬ 
ний). 
«ЗАПИСКИ и ВОСПОМИНА 
НИЯ. 1888—1908 гг.». Видання 
редакції газ. «Полтавский юлос», 
в якій спершу публікувався текст 
цього твору. Автор — Д. О. Іва- 
ненко. У 1910—1912 книжку без¬ 
коштовно одержували передплат¬ 
ники «Полтавського голосу». У ній 
зафіксовано події громадсько 
культур, життя Полтави за 20 ро 
ків, відображено діяльність різних 
орг-цій і т-в. Детально описано 
судовий процес над братами Скит 
ськими, відкриття пам’ятника 
І. П. Котляревському тощо. Пода¬ 
но характеристики відомих пол 
тавців В. О. Ьучпевпча, В. Л. Ве 
ренштама, ї. Василевського, 
О. Волкенштейна, В. Г. Королен- 
ка, Л. В. Позена, проф» М| В. 
Скліфосовського та ін. «Записки» 
ілюстровано портретами адм. і 
громад, діячів, військових, духов 
них осіб. Іваненко Дмитро Олек 
сійович (1859—1943) — укр пись¬ 
менник і журналіст, редактор 
«Полтавського вісника» і «Пол 
тавского голос а», батько укр. 
письменниці О. Д. Іваненко. Нар. 
в Полтаві, вчилася в гімназії, 
потім у робітничій школі та Пол- 
тав. ІНО, звідки восени 1922 всі у 
лила в Харків. ІНО. Влітку 1924 
і 1925 працювала в колонії ім. 
М. Горького, очолюваній А. С. 
Макаренком (спочатку в Кова 
лівці поблизу Полтави, а потім у 
Куряжі під Харковом). Друку¬ 
валася з 1925. Іваненко належать 
численні книжки оповідань, ка¬ 
зок, повістей для дітей та юнацт¬ 
ва. 
«ЗАПЙСКИ о полтАве и ее 
ПАМЯТНИКАХ». 2 є вид. Пол¬ 
тава, 1902. Підготував В. О. Буч- 
невич. Наведений перелік навч. 
закладів Полтави, театрів, гене 
рал-губернаторів, губернських 
предводителів дворянства, пам’я¬ 
ток архітектури. Розповідається 
про істор. минуле Полтави і пол¬ 
тавців та ін. 

ЗАРїГ 

«ЗАПЙСКИ О ПОЛТАВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ, составленньїе в 
1846 г.». Вийшли у Полтаві 1848— 
52. Являють собою статистично- 
екон. огляд губернії у трьох ча 
стинах, підготовлений істориком, 
етнографом і статистиком Мико¬ 
лою Івановичем Арандаренком 
(1795—1867), який у 40—50-х ро 
ках 19 ст. обіймав посаду управи- 
ге.тя полтав. палати держ. маєт- 
послеіі. У книзі наведені цінні дані 
з історії Полтавщини від найдав 
її і іііі і х часів, зокрема з історії 
адм. тер. устрою] держ. установ 
17—18 ст., розв. с. г., пром-сті, 
ремесел!; У 2 іі ч. (1849) подано 
фольклорні та етнографічні мате¬ 
ріали при звичаї, обряди, повір’я 
полтавців, нар. пісні, думи, казки, 
приказки тощо. У 3 лі ч. опис гу¬ 
бернії поданий по повітах. 
«ЗАПОВІТИ ІЛЛІЧА». Газета, 
орган Кардівеького РК Компартії 
України та райради нар. депутатів. 
Видається три рази на тиждень 
у Карлівці з 1962. Попередні наз- 
ви: 1930—35 — «За колективне 
житія», 1935—41 — «Сталінсь¬ 
ким шляхом». 1941 (вересень) — 
1944 (березень) — не видавалася. 
1944—62 — «Червона зоря». Ре¬ 
дакція — в Карлівці на вул. 
Спартака № 1. 
«ЗАПОВІТИ ЛЕНІНА». Газета, 
орган парг. орг-ції і правління 
колгоспу «Заповіт Леніна» Лох- 
вицького р ну Полтав. обл. Ви¬ 
давалася 1958—59. 
ЗАРЇГ — село Оржнцького р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розташ. на р. Оржиці, за 7 км від 
Оржиць і за 35 км від залізнич. 
ст. Драбів. 1577 ж. Засн. у 18 ст. 
Після спорудження 1855 Митро- 
фанівської церкви 3. дістав статус 
села. У 1859 тут наліч. 1171 ж., 
у 1900 — 1380 ж. 3. входив до Ор- 
жштької волості Лубен, р-ну. 
Під час революції 1905—07 у 3. 
відбувся селянський виступ. За 
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переписом 1910 у 3. 231 господар 
ство, 1343 ж., 1240 дес. орної зем¬ 
лі; паровий млин з просорушкою. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 3 — село Оржицько- 
го р ну, 1926 — 333 господарства, 
1591 ж. Восени 1929 виникло 4 
ТСОЗи, які в 1930 стали колгос¬ 
пами «Червоний клин», ім. Шев¬ 
ченка, «Червоний плугатар», «Хлі¬ 
бороб». 1932 всі ці господарства 
об’єдналися в колгосп ім. Леніна. 
1931 ств. МІС. Лід час голоду 
1932—33 багато жителів села по¬ 
мерло. У роки Великої Вітчизня¬ 
ної втни (22.ЇХ 1941 — 22. ЇХ 
1943) гітлерівці закатували 5 жи¬ 
телів села і бл. 100 чол. вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни, а відступаючи, спалили 300 
хат. У повоєнні роки був відновле¬ 
ний колгосп ім. Леніна. У 1958 він 
був учасником ВДГІГ у Москві. 
Біля с. Заріг розміщені молокоза 
вод, шляхове підприємство. На 
1990 у селі діють медпункт, с. ш., 
Будинок культури і духовий ор¬ 
кестр при ньому, дитсадок, комп¬ 
лексний приймальний пункт, від¬ 
ділення зв’язку і відділення Ощад¬ 
банку, універмаг та ін. Зарізький 
парк. Уродженцями 3. є укр. 
етнограф, фольклорист, письмен¬ 
ник і педагог МІ Номис (справж. 
Матвій Терентійович Симонов, 
1823—1900), письменниця Натал¬ 
ка Полтавка (дочка Номиса) і 
доктор географ, наук О. Д. Поло¬ 
вина. У 1852—54 в селі жили П. О. 
Куліш та Ганна Барвінок. Відві¬ 
дав Заріг Т. Г. Шевченко. У 1936 
побував у селі Г. І. ІІстровський. 
Споруджено пам’ятник В. І. Лені¬ 
ну (1957), пам’ятник односельцям, 
полеглим на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни (1954), пам’ятний 
знак на честь земляків, загиблих у 
Великій Вітчизп. війні (1970), 
пам’ятник на братських могилах 
(2) рад. воїнів, що загинули в 
1943 при визволенні села (1984). 
У селі братська могила радянських 
воїнів, полеглих 1941, могила Ге¬ 
роя Соц. Праці О. В. Василенка 

(1957). Пам’ятний знак Трудової 
Слави — трактор «Універсал-2» 
(1972). 
ЗАРІЗЬКИЙ ПАРК — пам’ятка 
садово паркового мистецтва (з 
1975). Закладений 1959. Зростає 
бл. 130 дерев і кущів різних видів 
і форм. У центрі парку висаджено 
тіньовий годинник. Розміщений 
в с. Зарїг Оржпцького р ну. Пере¬ 
буває у віданні колі ос пу ім. В 1. 
Леніна Площа 7 га. 
«ЗАРГВО». Газета, орган Лубен 
ського повітвиконкому. Видавала¬ 
ся 1922 у Лчбиах. 
ЗАРІЧЧЯ — річка в Гіолтав. обл., 
прит. Ворскли (бас. Дніпра). Тече 
гер. Кобеляцького р ну. 
ЗАРОСТІ ЦІННИХ РОСЛЙН — 
бот. пам’ятки природи (з 1979). 
Зростають види рослин, занесені 
до Червоної книги України. 1) Бі¬ 
ля с. Рожаївкп Полтав. р-і$ж Пе¬ 
ребувають у віданні радгоспу ім. 
С. Ф. Копдратенка. Пл. 5 га. 2) 
Поблизу с. Розсошинців Полтав. 
р ну, натер. Розсошанського лісницт¬ 
ва (кв. 9). Росіє рідкісна рослина— 
цибуля ведмежа, занесена до Чер¬ 
воної книги України. Перебувають 
у віданні Полтав. ліегоспзагу. 
Площа 0,5 га. 3) У с. Величковому 
Шишацького р-ну. Перебувають 
у віданні колгоспу «Шлях до 
комунізму». Площа 1 га. 
ЗАСИЛЛЯ — село Лубен, р ну, 
центр сітьс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковане село Солони- 
ця. Розтати, на р. Сулі, за 7 км 
від райцентру та за 2 км від за- 
лізн. сі. Солопиця. 5035 ж. (1990). 
Згадується в істор. джерелах 17 ст. 
1714—27 3., яке належало Ромен- 
ській городові й старшині, захо¬ 
пив Лубен, полковник Андрій Мар¬ 
ковії ч. Право на володіння селом 
підтверджене грамотами Петра І 
від 7.VII 1718 та Анни Іванівни 
від 5.У 1735. За Генеральним слід¬ 
ством про маєтності Лубен, полку 
1729—80 3.— село, передмістя 
Лубен, 90 дворів, 3 1781 3.— Лу¬ 
бен. пов. Київ, намісництва, 276 
дворів. 1787 — 870 ж. чол. статі, 
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ЗРКЕЛЯ БУДИНОК і .і и пні ііп’ііі, копанії і власники: 
< скуіід м«іііо|) Метро Кулябко, но¬ 
ні типі' ігубенськніі скарбник Кор 
мі( вмч, бунчуковий товариш Інан 
Болюбаш. 1796 — 3. у складі Ма- 
юрос., з 1802 — Полтав. губ. 
За переписом 18У) 3.— Лубен, 
цов., власницьке й козацьке село. 
150 дворів, 1072 ж., дерев. Анд¬ 
ріївська церква на кам’яному фун¬ 
даменті з окремою дзвіницею, при 
ній б ка, повітове уч-ще (1Я47 — 
41 учень), станова квартира. 1863— 
150 дворів, 2216 ж., З ярмарки па 
рік. 1900 в 3. (разом з хуторами) 
269 двррів, 1637 ж., діяло 2 сідьс. 
громади (козацька та селянська), 
земська і церковнопарафіяльна 
школи, землі власної 2130 дес., 
надільної від поміщиків — 110 дес., 
від казни 44 дес. Розвинуті 
промисли (плетіння з рогози, ви 
готовленая цегли). 1910 — 339 
дворів, 2047 ж., орної землі — 
1184 дес., всього посівів — 1280 
дес. У 1907—08 із Засульсько'і 
вол. під час переселення в Сибір, 
Казахстан і Далекий Схід виїха¬ 
ло 225 чол. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 3.— центр сільради 
Лубен, р ну Лубен, округу. 1926 — 
445 господарств, 2118 ж.; 1929 ств. 
ТСОЗ «Зірка». За період нім.-фа¬ 
шист. окупації (13.IX 1941—19 IX 
1943) розстріляно 29, вивезено до 
Німеччини — 134 жителі села. У 
3.— відділок колгоспу «Росія», 
12 иром. підприємств (комбінат 
буд. матеріалів, буд. орг ції, ко¬ 
ноплезавод та ін.), с. ці., Будинок 
культури на 550 місць, б-ка (17,6 
тис. од. зб.). Уродженцем 3. є 
укр. журналіст і гуморист М. Г. 
Миронець; с. Солонині — Герой 
Рад. Союзу (з 1943) П. Г. Дейкало 
(1917—77; навчався у засульській 
с. ні., жив і працював у Лубнах); 
уко. і білорус, літературознавець 
і фольклорист П. П. Охріменко. 
У 3.— Меморіал Вічної Слави 
в пам’ять про воїнів-сдносельців, 
які загинули (506 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Неолітич¬ 

не та скіфське поселення; поблизу 
села — поселення чсрняхівської 
культури. Па тер. Солониці — 
поселення доби пізньої бронзи, 
скіфського часу. На хуг. Туркачів 
поселення доби неоліту, в ур. За¬ 
мости іце — чсрняхівської культу¬ 
ри. Поблизу сіл є курганна група. 
ЗАЧЕПЙЛЇВСЬКЕ ПОХОВАН 
НЯ 2 пол. 7 — поч. 8 сг. біля 
с. Зачепилівки Новосанжарсько- 
го р ну. Впявл. 1928 за 3 км на 
Пп. Сх. від села, на лівому березі 
р. Ворскли. Обстежувалося 1928— 
29 О. К. Тахтаєм. Належало до 
багатих поховань кочівників. Ви¬ 
яв. залишки скелету коня, золоті 
та срібні речі особистого убору — 
сережки, підвіски, браслети, перст- 
ні, пряжка, намисто. Залізні віст¬ 
ря стріл, палаш,стремена, скля¬ 
ний кубок, візантійські золоті 
монети 602—646 років. Поховання 
відноситься до пам’яток переще- 
нинськоіо типу. Речі зберігаються 
у Музеї історичних коштовностей 
України та Полтав. краєзнавчо¬ 
му музеї. 
•«ЗБІРНИК НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ» 1) Полтав. с.-г. ін ту.— 
Див. «Труди» Полтаві с.-г. ін ту. 
2) Петровської дослідної станції 
смушково-молочної о ві вчарства 
УРСР 1937 видано два випуски 
Держ. вид вом колгосп, і радгосп, 
літ ри УРСР у Києві — Полтаві. 
«ЗБІРНИК ПРАЦЬ Середньо- 
дніпровського державного запо¬ 
відника». 1937 видано один випуск 
Держ. вид вом колгосп, і радгосп, 
літ ри УРСР у Києві — Полта¬ 
ви 
ЗЕКЕЛЯ БУДҐ1НОК прибутковий 
у Полтаві. Збуд. 1906 за проектом 
арх. В. Л. Бесселі на замовлення 
Д. Я. Зекеля, який придбав ділян 
ку у кварталі кол. Суздальських 
торг, рядів на розі вул. Іванівської 
і Мало-Петровської (тепер Гоголя 
і Леніна). Мурований, прямокут¬ 
ний у плані, триповерховий з під- 
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валом. На і му поверсі був взут¬ 
тєвий магазин, на 2-му і 3-му — 
багатокімнатні квартири з анфі- 
ладним розташуванням кімнат. 
Планування і зовнішній декор 
відповідають стилю раннього мо¬ 
дерну. Розташ. на вул. Леніна 
№ 14/18. 
«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ». Назва місце¬ 
вості, за 2 км від Гадяча (тепер 
околиця міста); лісове підгір’я над 
р. Пслом, де 1899 Олена Пчілка 
збудувала для Лесі Українки дач¬ 
ний двоповерховий будинок. По 
ред будинком ріс дуб, на якому під 
укр. рушником висів портрет Т. Г. 
Шевченка. Тут Леся Українка 
проводила літні місяці 1899, 1900 
—06, тут написала понад ЗО віршів, 
перекладів, статей, велику кіль¬ 
кість листів. З поетичних творів: 
«Забуті слова» («Ви щасливі, пре 
чистії зорі...»), «Сфінкс», «Лсгеп 
ди», «Де поділися ви, голоснії 
слова...» (1900), «Ніобєя» (1902), 
«Напис в руїні» (1903), «Три хви¬ 
лини» (1905), «Тиху задуму вечір¬ 
нюю...» (1906) та ін. У «3. Г.» гос¬ 
тювали учасн. київ. «Союзу бороть 
би за визволення робітничого кла 
су» С. К. Мержипський, укр. пись¬ 
менниця Ольга Кобилянська, 
укр. музикознавець-фольклорист 
К. Квітка, укр. письменник, актор, 
мистецтвознавець, режисер Г. Хот 
кевич, укр. художник Ф. Красиць 
кий та ін. Звідси 1903 Леся Укра¬ 
їнка їздила з матір’ю до Полтави 
на відкриття пам’ятника 1. II. Кот¬ 
ляревському. 1925 будинок прода¬ 
но й перевезено в інше місце Га¬ 
дяча. На місці дачі 1971 встановле¬ 
но Українці Лесі пам*ятний знак, 
на якому напис: «На цьому місці 
стояв будинок, в якому в 1899— 
1906 рр. проживала Л^ Українка». 
Тоді ж відновлено «Лесину кри¬ 
ницю». 
ЗЕЛЙНКІВКА (Олександрі вка) — 
село Чутівського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані се.ла Смородщи- 
на, Тойбік, Юнаки. Розташ. на 
лівому березі р. Коломака за 18 

км від райцентру і за 19 км від за¬ 
лізний. ст. Кочубеївка. 407 ж. 
(1990). За даними Рум’янцевсько 
ю перепису 1765—69 слобода 
Зеленська входила до складу Пол¬ 
тавської Другої согні Полтав. пол¬ 
ку. Під час перепису 1859 у Зелен- 
ківці (Олександрівні) наліч. 30 
дворів, 198 ж. На 1883 в селі був 
вітряк, 1900 у 3. Василівської 
волості (разом з хуторами Богда 
нівки, ІІІатунівки, Чечиталівки, 
Бабинівки) діяла сільс. громада 
се л я н - в л а сни ків, 61 двір, 267 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У травні 1919 в 3. ств. сіль¬ 
ський к-тет бідноти. За всесоюз. 
переписом на 17.XII 1926 у 3. 
Сторожівської сільради Чутівсь¬ 
кого р-ну — 86 господарств, 383 ж. 
1930 ств. колгосп ім. С. К. Луцен- 
ка. До нього увійшли господарства 
хуторів Полівка, Самойдівка, Зе- 
лепківка, Чамарнне, ІІІатунівка. 
У період цім. фашист, окупації 
(24.IX 1941—22.ЇХ 1943) вивезено 
до Німеччини 43 чол. та спалено 
22 будинки. 
На тер. сільради два колгоспи: 
«Радянська Україна» (зерново-бу- 
ряківн. напрям, тваринництво) та 
«Перше травня» (того ж напряму). 
У селі є фельдшерсько-акушер, 
пункт, дитсадок, сільс. клуб (на 
200 місць), б ка (9036 од. зб.). 
Встановлено 1968 надгробки на 
братських могилах рад. воїнів, 
які загинули 1943 під час визволен¬ 
ня 3. від гітлерівців, та 1964 па¬ 
м’ятник воїнам односельцям, по¬ 
леглим (73 чол.) на фронтах Вели- 
КОі Вітчизн. війни. 
«землі!». Газета, виходила в 
м. Кобеляках 1906. 
ЗЕМЛЯНКЙ (Землянка, Копан¬ 
ка, Копанки) — село Глобинсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Корещина, Малинівка, Радалівка, 
Степне. Розташ. на березі р. Хоро- 
лу, за 19 км від райцентру та за 
15 км від залізнич. ст. Глобнне. 
412 ж. (1990). У 1-й пол. 19 ст. на 
місці 3. виник власницький хутір 
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зі мськпїї повітовий суд 1\< >1(3 IIКII, ЩО ВІДНОСИВСЯ до Хо 
І»).п.ського нон. і' 1859 тут наліч. 
25 дворів, 143 ж. У 1900 на тер. 
В. існувала сільс. громада, у якій 
було записано 55 дворів (у т. ч. 
5 приписаних з сусідніх хуторів), 
383 ж. За переписом 1910 у 3.— 51 
двір, 309 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 7.III 1923 село як центр сіль¬ 
ради увійшло до складу Семенів 
ського р-ну Кременчук. округу. 
531 ж. (1923). До складу сільради 
в той час входили села Корєщина, 
Біле Озеро та Озеро. 1926 3. вхо¬ 
дили до складу Ьрусівської сіль 
ради, наліч. 130 дворів, 715 ж. 
З 1928 село — у складі Велико- 
кринківського р-ну і знову стає 
центром сільради. У період нім.- 
фашист. окупації 3. (14.IX 1941— 
26.IX 1943) гітлерівці стратили 8 
жителів села, вивезли на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини 93 чол. 
На фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни загинуло 52 жителі 3. З ЗО.XII 
1962 село — у складі Глобинсько- 
го р ну. УЗ.— центр, садиба кол¬ 
госпу ім. Г. І. Котовського (зерно¬ 
во-тваринницький напрям, тех. 
культури), відділення зв язку та 
Ощадбанку, будинок побуту, не¬ 
повна с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, клуб на 300 місць, при яко¬ 
му працює Землннківський па¬ 
радний хор, б ка (14,7 тис. од. 
зб.), музей на громад, засадах. 
Село радіофіковане 1954, електри¬ 
фіковане 1961. 1973 збуд. дорогу 
з твердим покриттям. Уроджен¬ 
кою с. Корещини є укр. співачка, 
нар. арт. УРСР (з 1979), лауреат 
Держ. премії УРСР ім. Т. Г 
Шевченка (1986) Р. О. Киричен 
ко. У с. Радалівці виявлені посе¬ 
лення доби неоліту та бронзи, 
черняхівської культури. 
ЗЕМЛННКІВСЬКИЙ НАРОД¬ 
НИЙ ХОР у с. Землянках Гло- 
бинського р-ну. Сів. 1977. Народ 
ний з 1987. Перший керівник — 
Т. Г. Лазаренко. З 1983 хором ке¬ 
рує А. К. Чемелюх. Неодноразо 
вий лауреат районних та обласних 

оглядів конкурс ів, а також Все- 
союз. фестивалю пар. творчості 
1987, учасник Реї п. свята пісні 
в Полтаві па «Співочому полі» 
та ін. 
ЗЕМСЬКИЙ ПОВІТОВИЙ СУД. 
Ств. 1763 для розгляду цивільних 
справ. У кожному полку було по 
два 3. п. с. за винятком Ніжин¬ 
ського (діяло три 3. п. с.) і Полтав. 
полку (діяв один 3. п. с.). У Пе¬ 
реяславському полку суди знахо¬ 
дилися у Переяславі і Золотоно¬ 
ші; Прилуцькому — у Прилуках 
га Іваниці; Лубенському — у Луб¬ 
нах і Ромнах; Гадяцькому — у 
Гадячі і Зіііькові; Миргород.— 
у Миргороді та Остап’ї; Полтав.— 
у Полтаві. Фактично 3. п. с. 
почали діяти з 1764, а в Полтаві — 
з 1773. Посади членів 3. п. с. 
(судді, підсудка, писарі) були 
виборні, довічні. Канцелярія суду 
ділилася на побиття, кількість 
яких залежала від кількості со¬ 
тень, що входили до повіту. 3. II. 

с. засідав тричі на рік: 1) Богояв- 
ленські рочки (з 7.1 до Паски), 
2) Троїцькі рочки (від Трійці до 
1 .VII) та Михайлівські рочки 
(з 9.ІХ до Різдва). Апеляційною 
інспекцією був Генеральний вій¬ 
ськовий суд, а з 1764 — Друга 
Малоросійська колегія. Ліквідо 
вано 1782. Справи було передано 
у повітові суди та нижчі розправи. 
Відновлені ЗО XI 1796 з місцем 
знаходження у Полтаві, Зінько 
ві, Кременчуці, Хоролі, Гадячі, 
Ромнах, Лубнах, Золотоноші, Пе¬ 
реяславі, Пирятині, Прилуках та 
ін. Кожен суд ділився на два де¬ 
партаменти — кримінальних і 
цивільних справ. Остаточно лік- 
відовані 6.XII 1831 з передачею 
справ повітовим судам. Докумен¬ 
ти Галицького, Зіньківського, Зо¬ 
лотоніського, Кобеляцького, Кре 
менчуцького, Лубенського, Мир¬ 
городського, Переяславського, IIи~ 
рятинського, Полтавського, Ро- 
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менського, Хорольського 3. п. с. 
зберігаються в Центр, істор. архі¬ 
ві України у Києві. 
ЗЕМСЬКИЙ СУД — становий суд 
для розв’язання цивільних справ 
шляхти у феод. Польщі, Литві, 
а також на загарбаних ними укр. 
землях, у т. ч. й на Полтавщині. 
Компетенцію 3. с., як і Арабсько¬ 
го суду, визначали Литовські ста¬ 
тути. У результаті визвольної вій¬ 
ни укр. народу під керівництвом 
Б. Хмельницького був ліквідова¬ 
ний. 
ЗЕМСЬКИХ ШКІЛ БУДЙНКИ 
на Полтавщині — пам’ятки будів 
ництва кін. 19 — поч. 20 ст. Спо 
руджувалися за проектами земсь 
ких інженерів і техніків для роз¬ 
міщення початкових учбових сіль 
ських закладів — земських шкіл. 
Включали в себе учбові класи, 
рекреації, квартири для вчителів, 
б-ки. За своєю архітектурою ь 
кін 19 ст. були найчастіше без 
стильними або еклектичними, ін¬ 
коли вони давали приклади про 
вінціального псевдокласицизму 
або псевдорос. стилю, на поч. 
20 ст. траплялись запозичення 
форм стилю модерн. Про неви¬ 
разність архітектури шкільних 
будинків 1905 писала Олена Пчіл- 
ка у журналі «Рідний край», яка 
висловила побажання, щоб архі¬ 
тектура шкільних споруд відпові¬ 
дала б нар. смаку і набула б рис 

Земська школа у Лохвиці. 
Реконструкція головного фасаду. 

нац. своєрідності. У цей час спору¬ 
джували вже перші будинки укра¬ 
їнського архітектурного стилю, 
зокрема, Полтавського губернсь¬ 
кого земства будинок і Полтавсь¬ 
ку школу ім. 1. П. Котляревсько¬ 
го. У 1910 Полтав. земство проье 
ло конкурс на розробку проектів 
будинків шкіл в укр. стилі. Вліт¬ 
ку того ж року Лохвицька земсь¬ 
ка управа за ініціативою її голови 
Терешкевича постановила буду¬ 
вати такі школи. Тоді ж з’явили¬ 
ся противники цього, які запере 
чували таку можливість, тому 
1910 спорудили лише дві школи — 
в Млинах і Голінці за проектами 
техніків буд. відділу Лохвицького 
земства. 1911 таких будинків спо¬ 
рудили вже 22. У 1912 підряднику 
її. Малиновеьксму доручили спо 
рудити 27 таких шкіл, але за 
звітом управи зведено 18. 1913 
планували спорудити ще 27 шкіл. 
1912 розроблено серію шкільних 
будинків худож. О. 1 . Сластіоном, 
який опрацьовує фасади, вносить 
в архітектуру поліпшені форми, 
звертаючи особливу увагу на де¬ 
кор. прикраси на фасадах з не¬ 
тесаної Цегли у вигляді окремих 
вставок, лиштв, арабесок і кили¬ 
мових композицій, що надавало 
архітектурі підкреслено нац. ха¬ 
рактеру. О, Г. Сластіон у своєму 
записі, призначеному для полтав. 
художника О. С. Бокія, який 
1929 готував монографію про мит¬ 
ця, згадував, що Лохвицьке зем¬ 
ство замовило йому проекти для 
83 будинків одно-, дво- та три- 
комплектних шкіл, «частину 
шкіл встигли збудувати, рршту — 
війна не дала». На думку мистецт¬ 
вознавця В. М. Ханка, таких шкіл 
спорудили не менше 140. Тепер 
наліч. 58 шкіл, зокрема, в насе¬ 
лених пунктах: Безсали, Бербецн- 
ці, Бідогорілка, Білоусі вка, Бі 
лоцерківці, Бодаква, Бондар', 
Брисі, Бубни, Васильки, Гаївшм 
па, Галявс, Герасимівка, Більш, 
Городище, Ждапи, Закроїха, За 
падинці, Засулля, Ісківці, Кова н, 
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ЗЕМСЬКИХ ШКІЛ БУДИНКИ Курінька, Лука. Луценки, Луч¬ 
ки. Млини, Мокіївка, Нове, Пе- 
стичівське, Піски, Пісочки, Риги, 
Рудна, Синяківщииа, Скороба¬ 
гатьки, хут. Сухоносівка, Токарі, 
Христанівка, Чорнухи, Шмиглі, 
Яблунівка, Яхники, Ядини та ін. 
Школи Лохвицької о земства 1910— 
16 в типологічному значенні мали 
як основу плани, розроблені арх. 
Н. Ю. Лєрмонтовим для Ярослав¬ 
ського земства, який створив їх 
на зразках планів фінських архі¬ 
текторів, через що вони іноді на¬ 
зивались «школами фінського ти¬ 
пу». Вони повністю підпорядкова¬ 
ні вимогам доцільності, яка проя¬ 
вилась у функціональному гру¬ 
пуванні приміщень; учбова зона 
включала вхідний тамбур, роздя¬ 
гальню, рекреацію, класи, кім¬ 
нату вчителів; житлова зона охоп¬ 
лювала двокімнатну квартиру вчи¬ 
теля з кухнею, хижкою та перед¬ 
покоєм, поряд влаштовували окре¬ 
ме приміщення для бібліотеки 
або сторожа. В дж> або грпк.іас 
них будинках спим між кіми.на¬ 

ми можна було об’єднувати в одну 
велику залу, де проводили збори 
або ж святкування. 
Основною конструкцією будинку 
був дерев’яний зруб або каркас, 
обкладений зовні цеглою, завдяки 
чому будинки були досить вигід¬ 
ними, міцними і економічними. 
Завдяки загальному задуму шко¬ 
ла в оточенні ін., навіть господар¬ 
чих споруд, ставала певним ан¬ 
самблем, складові частини якого 
були об’єднані спільними пласі ич 
ними і стильовими рисами, виявля¬ 
ли нац. своєрідність архітектури. 
Це визначило об’ємну композицію, 
в якій одно-і двокласні школи мали 
Г-подібний план і асиметричне, а 
три- і чотирикласні школи симет¬ 
ричне розв’язання з планами у 
вигляді літер V та II. У зови, 
композиції гол. об\ м створював 
ум. блок, накритий високим чо¬ 
тирисхилим дахом, до якого при¬ 
лучався один чи два блоки, де 

Плані! ОДНО-, /іно , ірикомплектних земських шкіл. 
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були житлові та ін приміщення, 
а між ними здіймалася вежа, вкри¬ 
та наметовим дахом зі шпилем, 
що підкреслювало гол. вхід. В 
одно- і двокласних школах баш¬ 
та акцентувала асиметричність заг. 
композиції, а в три- та чотириклас¬ 
них школах, у вирішенні яких па¬ 
нувала симетрія, башт було дві. 
Будинок чотирикласної школи 
мав найбільш пластичне вирішен 
ня гол. фасаду, в ньому три вису¬ 
нуті вперед об’єми, з яких серед¬ 
ній фланкували дві башти, сприя¬ 
ли створенню значного і піднесе¬ 
ного образу. Високі вежі, які під¬ 
креслювали входи, мали значення 
своєрідних знакових елементів 
укр. архіт. стилю, активним си¬ 
луетом виділяючи цей громадсь; 
кий будинок у загальній панорамі 
забудови села. Також велике зна¬ 
чення мали трапеційпої шести¬ 
кутної форми двері і вікна, які 
також були сприйняті як знаки, 
що підкреслювали приналежність 
будівлі до явищ укр. мистецтва, 
не випадково ці пройоми селяни 
називали шевченковими. Частина 
цих шкіл, споруджена за проекта¬ 
ми земських техніків, відзначена 
надзвичайною стриманістю архі¬ 
тектури і майже повною відсутніс¬ 
тю прикрас, завдяки чому вони 
можуть бути віднесені до явиш 
раціоналістичної течії укр. архіт. 
стилю. Інші будинки, споруджені 
за проектами О. Г. Сластіона, при¬ 
крашені цегляними орнаментами 
і пластичнішою баштою та дахом, 
можуть бути включені в пам’ятки 
народностил ьового романтично де¬ 
коративного спрямування. Саме ці 
будинки шкіл з їх тяжінням до 
розвитку нар. традицій стали най- 
популярнішими у сільс. жителів. 
Проекти і фотографії цих шкіл ек¬ 
споновані на виставках у Києві 
(1913), у Харкові і Петербурзі 
(1914)л неодноразово були опублі 
ковані на сторінках вітчизняних 
журналів і дістали визнання гро¬ 
мадськості. Будинки код. земських 
шкіл ще й досі вдало функціону¬ 

ють за своїм призначенням, хоча 
переважна більшість з них втрати¬ 
ли башти, які були знесені після 
1930. Деякі з них зберегли первіс¬ 
ну архітектуру, зокрема, Зета- 
дітської земської школи будинок. 
1970—80 детальне вивчення архі¬ 
тектури 3. ш. б. провели В. В. 
Чепелик, В. М. Ханко, Г. Шиба- 
нов та ін. Іл.— табл. XVIII. 
ЗЕМСЬКІ УПРАВИ — органи 
місц. самоврядування в дорево- 
люц. Росії. Утв. у вересні — жовт¬ 
ні 1865 на підставі «Положення 
про земські, губернські і повіто¬ 
ві установи» від 1.1 1864. Вони 
поділялися на губерн- і повітові, 
їх обирали відповідні земські збо¬ 
ри на 3 роки в складі голови і чле¬ 
нів (до 6 осіб). На тер. Полтав. 
губ. діяли Полтав. губернська, 
Зінькінськл, Золотоніська, Кобе¬ 
ляцька, Костянтицої рад., Кремен- 
чуц., Лохбицька, Лубен., Пере¬ 
яслав., ГІирятинська, Полтав., Ро- 
менська, Хорольська, Гадяцька, 
Миргород, і Прилуцька повіт, уп¬ 
рави. 
Будучи виконавчими органами, 3. 
у. земських зборів відали господар, 
і культурно-осв. питаннями, утри¬ 
манням громадських будинків, що 
належали земству. Підпорядкову¬ 
валися губернатору і ним контро 
лювалися. Ліквідовані у лютому 
1918. Тимчасово існ. 1918—19. До¬ 
кументи 3. у. за 1865—1919 частк. 
зберігаються в Архіві Полтав. обл. 
ЗЙМСЬКІ УЧЙЛШЦА — загаль- 
ноосв. поч. школи з одно-, три- та 
чотирирічним курсом навчання, 
які відкривалися й утримувалися 
земствами в сільс. місцевості. Дія¬ 
ли згідно з «Положенням про гу¬ 
бернські та повітові земські уста¬ 
нови» 1864. Нагляд і пед. керів¬ 
ництво 3. у. здійснювали члени 
училищних рад, контроль — інс¬ 
пектори і директори нар. уч-гц 
М ва освіти. Положення обмежу- 
вато освітню діяльність земств ви¬ 
рішенням фін.-гое.п. питань. 
Предмети викладання в 3. у.: закон 
божий, читання, письмо, церков- 
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ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ нослов ян. мова, арифметика, 
співи. Оскільки для цього піду 
шкіл не було сталих програм, вчи 
і елі користувалися свободою у 
виборі методів навчання і підруч¬ 
ників, збільшували рівень почат¬ 
кових знань, викладаючи приро¬ 
дознавство, фізику, хімію, гео¬ 
графію та історію. До 3. у. йшли 
працювати випускники прогімна¬ 
зій, гімназій, учительських та ду 
ховних семінарій, єпархіальних 
училищ та при ват. павч. закладів. 
Як правило, переважна більшість 
педагогів навчала за книгами Т. Г. 
Шевченка, К. Д. Ушинського, 
II. О. Куліша, Л. М. Толстого, 
М. О. Корфа. При багатьох учи- 
'шщах діяли нар. б-ки, недільні 
чигання, класи для дорослих, уч¬ 
нівські хори, ремісничі майстерні 
1.1 класи, проводилися заняття ого¬ 
роди ицтва, садівництва та бджіль¬ 
ництва. Уперше постійні асигну- 
Г.ИИНІ па школи почали здійсню 
в.іти 1'омецське, Переяславське, 
Лубен., ІІолтзв із Миргород, 
повії, ісметвз (.1 1868), які При 1113 
чалл вчите ми, оплачували їх пра 
цю, наймали приміщення, поста¬ 
чали підручники і посібники. Роз 
міри земських відрахувань зале¬ 
жали від внесків сільс. громад. 
1870 Полтав. земство на поч. нар. 
уч-ща асигнувало 27 380 крб., 
сільс. громади — 17 663 крб. При¬ 
луцьке повіт, земство виділяло 
75 крб. (60—70-ті рр.), Золото¬ 
ніське — 200 крб., Полтав.— 
330 крб. (80-ті роки) на кожну 
школу. На 1910 земства в серед¬ 
ньому виділяли на школу по 832 
крб. Ці кошти у вісім разів пере¬ 
вищували держ. асигнування. Ут¬ 
римання ж однієї земської школи 
в середньому коштувало 6766 крб. 
В асигнуванні земських шкіл бра¬ 
ли участь громадські діячі. Г. ГІ. 
Галаган пожертвував 40 дес. землі 
Гнилицькому земському уч-щу. 
Перші 3. у. були відкриті у 70-х 
рр. Гадяцьким земством у Петрів¬ 
ні, Синівці, Плішивці, Кобеляць¬ 
ким — у Пригарівці, Махнівці, 
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Комарі вці; Кременчуцько земст¬ 
во перетворило громадські чч-іца 
на земські — у Крайках, ІІузиково- 
му, Крюкові, Ііустсжііітовому, Руб- 
лівш, Піщаному, Потоках та 
ін. селах. Прилуцьке земство спіль¬ 
но з сільс. громадами взяло на 
утримання 27 шкіл (1875). У Лу¬ 
бен. повіті діяло 40 земських шкіл 
(1900). Пирятип. земство утриму¬ 
вало 75 шкіл (1904). У Полтав. 
губ. діяло: 1874 — 202, 1889 — 
502, 1890 —574, 1894 — 628, 1908 — 
1030 шкіл, одна частина яких 
повністю утримувалися на земські 
кошти, інша — на спільні кошти 
земств і сільс. громад. На 1898 
у сільс. 3. у. навч. 38 417 учнів 
(хлопчиків і дівчат), з яких 94 від¬ 
сотки становили діти селян; на 
1908 у 477 3. у. навч. 85 927 учнів, 
з них — 14 788 дівчат. Деякій 
частині земських уч-щ присвоюва¬ 
лися імена визначних діячів або 
шамешшх ісго[>. дат. 
ЗЙМСЬКІ ШКЙЛИ — загально- 
освітні школи н дореволюц. Росії, 
які відкривалися й утримувалися 
земствами в сільс. місцевості. Ви¬ 
никли після селянської реформи 
1861, мали трирічний, а з 90- х ро¬ 
ків — чотирирічний термін на¬ 
вчання, яке здебільшого було без¬ 
платним. Незважаючи на обмеже¬ 
ні права земель, в 3. ш. часто ви¬ 
кладали прогресивні вчителі, за¬ 
стосовувалися ефективніші методи 
навчання порівняно з міністерсь¬ 
кими га парафіяльними школами, 
заняття проводилися за кращими 
підручниками. Земства відкрива¬ 
ли шкільні б-ки, організовували 
курси для вчителів, створювали 
різні допоміжні установи: музеї, 
центр, учительські б-ки, книгар¬ 
ні. Перші відомості про 3. ііц на 
Полтавщині відносяться до 1871. 
Годі їх було 48. в 1895 їх стало 
436. Проте кожна друга школа 
мала лише одну класну кімнату і 
тільки кожна десята — три класні 
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кімнати. Класи були переповнені 
(від 50 до 80 учнів). Більше поло¬ 
вини (51,6%) вчителів становили 
вихідці з селян і козаків. Після 
1917 3. ш. були перетворені на 
єдині трудові школи. Див. Зем 
ських шкіл будинки. 
ЗЕМСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ БУ 
ДЙНОК у Полтаві. Споруджений 
у стилі модерн 1901 за проектом 
арх. О. Зінов’єва для земської 
бібліотеки та громадського книж¬ 
кового складу. Мурований, дво¬ 
поверховий, Г-подібний у плані, 
що визначено розміщенням на 
розі сучас. вул. Гоголя і Пушкіна. 
Вхід з боку вул. Гоголя було 
оформлено чот ириколонним дорич¬ 
ним портиком. Простінки 2-го 
поверху оздоблено пілястрами, вік 
на кутових розкреповок вирішено 
у вигляді порталів з доричними 
трьохчвертними колонами. Стіни 
завершено розвинутим карнизом 
з балюстрадою. Півциркульної 
форми кутова частина завершува¬ 
лася гранчастим куполом з отво- 
рами-люкарнами. Тут же на рівні 
2-го поверху влаштовано балкон 
з огорожею у вигляді балюстради, 
який спирається на колони дорич¬ 
ного ордера. 1943 будинок був 
зруйнований. 1954 під час відбудо¬ 
ви розібрано портик з боку вул. 
Гоголя, змінено форму купола. 
Тепер у будинку міститься Архів 
Полтавської області. Розташ. на 
вул. Пушкіна 18/24. Іл.— табл. IX. 
«ЗЙНЬКОВЕЦ». Газета, що вихо¬ 
дила у м. Зінькові 1906. 

Полтава. Земська бібліотека. 
Фото поч. 20 ст. 

ЗЙГІНА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. За городня, Київський р-н) — 
від вул. Ленінградської до вул. 
Халтурі па. Паз. 1944 на честь 
Знгіна Олексія Івановича (1896— 
1943) — генерал-лейтенанта. Н. 
па Дону. Учасник першої світової 
війни. З 1918 — у Червоній Армії. 
Під час Великої Вітчизн. війни ко¬ 
мандував 58 ю, 39 ю та 4-ю гвард. 
арміями. Загинув біля с. Кирия- 
ківки Глобинського р ну. На місці 
загибелі споруджено обеліск. Був 
похований у Петровському парку 
в Полтаві, 1969 останки перенесе¬ 
но до Солдатської Слави мемо¬ 
ріального комплексу. У місті вста¬ 
новлено Зигіну О. /. пам'ятник 
і його ім’ям названо площу Пол¬ 
тави. 3. в. прокладена в кін. 19 ст. 
у зв’язку з розширенням тер. міста. 
Була забудована садибними бу¬ 
динками. 1933—36 споруджено 
квартал (між вул. Нечуя Левиць- 
кого і Аріема) багатоповерхових 
будинків для робітників Полтав. 
бавовн.-прядильної фабрики (зго 
ріли під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни, відбудовані у повоєнні роки). 
З 1960—70-х рр. ведеться забудо¬ 
ва 5-поверховими житл. будинка¬ 
ми. На 3. в. розташовані: буди¬ 
нок Київ, районної Ради нар. де¬ 
путатів (№ 29), відділ відомчої 
охорони при УВС Полтав. обл. 
(№ 32), Будинок культури, с. ні. 
та ін. 
ЗЙГІНУ О. 1. ПАМ’ЯТНИК у 
Полтаві. Встановлено 1957 на пл. 
Зигіна на честь генерал-лейтенан 
та О. і. Зигіна (див. Зигіна вули¬ 
ця). Пам’ятник — бронзова скуль¬ 
птура на циліндричному залізобе¬ 
тонному постаменті, який опері¬ 
зує бронзовий барельєф із зобра¬ 
женнями епізодів Великої Вітчизн. 
війни. Перед пам’ятником на похи¬ 
лій площині, облицьованій граніт¬ 
ними плитами,— бронзовий вінок 
з написом. Автори — скульп. 
Л. Ю. Кербель, В. Ю. Цигаль, арх. 
О. Д. Захаров. Іл.— табл. XIV. 
ЗІНЬКЇВ — місто, центр Зіньків- 
ського р-ну, розташ па р. Ташані 
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ЗІНЬКїВ (м і. Дніпра), за 33 км від палі і- 
111111 п. І адяч. 11 214 ж. (1990). 
Міськііі Раді підпорядковані нас. 
цупкі и Власівіса, Горобії, Гусаки, 

1.1 мка ліпка, Дубівка, Пеленків- 
1111111 і Переліски, Пилипенки, Се¬ 
ні рипівка, Соколівщина, Хмарів- 
і і Перші згадки про 3. відносять- 
. и п> 1376 і 1604. Позначений він 
і в і карті 17 ст. Г. Л. де Боплана. 
II і ііом. 17 ст. засн. Зіиьківську 
,/•о/нпецю. З 1648 3.— сотспне мі- 

. ісіко Гадяцького полку (з 1649 — 
1 їм-1 та в полку). 1662—72 — центр 
Зіпьківського полку. Потім знову 
сі)генне містечко Полтав. (з 1687 — 
Гадяцького) полку. 1654 тут жи¬ 
ви: сотник, 2 отамани, осавул, 
2 писарі, війт, бурмистр, 400 коза¬ 
ків, селяни і міщани. У серед. 
18 ст. імператриця Єлизавета від¬ 
сіла гетьманові К. Розумовському 
на булаву 203 зіньківські сел. гос¬ 
подарства. Після остаточної лікві¬ 
дації полкового устрою 3. стає 
повітовим містом Чернігівського 
намісництва (з 1781). Дістає місь¬ 
ке положення і право, і ерб (див. 
Зіиькова герб) і печатку. На той 
час у місті наліч. 1089 дворів і 
7212 ж. Діяло 7 церковнопара¬ 
фіяльних шкіл (1783). У 1768 в 
р-ні 3. діяли гайдамаки. З 1796 
3.— у складі Малорос., 1802 — 
Полтав. губ. На поч. 19 ст. число 
жителів у 3. зменшилось до 6707 
(1805). У 1863 налічувалося 1712 
дворів, 9810 ж. Діяли 9 церков 
(усі дерев’яні), повітове уч-ще, жі¬ 
ноча прогімназія, 2 жіночі пансіо¬ 
ни, поштова станція. Щороку від¬ 
бувалося 5 ярмарків. У 1910 в 
місті працювали: з-д штучних мі¬ 
неральних вод, просорушка, олій¬ 
ниця, миловарний з-д, вальцовий 
млин і ковбасний цех, на яких 
оуло зайнято 86 робітників. 1912 
відкрито чоловічу, а 1915 жіночу 
і імназію. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На І 7.XII 1926 у 3.— 2332 
11 ж подарства, 10 905 ж., 1939 — 
1793 ж. У 1924 засн. комуну «Іск¬ 
ра 'Ієніпа», яка 1930 об’єднувала 

320 чол. Навесні 1931 сть. 12 еїль- 
ськогосію/іарських артілей, до яких 
залучено 850 селянських госпо¬ 
дарств. Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (9.Х 1941—6.ЇХ 1943) у місті 
діяли підпільний райком партії 
і партизанська група (всього 13 
чол.). Гітлерівці розстріляли 185 
жителів міста і повісили 12 війсь¬ 
ковополонених. На 1991 на тер. 
Зіньківської міськради діють кол¬ 
госпи: ім. Ф. Енгельса (спеціалі¬ 
зується на виробництві свинини) 
та ім. Ф. 1. Толбухіна (спеціалі¬ 
зується па вирощуванні молодня¬ 
ка великої рогатої худоби), між 
госп. комбікормовий і консервний 
з-ди, райсільгоснхімія, філіал 
Полтав. електромех. з-ду, комбі¬ 
нат побутового та комунального 
обслуговування, райспоживспіл- 
ка. У місті Будинок культури на 
600 місць, кінотеатр, центр, район¬ 
на б-ка (58 тис. од. зб.), центр, 
районна лікарня на 375 ліжок, 2 
середні і неповна с. ш., дитяча 
спорт, школа, 2 СПТУ, в яких 
готуються кравці і механізатори 
с.-г. виробництва. Виходила газ. 
«Зеньковец»; видається газ. «Го¬ 
лос Зіньківщини». 
Уродженцями 3. є: укр. компози¬ 
тор П. К. Батюк, укр. поет 2-ї 
пол. 18 ст. Інок Яків, укр. поег 
і літературознавець, перекладач 
(з латин., франц., рос,, ідиш, 
польс.), проф. Київ, ун-ту М. К. 

Зіньків. Вулиця Леніна. 
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З еро в (1890—37), етнографі лі 
тературознавець, археолог О. В. 
Герещенко (1806—63), члени Ки¬ 
рило- Мефодіївсшоео тої ариство 
укр. педагог І. Я. Пасяда (ІІосяда, 
ҐІогядеико, 1823—94) та М. І. 
Савич (1808—92), укр. актор і рс 
жисер Д. Д. Ровинський (Л888— 
1942); маляри Іван Григорович і 
Гнат Кравчук (серед. 18 ст.). З 
містом пов’язані юнацькі роки 
письменника Остапа Вишні (П. М. 
Губенка, 1889—1956; див. В шипі 
Остапа вулиця). У 3. вчилися 
письменники В. Я. В раж ліпшії, 
С. Л. Геєнський (1813—62), П. 1. 
Захарчеико, М. Д. Родько, Григір 
Тютюнник (1931—80), Г. М. Тю 
тюнник (1920—61), І. А. Цюпа, 
М. М. Романівська (1901—83; за¬ 
кінчила жіночу гімназію). Трива¬ 
лий час жив і працював у 3. лікар 
і громад, діяч І. О. Петровський 
(з 1883 — почесний громадянин 
міста), деякий час жив чехосло¬ 
вацький літературознавець М. Я 
Неврлі (Певрлии). У центрі міста, 
на фасаді будинку, в якому до вій- 

Зіньків. Спаська церква. 
Фото 30-х рр. 20 ст. 

І 

ин містився райвиконком (вул. 
Леніна № 26), встановлено мемо¬ 
ріальну дошку в пам’ять полеглих 
1942. Пам’ятники: Ф. Енгельсу 
(1967) В. 1. Леніну (1978, скульит. 
О. Олійник, арх. В. і Г. К іейн), 
комсомол ь ця м -о д 11 осе л ьця м, які 
запшулИ (понад 100 чол.) в роки 
Великої Вітчизн. війни (1958), 
Саші Саранчі (1982). Братські 
могили (2) рад. воїнів, полеглих 
(1175 чол.) при визволенні 3. 1943 
(пам. 1946, реконструкція 1967). 
Пам’ятний знак на честь рад. вої¬ 
нів, полеглих під час оборони і 
визволення 3. (1971). Пам’ятник 
землякам, загиблим у роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1971), і пам’ят¬ 
ний знак на честь рад. воїнів виз¬ 
волителів (1971). Див. також цикл 
статей на термін «зіньківськии». 
\л — таб4. XXXI» ХЕН, ХІЛ1І. 
ЗЇНЬКІВСЬКА ВУЛИЦЯ у Пол¬ 
таві (до серед. 19 сг.— Кремен¬ 
чуцька, Київський р-н; — від пл. 
Зигіна до граси Гадяч — Зіньків. 
У 17—19 ст. в цій місцевості 
тут пролягав чумацький шлях, зго¬ 
дом — торг, тракт. На Полтави 
планах 1805 і 1877 та поч. 20 ст. 
позначена як Зіньківський поні 
товий шлях. Сьогодні 3. в.— тран¬ 
зитна автомагістраль, забудована 
пром. підприємствами, спорудами 
Київ, залізпич. станції; на поч. ву¬ 
лиці знаходиться клуб «Еней 
На відтинку де залізпич. переїзду 
розтані. Полтавський турбомеха- 
нічний завод, вино-горілчаний за¬ 
вод, новий житл. мікрорайон за¬ 
будований 9 поверховими будинка¬ 
ми, військ, містечко Полтавсько¬ 
го вищого військового командного 
училища зв'язку ім. Маршала Ра¬ 
дянського Союзу К. С. Москален¬ 
ка. На вулиці збереглася каплиця, 
споруджена до 200-річчя Полтав. 
битви — пам’ятка архітектури поч. 
20 ст. За Зіньківським переїздом 
3. в. переходить у Загородшо ав¬ 
тотрасу, яка веде в напрямку поля 
Полтавської битви. З її непарного 
боку — Полтавський автоагре~ 
гатнии завод. 
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ЗЇНЬКІВСЬКА ЖІНОЧА ГІМНА¬ 
ЗІЯ. Відкрита 17. VIII 1915 на 
базі місцевої жіночої прогімназії. 
Мала семирічний курс навчання з 
підготовчим класом. До гімназії 
приймалися дівчата всіх станів і 
віросповідань. 1916 у гімназії на¬ 
вчалось 252 учениці, 1917 — 341, 
з них 29 — діти селян, 85 — коза¬ 
ків, 122 міщан і цехових, 6 — по¬ 
чесних громадян і купців, 33 — 
духовенства, 35 — особистих дво¬ 
рян і чиновників, 31 — родових 
дворян. Навчання платне: ЗО крб. 
\г підготовчому, 40 крб.— у 1—4, 
>0 крб.— у 5-му, 60 крб.— у 6 му 
к і асі. Утримувалася коштом дер- 
кави, міста, повіт, земства і плати 
і.| навчання. Містилася у власному 
и\ шику. Мала 12 квартир. Пра 
питало 19 вчителів (випускники 
Мол гай. ін-ту шляхетних дівчат 
і духовної семінарії, Москов. жі¬ 
ночих курсів, Петроград, жіночо¬ 
го шд і н іу, Строї апОнсьКОГО уч 
ща ї ї і щичп\ ммла її ч). 
ЗГііЬКМІСЬКА ЖМіОЧЛ ПРО 
ГІМНАЗІЯ, відкріпи 19.1 і 18/1 
у складі : х основних Гі Одної о 
підготовчою класів. 1915 перство 
рена на повну Зіиьківську жіно¬ 
чу гімназію. До прогімназії при¬ 
ймалися дівчата всіх станів і віро¬ 
сповідань. 1903 у прогімназії на 
вчалося 157 учениць, 1906 — 187, 
1914 — 147, з лих 10 — діти селян, 
43 — козаків, 47 — міщан і цехо¬ 
вих, 6 почесних громадян і чштов 
пиків, 8 — духовенства, 25 — осо¬ 
бистих дворян і чиновників, 6 — 
родових дворян. Навчання платне: 
9 крб. у підготовчому класі, 10 
крб.— у 1—2, 12 крб.— у 3—4-му 
класах. Утримувалися за рахунок 
держави, земства, плати за на¬ 
вчання і приватних пожертв. За ра¬ 
хунок процентів з капіталу статсь¬ 
кого радника ї. О. Петровеького 
виплачувалося кілька стипендій. 
Містилася спочатку у найманому, 

.і і 1890 — у власному будинку, 
< І ІП|гудженому повітовим земст¬ 
вом. Мала 8 учнівських квартир. 
111> щювалр Із педагогів. У кін. 

ЗЇНЬКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 

19 — на поч. 20 сг. природознав 
ство викладав К. 1. З еро в — бать¬ 
ко укр. поета, літературознавця і 
перекладача М. К. Зсрова. Діяли 
попечительська і нед. ради. 
ЗЇНЬКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КШібНА 
.М> 293 тресту «Полтавсільбуд». 
Підприємство по спорудженню 
пром., с.-г. об’єктів та об’єктів 
соцкультпобуту. Ств. 1975. 
ЗЇНЬКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 17- 
18 сг. Засн. на поч. 17 ст одно¬ 
часно із слободою Зіньків (згодом 
Іотеипе і полкове місто). Розтань 
на підвищеній мисоподібній тера 
сі правого берега р. Грунь Гашані 
при впадінні в неї струмка Корець 
кий. Підступи до форі оці п міста 

Вулиця Жиькіпська у Полігші. 
Каплиця на місці зустрічі у 190! і 
Полтавцями Миколи II 
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захищав великий став, утв. греб¬ 
лею з млинами. Як свідчать плани 
18 ст., 3. ф. поділялася на дві 
частини. З Пд. і Зх. перешийок 
півострова перетинав поперечний 
вал із ровом довжиною бл. 200 

саж., ін. вал довжиною бл. 140 
саж. перекривав місцевість впо 
перек на відстані біля 200 саж. від 
першого. На валах стояли паліса 
ди, тини, башти. На тер. фортеці, 
куди вели кілька воріт, хвірток, 
вилазів, розміщувалися 5 дерев’я¬ 
них храмів, будинки адм. уста¬ 
нов, торг, ряди, школа, шпиталь 
та ін. У кін. 18 ст. 3. ф. занепала 
(див. Оборонне будівництво). За 
лишки земляних укріплень зник¬ 
ли у 19 ст. 
ЗІНЬКІВСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМ¬ 
НАЗІЯ. Відкрита 1.УІІ 1912 як 
п’ятикласна з одним підготовчим 
класом. 1917 мала шість основних, 
один паралельний і підготовчий 
класи. 1914 в гімназії навч. 141 
учень, 1915 — 230, 1917 — 284; з 
них 32 — діти селян, 90 — коза¬ 
ків, 83 — міщан і цехових, 9 — 
почесних громадян і купців, 20 — 
духовенства, 26 — особистих дво¬ 
рян і чиновників, 20 родових дво¬ 
рян. Навчання платне: 40 крб 
у підготовчому і 50 крб. в основ¬ 
ному класі. Утримувалася коштом 
держави, повіт, земства та плати 
за навчання. Містилася у власно¬ 
му, земством спеціально для гім¬ 
назії спорудженному будинку 
(1910). Працювало 20 вчителів 
(випускники Ніжин. історико 
філологіч. ін-ту, Київ., Харків, 
і Москов. ун-тів, Полтав. духовної 
семінарії, Строганівського уч ща, 
вчительських ін тів). 
ЗІНЬКІВСЬКЕ АВТОТРАНС¬ 
ПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15339 
Полтав. тер.-пром. об’єднанняМ-ва 
транспорту України. Ств. 1944 
як Зіньківський автозагін «Союз- 
заготтранс». 1946 реорганіз. на 
Зіньківську автобазу, яка 1948 
перейменована на Зіньківську ав 
тотранспортну роту. Згодом нона 
реорганіз. на Зіньківський вак- 

тажо-пасажир. автомоб. парк, з 
1966 — сучас. назва. 1990 автопід- 
приємство наліч. 102 автомобілі, 
у т. ч. 43 вантажних, 53 автобуси 
і 6 легкових таксомоторів. 
ЗІНЬКІВСЬКЕ РЕМбНТНО- 
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМ¬ 
СТВО Зіньківською виробничого 
агропром. об’єднання. Ств. 1932 
як Зіньківська М ГС. 1959 реорга¬ 
ніз. в Зіньківську РТС (ремонтно- 
транспортна станція). 1961 — в 
Зіньківське відділення «Сільгосп¬ 
техніка», 1978 — в Зіньківське ра¬ 
йонне об’єднання по виробничо- 
тех. забезпеченню с.-г. З 19864— 
сучасна назва. Основний напря¬ 
мок діяльності: ремонт і тех. об¬ 
слуговування машинно трактор, 
парку господарств району, тех. 
обслуговування і ремонт техніки 
для ферм, автомобілів, перевезен¬ 
ня вантажів автомоб. транспортом. 
Обсяг послуг по виробничо тех. 
обслуговуванню господарств — 3,2 
млн. крб., ремонт тракторів — 
300 штук, перевезення вантажів — 
418 тис. тонн (1990). 
ЗІНЬКІВСЬКИЙ ІСТОРЙЧНИЙ 
МУЗЕЙ м. Зінькова. Ств. 1967. 
Розміщений в шести кімнатах 
будинку, де також знах. дитяча 
музична школа. Має 18 розділів. 
Налічує бл. 4 тис. експонатів, 
що відтворюють історію району 
від найдавніших часів до сього 
дення: реч? з археол. розкопок 
городища 8—13 ст. у с. Глинсь- 
кому, фотографії, документи, 
особисті речі земляків — учасни¬ 
ків Великої Вітчизн. війни 1941—• 
45, зокрема, прапор, вручений 
жителям міста ветеранами 93-ї 
стрілецької дивізії, що визволяли 
Зіньків. Матеріали розповідають 
про відомих земляків, діячів науки 
і літератури, життя та діяльність 
яких пов’язана з краєм. Розташ. 
на вул. Леніна № 42. 1968 — удо¬ 
стоєний звання народного. 
ЗІНЬКІВСЬКИЙ КОНСЕРВ- 
НИЙ ЗАВбД. Ств. 1954 як овоче¬ 
сушильний завод (100 т сушеної 
картоплі на рік). 1956 вступив до 
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і.іду цех судьфтіроваіїих соків 
(200 т на рік). З 1959 діє засолю¬ 
вальний цех (400 т солоних овочів 
н.і рік) і цех безалкогольних на¬ 
поїв, а також цех по виробництву 
овочевих консервів (з 1961). Завод 
випускає м’ясні, м’ясорослинні, 
обідні, закусочні, томатні і фрук¬ 
тові консерви. Розташований на 
вул. Леніна. 
ЗЇНЬКІВСЬКИЙ ПЕРЕЇЗД — 
місцевість у Київ, р-ні Полтави. 
Код. передмістя. У 1929 включе¬ 
ний до складу міста. 
ЗЇНЬКІВСЬКИЙ ПОВІТ — адм.- 
тер. одиниця. Сів. 16.IX 1781 піс¬ 
ля ліквідації залишків полкового 
устрою на Лівобереж. Україні. 
Спершу знаходився у складі Чер¬ 
нігів., з 1791 — Київ, намісни¬ 
цтва. У 1796 3. п. у Малорос, губ. 
(був розформований). Знову ств. 
27.III 1803 в складі Полтав. губ. 
Центр — м. Зіньків. На Пн. Сх. 
через Зіньків йшов поштовий тракт 
на Охгирку й Лебедин, а на Гід.— 
поштовий тракт на Полтаву. 3. п. 
за своїми розмірами був наймен¬ 
шим у Полтав. губ. Близько 11 
відсотків тер. повіту займали ви¬ 
ключно листяні ліси. На час ре¬ 
форми 1861 менше 20 відсотків 
селян були кріпаками. Вони одєр 
жали в наділ по 0,8 дес. на ревізь¬ 
ку душу, а кол. державні — по 
2,4 дес. на душу. Великих земле 
володінь було небагато. На час 
реформи їх наліч. 16. Посіви в по 
віті займали 67 відсотків усіх зе 
мель, 1895—1900 на душу насе¬ 
лення збирали продовольчого хлі¬ 
ба (крім вівса) в середньому 22,5 
пуди на рік, а на душу сільс. на¬ 
селення — по 25,2 пуда. Заводсь¬ 
ка промисловість розвинута була 
слабо. Значний розвиток мали ку¬ 
старні промисли, особливо гон¬ 
чарний. З давніх давен центром 
гончарства було містечко Опішня 
а навкол. села. Волостей в повіті 

15, великих нас. пунктів, крім 
Зіиькова, — 15, з них у двох нас. 
пунктах жителів понад 5 тис. чол., 
в іп. від 2 до 5 тис. За переписом 

ЗШЬКІВС ЬКНІЇ ПОЛК 

1900, 3. п. складався з 16 волос¬ 
тей. Всього сільс. нас пунктів — 
477, сільс. громад — 119, дворів — 
23 154, нас.— 127 308 (сільського) 
чол. Волості: Бірківська, Нільська, 
Великобудищанська, Великопав- 
лівська, Грунська, Дейкалівська, 
Заіченська, Зіньківська, Кприло- 
Ганнівська, Ковалі вська, Коми- 
шівська, Куземинська, Лютенсь- 
ко-Будищанська, Опішнянська, 
Орданівська, Тарасівська. У 70-х 
роках 19 ст., весною 1902 та під 
час революції 1905—07 повіт був 
одним із осередків сел. завору¬ 
шень. Аграрний рух охопив повіт 
і в 1917. Так, селяни 3. п. на своїх 
зборах (сел. з’їзді) 2.VI 1917 по¬ 
становили, щоб усі землі (казенні, 
монастирські, церковні, кабінет- 
ські, поміщицькі та ін.) були пе¬ 
редані трудовому селянству без 
викупу. Па лоч. 1923 3. п. скла¬ 
дався л 16 волос гей, займав площу 
213 646 дес., нас.— 164 382 чол. 
Розформований 7. III 1923. 
ЗЇНЬКІВСЬКИЙ повітйвий 
З’ЇЗД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУ¬ 
ТАТІВ. Відбувся 24— 25.VI 1917 у 
м-ку Куземині Зіньківського пов. 
У його роботі взяло участь бл. 
680 делегатів від сільс. куткових 
та хутірських Рад. З’їзд розгля¬ 
нув: земельне питання, про робо¬ 
чі руки під час збирання врожаю 
і молотьби, про участь жінок у 
будівництві нового життя. При¬ 
йнята на з’їзді резолюція вимагала 
передачі землі селянам без вику¬ 
пу на засадах зрівняльного кори¬ 
стування, встановлення справедли¬ 
вої орендної плати за землю, за¬ 
робітної плати і визнав єдиною 
дійсною організацією трудового се 
лянсіва Ради сел. депутатів, звер¬ 
нувся до земського зібрання з про¬ 
позицією асигнувати кошти для 
організації дитячих ясел у кожній 
волості. 
ЗЇНЬКІВСЬКИЙ ПОЛК — адм.- 
тер. і військ, одиниця на Лівобе- 
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реж. Україні в 17 ст. Центр — 
м. Зіньків. Ще під час визвольної 
війни >кр народу Ні48—54 існу¬ 
вала Зіньківська сотня в складі 
Гадяцького полку (з 1649 — у скла¬ 
ді Полтавського полку). 3. п. ств. 
1661—62 на тер. ліквідованого 
Гадяцького староства. Територія 
полку, де, крім козаків, жили се 
лянн і міщани, поділялася на 
12 сотень. Сотенні міста (в різний 
час): Нірки, (Пуркп, Бурків), 
Веприк Гадяч, Груиь, Зіньків, 
Ковалі вка, Комишня, Котельна, 
КузІмин, Лютенька, Опішня, Ра 
шівка. Полковники: Василь Пій¬ 
май- Шнманський (1662—63), Гри¬ 
горій Васидевич (1665), Микита 
Безпалий (1666), Семен Острснко 
(1666—68), Іван Дуб’яга (16684, 
Яків Тищенко (1670—72). 1672 
3. п. ліквідований, більша части 
на його тер. передана знову від 
твореному Галицькому полку, реш 
та — Полтавському. 
ЗІНЬКЇВСЬКИЙ РАЙОН. Знах. 
у пн.-сх. частині області. Площа — 
1,36 тис. км2. Нас.— 46,8 тпс.чол. 
(1990). У районі 119 нас. и. (1 
місто, 1 селище, 113 сіл та хуторів), 

підпорядкованих міській, свлиіір 
ній і 18 сільс Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — м. Зіньків. 3. р. 
межує з Галицьким, Диканськнм, 
Котелевським та Миргородським 
р-намп Полтавської обл. і Охтир 
ським р-ном Сумської обл. Утво¬ 
рений 1923 з 4 волостей (Зіньків- 
ської, Тарасівської, Великопаьлів- 
ської і Лютенсько Будищанської). 
У 1923—ЗО входив до Полтав. 
округу. За переписом 1926 у 3. р.— 
9411 господарств, 46 203 ж., 15 
сільрад (Артелярська, Бірківська, 
Бобрівницька, Велико Павлівська, 
Власівська, Дейкалівська, За гру¬ 
пі вська, Зіньківська, Лклснсь- 
ко-Будищанська, ГІовоселівська, 
Ступська, Тарасі вська, Удовичан- 
ська, Шилівська, Яновщанська). 
1930 — площа 1215 км2, 316 нас. 
п., 957 тис. ж., 64 школи (8400 уч¬ 
нів). 2 лікарні на 49 ліжок! 105 
колгоспів. З лютого 1932 по ве 
ресень 1937 входив до Харків., 
пізніше — до Полтав. обл. 1946 у 
3. р.— 81 нас. п. (1 місто, 15 сіл, 
65 хуторів), підпорядкованих місь 
кій і 14 сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. 3. р. розтагч. у межах Пол¬ 
тавської рівнини. Корисні копа 
лини: нафта, газ, торф, кераміч¬ 
на глина. Річки бас. Дніпра — 
Грунь-Тащань (з прит. Грунь і 
Ташань) та Ворскла. 141 ставок. 
Грунти переважно чорноземні. Лі¬ 
си (дуб, сосна, вільха, осика, бе¬ 
реза) займають 17,1 тис. га. У ра¬ 
йоні — Романівський заказник 
місд. значення. Промислові під¬ 
приємства: Опішнянський з д «Ху¬ 
дожній керамік», Зіньківськшї 
консервний з-д, Опішнянська наф¬ 
торозвідувальна експедиція та ін. 
Спеціалізація с. г. — рослинництво 
зерновою і тваринництво м’ясо 
мол. напрямів. Садівництво, ово¬ 
чівництво. Площа с.-г. угідь 1990 
становила 103 тис. га, у т. ч. ор 
ної землі — 88,9 тис. га. Головні 
культури: озима пшениця, жито, 
ячмінь, овес, кукурудза, цукрові 
буряки, соняшник, картопля. Га¬ 
лузі тваринництва: скотарство, 
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ЗІНЬКОВА ПЛАНИ «винарство, птахівництво. У р ні 
22 колгоспи та 1 радгосп. Тер. р ну 
морсе і кас автотраса Полтава — 
1 адяч. Автомоб. шляхів 415 км, 
у т. ч. а твердим покриттям 383 км. 
У 3. р.— ЗО загальноосв., 12 поч., 
2 муз. та спорт, дитяча школи; 
2 професійно-тех. уч ща, ЗО до 
шкільних дит. закладів. З район¬ 
них лікарні та 6 дільничних, 38 
фельдшерсько-акушер. пунктів, 
санаторій «Сосновий бір». 18 Бу¬ 
динків культури, у т. ч. районний, 
18 клубів, кінотеатр, 57 кіноуста¬ 
новок, 43 б-ки. Зшьківський істо¬ 
ричний музей. Видасться газ. 
-Голос ЗІІІЬКІВЩШШ». 

Па тер. 3. р. залишки понад 100 
курганів, поселення доби неоліту 
га бронзи, скіфського часу, ранніх 
е юв’ян, черняхівської культури; 
могильники га городища, 113 па¬ 
м’яток історії та культури, 4 архі¬ 
тектури. Див. також статті: Ар¬ 
іє тярщина, Батьки. Бірки, Вели¬ 
ка Павлівна, Дейкалівка, 3 а гру¬ 
пі вка, Зіньків, Кирило Ганмівка, 
Лютеиські Буднша, Малі Буди 
ща, ОпішнЯ. Першої равневе, ГІиіп 
пенкп, 1 Іокрі в< вкс, Полівка, Про 
ценки, Тарасівка. Удовиченки, а 
також Човио-Федорі вка, Шилі вка, 
цикл статей на термін «зіньків 
( ький». 
ЗІНЬКІВСЬКИХ САДЙБА у с. 
Крутому Березі Полтав. р ну. 
Збудована в кінці 18 ст. помігші 
ком Заньківським (Зіньківським). 
Складалася з поміщицького бу¬ 
динку, служб, Пстропа вл і вс ької 
церкви (1784, перебудовувалася 
1827, 1850 і 1899; не збереглася). 
Гол. корпус — цегляний, однопо¬ 
верховий, прямокутний у плані, 
вхід підкреслено чотириколонним 
портиком тосканського ордера, 
11 і.О завершується парапетом. З 
іівого боку особняк сполучається 
і видовженою будівлею служб. 

11 центр, частину вирішено у ви- 
і їм ці дев’ятин рол ьотної аркади з 
ні з*іе і рами тосканського ордера, 
її и рсі ,’шся старовинні різьблені 
пм рі, паркет, ганок, кахляні пе¬ 

чі, обладнання служб. 3. с.— зра¬ 
зок садибної архітектури доби 
раннього класицизму. 
ЗІНЬКбвА ГЕРБ. Наданий у 
1-й пол. 17 ст. У блакитному полі 
розміщений срібний місяць (рога¬ 
ми вгору), на ньому — золотий 
хрест, а у верхніх кутах щита — 
дві срібні зірки. Затверджений 
1782. Уніфікований 1857 за систе¬ 
мою Б. Ф. Коне (див. Герб). Ісг у- 
вав до 1917. Його зображення бу¬ 
ло на великих печатках зіньківсь- 
кого сотенного правління та зінь- 
кі всякої ратуші. 
ЗШТЬКбВА ПЛАНИ. Перші ві: 
домі плани Зінькова пов’язані 
з адм. реформою 1780 х рр. 1781 
утв. Чернігівське намісництво, до 
складу якого як повітове місто 
увійшов Зіньків. Бл. 1784 вико¬ 
нано кілька примірників докумен¬ 
ту під назвою «Карта Черниговскои 
Губернмп с разделсписм уездов с 
расположецием вокруг оной уезд- 
пьім городам иланов». Тут у дріб¬ 
ному масштабі наведено план Зінь¬ 
кова. Відомо два примірники та¬ 
ких карт, обидва великоформатні 
(93 X 98 см), ілюміновані. Один 
зберігається у Ції Б АН України 
(Київ), другий у Публ. б-ці ім. Сал- 
тикова Щедрі на (С. Петербург). 
Плани не датовані, але виконані 
приблизно одночасно, воші дуже 
подібні, хоча й мають незначні 
відмінності. Зорієнтовані по сто- 
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ропах світу, обмежені орнаменто¬ 
ваними рамками, у рокайлевих 
картушах мають заголовки. Ліній¬ 
ний масштаб безпосередньо на пла¬ 
ні не вказаний, оскільки він єди 
ний для всіх міст і зазначений у 
нижній частині середнього поля 
карти. Експлікація відсутня. На 
кожному плані заливкою і легкою 
штриховкою коричневою тушшю 
схематично позначено рельєф міс¬ 
цевості і гідрографію. Місто роз¬ 
ташоване на підвищеному видов¬ 
женому мисі-півострові у завороті 
р. Групі-Ташанеької, яка має чис¬ 
ленні коліна, старики, острови. 
До неї впадають: справа — струмок 
Корецький, зліва — струмки Крох- 
малів і Вощинець. На примірнику 
карти, який зберігається у Києві, 
напрямок течії р. Груні-Ташансь- 
кої показано неправильно. Навпро¬ 
ти міського центру річка була за¬ 
гачена, у результаті чого утворив¬ 
ся великий ставок. Особливості 
топографі! спричинилися до фор 
мування унікальної структури по- 

Зіньків. План 1802. 

селення: його укріплене ядро роз¬ 
міщалося не на стрілці мису, як 
звичайно в укр. містобудуванні, 
а в тому місці, де мис-півострів 
з’єднувався з полем. Таким чином 
фортеця перекривала доступ на 
півострів, і він міг лишатися без 
спеціальних укріплень. Між цент¬ 
ром і слободами, які оточували 
його майже по колу, лишався 
великий вільний простір річкової 
заплави. План фіксує лінію укріп¬ 
лень однодільної міської фортеці 
нерегулярних обрисів, яка стано¬ 
вила на той час напїврозвалений 
земляний вал без рову, з напіль¬ 
ної сторони майже не збережений. 
Планування було вільним і нерегу¬ 
лярним, система його визначалася 
рельєфом і конфігурацією водних 
басейнів. У межах центр, мису во¬ 
на була порядковою, па перифе¬ 
рії — радіальною з переходом у 
гіллясту з елементами порядкової. 
На плані показано дерев, церкви — 
одну у фортеці, другу на мису 
південніше, одну на лівобережжі. 
План не фіксує будь-яких мурова¬ 
них споруд, На відміну від київ, 
примірника, у петербурзькому 
лінія укріплень показана повністю 
збереженою, у т. ч. і з напільної 
сторони, з трьома брамами. На 
петерб. примірнику темним тоном 
показано забудову вздовж вулиць, 
що дозволяє зробити висновок про 
високу щільність забудови на 
півострові і розріджену, з садами 
і городами, забудову на перифе¬ 
рії. На обох примірниках зазна¬ 
чені гол. дороги на Миргород, 
Кременчук, Гадяч, Охтирку. 
У зв’язку з новим розмежуванням 
губерній 1802 в складі «Атласа 
Малоросеийской губернии» на ок¬ 
ремому аркуші виконано «План 
города Зенькова». Він ілюмінова¬ 
ний, орієнтований по сторонах сві¬ 
ту, обмежений простою прямокут¬ 
ною рамкою, має у правому верх¬ 
ньому куті герб міста, у лівому 
нижньому куті — експлікацію на 
10 позицій та лінійний масштаб 
у саженях. Докладніше, порівня- 
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З’ЇЗДИ МИРОВИХ СУДДІВ по з попередніми планами, пока¬ 
зано рельєф і гідрографічну ме¬ 
режу: крім вищеперелічених 
струмків, у р. Грунь-Ташанську 
впадали: справа — струмок Кур¬ 
ган, перекритий греблею, а зліва — 
струмок Вільшаний. На лівобе¬ 
режжі позначене невелике озеро 
Водостій. На плані показано: де¬ 
рев’яні церкви — соборну у пд. 
частині фортеці, 2 парафіяльні 
у межах фортеці, 2 на півострові 
та 3 у навколишніх слободах. 
Фортечний земляний вал на той 
час був майже розкопаний, ос¬ 
кільки на плані показаний лише 
на двох ділянках — пн.-зх. та 
пд. На площі коло собору відміче¬ 
ні присутственні місця, там же, 
а також на еспланаді кол. форте¬ 
ці — торгові ряди, вздовж дороги 
на Гадяч і Чернігів — кузні і 
міське кладовище, а під збереже¬ 
ними валами фортеці — лазні і 
шпиталь. Система планування по¬ 
казана такою ж, як і на попередніх 
планах. Забудова не нанесена. 
1805 у губернській креслярні під 
керівництвом арх. М. Ампросимо 
ва розроблено проект переплану¬ 
вання міста. Центр лишався на 
місці кол. фортеці. Від півкруг- 
лої площі радіально розходилися 
гол. вулиці, більшість з яких 
прокладалася по трасах старих 
вулиць і доріг. На плані зазначе¬ 
но запроектовані споруди центр, 
ансамблю: будинок городничого, 
суд. казначейство, ратуша, пош¬ 
това контора, нові торгові ряди, 
церковнопарафіяльна школа біля 
собору тощо. Цей план, опубліко¬ 
ваний у ГІСЗ, був, в основному, 
реалізований впродовж 1-ї пол. 
19 ст. і став основою генеральних 
планів міста рад. періоду. Див. 
також Плани міст Полтавщини, 
Іл.— табл. XXXIII—ХЬ. 
-«ЗІРКА». Додаток до дит. жур 
палу «Рідний край». Мав виходи¬ 
ти у Полтаві за редакцією О. П. 
Косач. У 1907 редакція часопису 
переїхала до Києва, тому дозвіл 
іюліав. губернатора на видання 

додатку втратив силу. З 1908 у 
Гадячі видавався журнал для ді¬ 
тей під назвою «Молода Україна» 
(див, також Пчілці Олені меморі¬ 
альна дошка). 
«ЗІРКА». Полтав. дитяче видав¬ 
ниче т-во. Діяло в 1918—19 під 
керівництвом письменника Пана¬ 
са Мирного. У вид-ві вийшли 
книжки: «Українські народні каз¬ 
ки» (упорядники — І. Я, та П. Я. 
Рудченки), «Батькове свято» І. Пе¬ 
три ка, п’єси «Сирітка» Л. Кущин- 
ської, «Царівна Полуничка» П. Со¬ 
ловйова (віршований переклад з 
рос. П. Мирного) та ін. Усі видан¬ 
ня редагував ГІ. Я. Рудченко (Мир¬ 
ний). 
«ЗІРКА». Щомісячний додаток до 
газ. «Українське слово». Мав вів 
ходити 1906 у Полтаві (ред Г. Т. 
Дмитрієва). Планувалося публі¬ 
кувати оповідання, повісті, бай¬ 
ки, науково-популярні статті з 
різних галузей знань, описи при¬ 
роди, гуморески, тексти нот та 
пісень. 
З’ЇЗДИ МИРОВЙХ ПОСЕРЙД- 
НИКІВ. Запроваджені у відповід¬ 
ності з Положенням від 19.11 
1861, До їх складу входили миро¬ 
ві посередники повіту й очолюва¬ 
лися повітовими предводителями 
дворянства. 3. м. п. розглядали 
скарги на рішення та дії мирових 
посередників, волосних сходів і 
волосних посадових осіб з земель¬ 
них та адм. -судових питань. Лік¬ 
відовані 1874 у зв’язку з ліквіда¬ 
цією інституту мирових посеред¬ 
ників. 
З’ЇЗДИ МИРОВЙХ СУДДІВ 
судово-мирових округів. Запро¬ 
ваджені в травні 1869 у відповід 
пості до указу Сенату від 17.Ш 
1869. Складалися з голови, неод¬ 
мінного члена і мирових суддів 
округу. Мали канцелярію з сек¬ 
ретарем, судових приставів і при¬ 
ставних повірених. Були апеля¬ 
ційними інстанціями для дільнич- 
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них мирових суддів, розглядали 
дрібні кримінальні і цивільні спра¬ 
ви. Підпорядковувалися департа¬ 
менту М-ва юстиції. 1889 були 
ліквідовані. 1912 відновлені. Оста¬ 
точно ліквідовані постановою на¬ 
родного секретаріату «Про веден¬ 
ня народного суду» віл 4.1 1918. 
ЗЛЕНКО Г. К. МОГЙЛА у емт 
Решетилівці. Зленко Ганна Кузь¬ 
мівна (1894—1949) — укр. виши¬ 
вальниця, майстер пар. мистецтва 
УРСР (з 1936). Н. у Решетилівці, 
працювала в місцевих артілі та 
ца ф-ці художніх виробів ім. 
К. Цеткін. Її вишиті вироби позна¬ 
чені художньою довершеністю, вір¬ 
туозністю виконання, збереженням 
традиційної стилістики укр. нар. 
візерунків, їх техніки. Учасниця 
першої виставки укр. нар. мисте¬ 
цтва 1936 у Києві.Похована на міс¬ 
цевому кладовищі. 
ЗМІЙОВЇ ВАЛЙ — давні оборон¬ 
ні споруди у вигляді земляних 
насипів-валі в, ще й тепер часом 
висотою понад 10 м і довжиною 
в багато десятків км. Тягнуться 
вздовж берегів річкових долин, 
переважно у пд. районах лісостепо¬ 
вої зони. Краще вивчені в Серед 
ньому Придніпров'ї, де вони зу¬ 
стрічаються на обох (берегах Дні¬ 
пра від широти Києва до р. Орелі. 
Основу валу становлять обпалені 
дерев’яно-глиняні конструкції, за¬ 
сипані землею з глибокого рову, 
що простягається вздовж його зов¬ 
нішнього боку. Вал і рів утв. знач¬ 
ну перепону для нападаючих, особ¬ 
ливо кінноти, і служили для за¬ 
хисту населення лісостепових ра¬ 
йонів від степових кочівників. 
Назва 3. в. походить від народних 
легенд про перемогу людей над 
фантастичною кровожерливою іс¬ 
тотою — Змієм. Час спорудження 
3. в. все ще дискусійний: дослід¬ 
ники датують їх у межах від серед. 
1 тис. до н. е. (т. зв. скіфський 
час — 6—3 ст. до н. е.) до епохи 
Київської Русі (ТО — поч. 11 ст.). 
За структурою 3. в. Полтавщини 
подібні до валів на городищах 

скіфського часу, з якими нерідко 
утворювали єдину оборонну систе¬ 
му. Це дозволяє вважати, що 3. в. 
споруджені осілим лісостеповим 
землеробським населенням для за¬ 
хисту від кочових скотарських сте¬ 
пових племен — скіфів. Не виклю¬ 
чено, що 3. в. використовувалися 
як оборонні споруди й населенням 
пізніших історичних епох, аж до 
давньоруської. Залишки одного 
з досить давніх 3. в. на Полтавщи¬ 
ні збереглися вздовж правого бере¬ 
га р. Сули, починаючи від м. 
Лубен, за її течією в напрямку 
Дніпра. Досліджуються з другої 
половини 19 ст. (див.: Кучера 
М. П. Змійові вали. К., 1987). 
«ЗМІНА». Піонерський табір на 
околиці Нових Санжар, на лівому 
березі р. Ворскли, в сосновому 
лісі неподалік села Клюсівки. 
Функціонує з 1955. Щосезону тут 
відпочиває 950 дітей працівників 
торгівлі Полтавщини. Одна із 
табірних змін — санаторного типу. 
З 1986 щорічно оздоровлюється 
но 80—100 дітей з районів, що 
постраждали від аварії на Чорно¬ 
бильській АЕС. 
«ЗНАНИЙ». Полтав. обл. орг-ція. 
Поширює політ, і наук, знання 
серед нас. області. Сів. 1948 як 
Полтав. лекційне бюро. 1.ІУ 1957 
бюро ліквідоване, архів передано 
до Полтав. обл. г-ва «Знання». 
З 1963 — обл. відділення т-ва 
«Знання» України, з 1964 — обл, 
орг-ція «3.» Знаходиться в Піо¬ 
нерському пров. № 4. 
«ЗНАНИЙ ТА ПРАЦЯ». Газета 
Пирятинського відділу РАТАУ. 
Виходила 1920—21. 
ЗОЛОТАРСТВО на Полтавщи¬ 
ні — виготовлення прикрас, пред¬ 
метів побуту та культу з дорого¬ 
цінних металів (золота, срібла), 
нерідко оздоблених коштовними 
каменями, перлами. Давні виро¬ 
би ювелірів, як правило, анонімні. 
Значним осередком виготовлення 
ювелірних виробів був Переяслав. 
У 17—18 сі. виникли нові центри 
3.: Ромни, Німі луки, Лохвиця, 
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ЗОЛОТОНІСЬКА ГІМНАЗІЯ Іубіш, Миргород, Полтава. З'яв- 
іиється плеяда визначних майст¬ 
рів художньої металопластики, які 
ставили на виробах своє ім’я та 
прізвище. Підписи є й на виробах 
19 ст., але рідше. У 17—18 ст. на 
Полтавщині жили і працювали: 
у Переяславі — Михайло Іванович 
Золотар (1713), Садовський Антін 
(1786); у Ромнах — Бородатий 
Золотар (1724), Іванович Антонігі 
(1688), Микола Золотар (1724— 
25), Песляковськии Андрій Васи¬ 
льович (1688), Скидан Фсдос 
(1822); у Полтаві — Роді он Золо 
тар (1763), Юрко Золотар (17 ст.), 
Юхим Золотаревський (1795); у 
Лубнах — Микола Золотар (1666), 
у Прилуках — Передерій Іван 
(1713), Давид Герсанович і Михай¬ 
ло Недільськии, у Миргороді — 
Тимофій Золотар (1666) та ін. 
У книзі «Опис Чернігівського на¬ 
місництва» О. Шафонський згадує 
Золотаря в Гадячі (див. Дукачі). 
Більшість золотарів походила з 
міщан, незначна частина — з коза 
ків і духівництва. Окремі золота 
рі були в монастирях. Золотарі 
мали свої самостійні цехи або 
об’єднувалися з майстрами ін., 
споріднених, спеціальностей. З пи¬ 
семних джерел відомо, що само¬ 
стійні цехи золотарів були в При¬ 
луках (1749, 1761) і Кременчуці 
(1794). Майстри-зол отарі, неза¬ 
лежно від того, входили вони до 
цеху чи ні, мали підмайстрів та 
учнів. Так, 1766 серед учнів золо 
таря Григорія Волошенка, підда 
ного Києво Печерської лаври, бу 
ли Василь Кучерявець і Григорій 
Дубовик з Лохвиці. Золотарі ви¬ 
готовляли найрізноманітніші ви¬ 
роби — срібний столовий посуд, 
золоті і срібні предмети церков¬ 
ного вжитку, різні побутові при¬ 
краси, оздоблювали зброю та 
військ, спорядження. Робота, як 
правило, виконувалася на замов¬ 
лення. Панівним був рослинний 
орнамент. 3. протягом історії сво¬ 
го розвитку перебувало в тісному 
взаємозв’язку з ін. видами мис¬ 

тецтва. Колекції виробів 3. збері¬ 
гаються в Музеї істор. коштовнос¬ 
тей України, ІІолтав. худож. му 
зеї, Черніг. істор. музеї та ін. 
ЗОЛОТОНІСЬКА ЖІНбЧА ГІМ¬ 
НАЗІЯ. Відкрита як прогімназія 
26.IX 1873. 1902 введено п’ятий 
клас, 1904 перетворена на повну 
гімназію. Мала 8 - річний курс 
навчання з двома підготовчими та 
восьмим педагогічним класами. З 
основних два класи були паралель¬ 
ними. До гімназії приймалися дів¬ 
чата всіх станів і віросповідань. 
Під час канікул організовувалися 
екскурсії до Москви, Петербурга 
та оточуючих ііого палацових ан¬ 
самблів, у Троїцько-Сергіївську 
лавру та Красногірськип жіночий 
монастир. Випускниці отримува¬ 
ли атестат на звання вчителя по¬ 
чаткової школи та молодших кла¬ 
сів жіночих гімназій. Восьмий пед. 
клас давав прано на звання до 
машньої вчительки, а золотим ме¬ 
далістам — домашньої наставни 
ці. 1909 у гімназії навчалося 397 
учениць, 1917 — 465, з них: 71 — 
діти селян. 75 — козаків, 128 — 
міщан і купців, 28 — духовенства, 
60 — особистих дворян і чиновни¬ 
ків, 71 — родових дворян та ін. 
Навчання платне: ЗО—75 крб. на 
рік. При гімназії діяв пансіон 
на 105 учениць. Утримувалася 
коштом держави, повітового зем¬ 
ства. У гімназії було встановлено 
кілька стипендій: І. С. Тургенє- 
ва — за рахунок Золотоніського 
земства, Товариства любителів 
драм, мистецтва та стипендія пол- 
тав. меценатки М. В. Канівецької. 
У З.ж. г. працювало 20 вчителів — 
випускників гімназій, вищих жі¬ 
ночих курсів та Київ, духовної ака¬ 
демії. Діяли попечительська і пед. 
ради. Містилася спершу у найма¬ 
ному приміщенні, а потім у спеці¬ 
ально збуд. повітовим земством 
цегляному будинку на Черкаській 
вулиці. 
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ЗОЛОТОНІСЬКІ сільсько¬ 
господарська ШКОЛА. Від¬ 
крита 1898 для підготовки квалі¬ 
фікованих с.-г. робітників. Відно¬ 
силась до розряду нижчих проф. 
шкіл. Мала 4 - річний курс нав¬ 
чання. До неї приймалися юнаки 
не молодші 14 років після закін¬ 
чення двокласного сільс. учили¬ 
ща. Навчання платне: 100 крб. 
на рік. Утримувалась коштом 
держави (3.45 тис. крб.), повіто¬ 
вого земства (10.8 тис. крб.), гу¬ 
бернського земства (2,1 тис. крб.). 
ЗОЛОТОНІСЬКА ЧОЛОВІЧА 
ГІМНАЗІЯ. Відкрита 1.VII 1906 
як чотирикласна прогімназія, 
1908 перетворена на шестикласну, 
а 4.III 1910 — на повну гімназію. 
Мала вісім класів, один підготов¬ 
чий і три паралельні. У недільні 
дні для учнів старших класів про¬ 
водилися реферативні заняття з 
літератури, історії та хімії. Про¬ 
водилися літ. вечори, ставилися 
учнівські спектаклі. Під час ка¬ 
нікул органі з. пішохідні екскур¬ 
сії до Лубенського Спасо-Преобра- 
женського монастиря та Києво 
Печерської лаври. 1917 у гімназії 
навчалося 396 учнів, з них 28 — 
діти селян, 93 — козаків, 96 — мі¬ 
щан і цехових. 32 — почесних 
громадян і купців, 30 — духовенст¬ 
ва, 82 — особистих дворян і чи¬ 
новників, 34—родових дворян. При 
гімназії була відкрита учнівська 
квартира, діяв батьківський ко 
мітет. Навчання платне: 40 крб. 
у підготовчому і 60 крб. в основ 
них класах. Утримувалася кош 
том держави, повітового земства 
та плати за навчання. Містилася 
у власному двоповерховому бу¬ 
динку, спеціально для неї збудова¬ 
ному повітовим земством (1910). 
У гімназії працювало 25 виклада¬ 
чів (випускники Київ, і Моск. 
ун-тів та Петербур. археологіч 
ін-ту). 3. ч. г. закінчив 1917 М. І. 
Терешенко (1898—1966) — укр. 
поет, перекладач і літературозна 
вець. Н. в с. Щербині вці Золото¬ 
ніського р-ну (тепер Черкас, обл.). 

Автор зб. віршів «Лабораторія» 
(1924), «Чорнозем» (1925), «Мета 
й межа» (1927), «Дівчина з Украї¬ 
ни» (1942), «Верба рясна» (1943), 
зб. перекладів. За переклади й 
упорядкування двотомної антоло¬ 
гій «Сузір’я французької поезії», 
що містить твори 250 поетів Фран¬ 
ції, посмертно удостоєний премії 
ім. М. Рильського (1973). 
ЗОЛОТОНІСЬКЕ ПОВІТОВЕ 
УЧЙЛИЩЕ. Відкрите 1820 для 
підготовки до вступу у гімназії 
дітей всіх станів (крім кріпаків). 
Мала 2-річний курс навчання. 
Предмети викладання: закон бо¬ 
жий, священна історія, рос. гра 
матика, рос. і загальна історія, 
географія, арифметика, початки 
геометрії, фізика, природознавст¬ 
во, чистописання, малювання, кни 
і а «Про посади людини і громадя¬ 
нина», За статутом 1828 кількість 
предметів була зменшена і т. ч. 
перервано зв’язок з наступною 
освітою в гімназіях. З 1833 введе¬ 
но трирічний курс навчання. На 
1844 в уч-іці навчалося 72 хлопці, 
3 них 6 — діти податних станів, 
1—духовенства, 65—дворян і обер- 
офіцерів. 1855 учні та вчителі 
пожертвували 60 крб. сріблом на 
лікування учасників оборони Се¬ 
вастополя. При уч-щі діяла біб¬ 
ліотека з творами К. Д. Ушинсь- 
кого, С. Т. Аксакова, В. А. Жу¬ 
ковського, Ф. І. Водовозова, М, О. 
Корфа, М. О. Максимовича. Утри¬ 
мувалося коштом держави. Місти¬ 
лося спершу в будинку, який най¬ 
мало місто, потім — у власному 
приміщенні. У 3. п. у. навчалися 
полтав. педагог М. П. Ілляшевич 
га член Кирило-Мефодіївського 
братства О. О. Навроцький (див. 
Навроцького вулиця). 1878 на ба¬ 
зі 3. п. у. було відкрито міське 
двокласне у чи лише. 
золотоніський Округ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 1923 із Зо¬ 
лотоніського пов. (20 волостей), 
4 волостей Пирятин. по». Полтаь. 
губ. та 6 волостей Переяслав, пов. 
Київ. губ. Замість ЗО волостей та 
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217 сільрад ств. 9 р-шв (Вереміїв 
ський, Гельмязівський, Драбівсь- 
кий, Золотоніський, Іркліївський, 
Ковалі вський, Переяславський, 
II гданський, Чорнобаївський) і 
104 сільради. Площа 5069 кв. 
верст, населення — 391 620. Ок¬ 
ружний центр — м. Золотоноша. 
З,VI 1925 Переяслав, р-н віднесено 
до Київ, округу, Гельмязі вський, 
Золотоніський, Іркліївський, Пі- 
щанський і Чорнобаївський р тій — 
до Черкас, округу, Драбівський і 
Ковалі вський р ни — до Прилуць¬ 
кою округу, Вереміївський — до 
Кременчуц. округу. 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ПОВІТ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 16.IX 1781 
в складі Київ, намісництва, З 
10. XI 1796 віднесений до Мало¬ 
рос. губ. 27.11 1802 — до новоутв. 
Полтав. губ. Центр — м. Золото¬ 
ноша. Знаходився у пд.-зх. части¬ 
ні Полтав. губ. Рікою Дніпром 
відокремлювався від Київ. губ. 
Осн. р. Дніпро, Супій, Золотоно 
ша. Пл.— 388.6 кв. ве рсти (поч. — 
20 ст.). Осн. заняття населення — 
землеробство. Посівні площі на 
1900 — 143 767 дес. Фабрик і заво 
дів — 11. Нас. на 1897 — 228 311 
чол. Через повіт пролягла Мос¬ 
ковсько—Києво—Воронезька заліз¬ 
ниця. Волостей — 20, сіл (без ху¬ 
торів) — 191. Волості: Безпаль- 
чівська, Білоусівська, Богодухів 
ська, Васютинська, Великобурім- 
ська, Великохутірська, Веремі 
ївська, Вознесенська, Гельмязів- 
ська, Драбі вська, Жовнинська, Зо 
лотоніська, Іркліївська, Кропивен- 
ська, Лялинська, Мельниківська, 
Мойсі вська, Піщанська, Прохо 
рівська, Чорнобаївська (80-х рр. 
19 ст.— поч. 20 ст.). За перепи¬ 
сом 1900 у 3. п. наліч. 193 нас. 
пункти, 275 сільс. громад, 35 056 
дворів, сільс. нас.— 219 512 чол. 
Влітку 1905 у повіті великого роз¬ 
маху набув сел. рух. 18.Х 1905 
відбувся збройний виступ робітни¬ 
ків і селян Золотоноші та навкол, 
сіл, який був придушений караль¬ 
ним загоном. У травні 1918 в 3. п. 

ЗОЛОТУХИ 

вибухнуло збройне повстання про¬ 
ти нім.-австр. окупантів. З утво¬ 
ренням 1920 Кременчуцької губ, 
3. п відійшов до неї у складі 20 во¬ 
лостей. З розформуванням Кре¬ 
менчуц. губ. постановою ВУЦВК 
від 15.Х та ЗО.ХІ 1922 3. п. знову 
віднесено до Полтав. губ. Поста¬ 
новою Президії ВУЦВК від 7.III 
1923 повіт розформовано. На час 
ліквідації він складався з 20 ео- 
лосгсй, пл.— 395 312 дес., жите¬ 
лів — 260 340 чол. 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙбН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
у складі Золотоніського р-ну із 
Золотоніської, Вознесенської і 
Кропивенської волостей Золото¬ 
ніського повіту Полтав. губ. (15 
сільрад). Площа — 726 кв. верст. 
Нас.— 39 719 чол. У червні 1925 
віднесений до Черкас, округу, 
перейменованого 1927 на Шевчен¬ 
ківський, у складі якого знахо¬ 
дився до 1930. У лютому 1932 від 
несений до Київ., з 22.IX 1937 до 
Полтав. області. 7.1 1954 включе¬ 
ний до новоутв. Черкаської обл. 
«ЗОЛОТОНбШСКИЙ ГбЛОСк 
Літературна громадська і торгово 
пром. газета. Виходила у м. Зо¬ 
лотоноші 1911—16 два рази на тиж¬ 
день. Додатки: «Вся Золотоноша и 
уезд. Справочная книга и адрес- 
календарь», 1913. У 1914—15, під 
час війни, при газеті виходили 
«Телеграми» від 1 до 7 вип. на 
день. 
ЗОЛОТУХИ (у 17 ст. х. Золоту- 
шин) — село Оржпцького р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Тарасен 
кове. Розтані, на лівому березі 
р. Оржиці, за 12 км від Оржиці 
і за ЗО км від залізн. ст. Лазірки. 
504 ж. (1990). Перша згадка від¬ 
носиться до 1622 як про х. Золо 
тушин кн. Вишневенькою. Після 
1654 — село Яблунівської сотні 
Лубен, полку. 1730 — 36 дворів. 
З 1781 — у складі Київ, намісниц- 
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Тьа, з І795 — Малоросійської, з 
1802 — Полтав. губ. За Генераль¬ 
ним описом Лівобережної Украї¬ 
ни 1765—69 у 3.— 36 селянських 
дворів перебувало у залежності 
від козацької старшини. 1781 в се¬ 
лі наліч. 152 хати козаків і поспо¬ 
литих, частина яких була в залеж 
ності від колезького радника 
О. Туманського. 1784 збуд. Ми 
хайлівську церкву (1876 зведено 
на її місці нову). За переписом 
1835 у 3. наліч. 743 ж., 1859 — 
970 ж. Центр волосного правління 
(після 1861 — 3. віднесено до Дени- 
сівської волості Лубен, пов.). 1880 
відкрито однокласну поч. школу. 
1900 у 3. 242 двори і 1369 ж., 1910 
— 282 двори (у т. ч. 42 кол. крі¬ 
пацьких) і 1921 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час громадян, війни 
жителі села були у складі парти 
зан. загону Н. і. Обедьця. З 1923 
до 1931 3. входили до Яблуні пси¬ 
ного, потім Оржнцького р ні в. У 
1923 — 1988 ж. На 7.ХІІ 1926 у 
3.— 341 двір, 1777 ж. 1930 ств. 
колгосп «Червоний шлях». Під час 
нім.-фашистської окупації (17.ЇХ 
1941 — 20. IX 1943) гітлерівця 
ми розстріляно 9 і вивезено до Ні¬ 
меччини 105 односельців. На фрон 
тах Великої Вітчизн. війни поліг 
121 чол. У 1957 колгосп ім. Моло¬ 
това об’єднано з радгоспом «Ор- 
жицький». У селі діють неповна 
с. ці., Будинок культури, дитячий 
садок, б-ка, фельдшерсько-аку- 
шер. пункт. Уродженець села О. П. 
Петрик удостоєний звання Героя 
Рад. Союзу. У 3. братська могила 
рад. воїнів, полеглих при обороні 
села 1941. Споруджено пам’ятник 
односельцям, загиблим на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1952). 
«ЗОРЯ». Газета, орган Галицько¬ 
го виконкому Ради робітн., селян, 
та червоноарм. деп. і повіт, парт- 
кому КП(б)У. Видавалася 1919— 
20 три рази на тиждень у м. Га¬ 
дячі [у 1919 під назвою «Известия 
исполнительного к та Совета ра- 
бочих и крестьян. деп. и Гадячско- 

ю уездноґо к-та партии коммули¬ 
сто в (большевиков)»]. 
«ЗОРЯ». Газета, орган Лохвиць- 
кою РК Компартії України і рай¬ 
ради нар. депутатів. Виходить з 
березня 1944 три рази на тиждень 
у Лохвпці. Попередні назви: 1919— 
20 — «Известия Лохвицкого воєн¬ 
но революц. к та», «Известия Лох¬ 
вицкого Исполкома Совета рабо- 
чих, селянских и красноармейских 
дспутатов»; 1921—29 — «Вісті»; 
1930—37 — «В соціалістичний на¬ 
ступ», у 1937—41 — «Більшовиць¬ 
ка трибуна». 1941 (серпень), 1943— 
не видавалася. Поновила свій ви¬ 
хід з № 1 у грудні 1943 під наз¬ 
вою «Зоря Лохвиччини». У 1962— 
63 не видавалася. 
«ЗОРЯ». Газета, орган правлін¬ 
ня парт, к-ту колгоспу ім» XXI 
з’їзду КПРС, Крутобалківської 
сільс. Ради пар. депутатів Ново 
саижарського р-пу. Виходить з 
17.Х 1960 гри рази на місяць. 
Друкується у І Іовосанжарській 
районній друкарні. 
«ЗОРЯ». Журнал. Виходив що¬ 
місяця 1918 у Лохвиці. Видавала 
Спілка^ учнів середньої школи. 
«ЗОРЯ КОМУНИ». Газета, орган 
Пирятинського РК КП (б) У та рай¬ 
виконкому. Виходила з кін. 1943 до 
2.III 1944. Див. «Вільна праця». 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган Великокринківського РК 
КП(б)У та райради деп. трудя¬ 
щих. Видавалася 1952—62 три рази 
на тиждень у с. Великих Кринках. 
1933—35 виходила під назвою 
«Перемога» (Великі Кринки), 
1935—41 і 1944—52 — «Більшо¬ 
вицька перемога». 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган Глобинського РК Компартії 
України та райради нар. депута¬ 
тів. Видається з 1962 у с. Глобино- 
му. Попередні назви: 1930—36 — 
«Соціалістичний наступ», 1936— 
41 — «Червона зоря». 1944—1962— 
«Соц. Глобинщина», з 1990 — «Зо- 
ря Придніпров'я». 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган Машівсякої о РК Компартії 
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ЗУБАНІ України та райради деп. трудящих. 
Виходила 1956—60. Попередні 
назви: 1935—41 — «За сталінські 
колгоспи», 1944 (липень) — 1956 — 
«За сталінський урожай». 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газе І а, 
орган Оболонського РК КЦ(б)У 
та райвиконкому. Видавалася 
1936—41 у с. Оболоні. 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган Оржицького РК Компартії 
України і райради деп. трудящих. 
Виходила 1949—60 гри рази на 
тиждень у смт Оржшіі. і 1961 
«Ленінське слово», з 1991 —«О/?- 
жиччина». 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган правління і парг. орт ції 
колгоспу ім. Я. С. Степового. Ви 
ходила 1958—69 у с. Суді вігі Но 
восанжарського р-ку. 
«ЗОРЯ КОМУНІЗМУ». Газета, 
орган парт, орг ції, правління кол¬ 
госпу та виконкому Луценківської 
сільс. Ради Лохвицького р ну 
Полтав. обл. Видавалася 1957—65. 
«ЗОРЯ ЛбХВИЧЧИНИ». Газета, 
орган Лохвицького РК КІІ(б)> 
і райради деп. трудящих. Виходи 
ла в грудні 1943 — лютому 1944 
у Лохвиці. 
«ЗОРЯ ПЕРЕМОГИ». Газета, 
орган Семеніиського РК Компар¬ 
тії України га райради деп. тру¬ 
дящих. Видавалася 1929. Виходи¬ 
ла 1956—60 у Семені вці. З 1961 — 
«Комуністичним шляхом >, з 
1990 — «Трибуна довір'я». 
«ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ». Газе 
та, орган Полтавської обласної 
Ради народних депутатів. Вихо¬ 
дить у Полтаві 6 разів на тиж¬ 
день українською мовою. 
Бере початок від «Известий» Пол 
тав. Ради робітн. і сотдат. депута 
тів. Номери 34 і 35 1917 вийшли 
укр. мовою під назвою «Вісті Пол 
тавської Ради робітн., солдат, 
і селян, деп.». З № 1 від 4.II 1918 
виходила під назвою «Вісті ІІол- 
тав. Ради робітн,, вояцьк. га се¬ 
лян. деп.». З № 1 від 23.1 1919 мала 
назву: «Бюдлетень воєн.-рев. к та 
І Іол іавщиньї». З № 7 від ЗОЛ 

1919 — «Известия воєн.-рев. к-та 
ГІолтавщиньї». З № 90 (107) від 
11.VI 1919 — «Известия Полтав. 
губ. к-та КП(б)У и Совета рабоч., 
крестьян и красноарм. деп.». 
З Лг9 8 від 9.VI 1920 — «Вісті Пол¬ 
тав. губ. впкон. ком. Ради робітн., 
селян, та червоноарм. деп.». З 
№ 73 (248) від 12.IV 1921 —«Віс¬ 
ті — Известия », орган Полтав. губ 
кому КГ1(б)У. У 1922—24 виходи¬ 
ла під назвою «Голос труда», у 
1924—41 — «Більшовик Полтав¬ 
щини». У вересні 1941 — вересні 
1943 не виходила. З 24.ІХ 1943 — 
«3. II.». Редакція — Полтава, вул. 
Пушкіна № 115. 
«ЗОРЯ ПРИДНІПРбВ’Як Газе- 
та, орган Глобинської районної 
Ради нар. депутатів. Виходить з 
20.Х 1990. Редакція — у м. Гло- 
биному на вул. Леніна № 279. 
ЗУБАНІ — село Глобинського 
р ну, центі) сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Романі вка і а Руда. Розташ. на бе 
резі р. Хоролу, за 36 км від рай¬ 
центру та за 40 км від залізнич. ст. 
Глобине. 602 ж. (1990). На карті 
Г. Л. де Боплана (серед. 17 ст.) 
поселення позначене як Зубанівка. 
У 2-й пол. 17 — на поч. 18 ст. від¬ 
носилося до Остап’ївської сотні 
Миргород, полку. До 1708 3. були 
власністю бунчукового товариша 
А Д. Горленка, що як співучасник 
І. Мазепи 6ув заарештований цар¬ 
ським урядом, а маєтки його кон¬ 
фісковані. До 1716 село знаходи 
лося у володінні хорольського 
сотника Келеберти та остапів- 
ського сотника Яреми Юхименка. 
У 1716 Данилом Апостолом пожа 
луване синові А. Д. Горленка, бун 
чуковому товаришеві А. А. Гор- 
ленку. На гой час у 3. наліч. 80 
дворів, у 1726 — 97 дворів. Ча¬ 
стину жителів села становили віль¬ 
ні козаки та кріпаки Пивгород- 
ського Миколаївського монастиря. 
1781 у селі — 219 дворів; з цього 

307 



ж року, з ліквідацією полкового 
устрою, було віднесено до Говтвян- 
ського пов Київ, намісництва. 
1787 в 3. записано 709 душ чол. 
статі. З 1802 село — у складі Хо 
рольського повіту Полтав. губ., 
з 2-ї пол. 19 ст. стає центром Зу 
банівської волості. За переписом 
1859 у 3.— 221 двір, 2225 ж., церк¬ 
ва. 1876 збуд. дерев, церкву Різд¬ 
ва Богородиці з дзвіницею, при 
якій існувала б-ка. У 1900 в 3. була 
козацька сільс. громада, яка на- 
ліч. (з прилеглими хуторами) 392 
двори, 3216 ж., існ. земська та 
церковнопарафіяльна школи, від¬ 
бувалося 5 ярмарків на рік З 
1900 працювала олійниця, у 1904 
засн. цегельний з-д В. М. Ковні- 
ра. 1910 у селі — 285 дворів, 1628 
ж. 
Рад, владу встановлено в січні 
1918. 7ЛІ1 1923 3. як центр сільра¬ 
ди увійшли до складу Семенів- 
ського р-ну Кременчуц. округу. 
1725 ж. (1923). У 1926 — 346 дво¬ 
рів, 1746 ж. Під час голоду 1932— 
33 у селі померло бл. 700 чол. З 
1935 3. віднесено до складу Ве- 
ликокринківського р-ну. У період 
нім.-фашист, окупації (14.ЇХ 1941 
•—23.IX 1943) гітлерівці стратили 
12 жителів села, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 87 чол. 
У селі — центр, садиба колгоспу 
«Іскра» (зерново-тварин. напря¬ 
му, тех. культури), відділення 
зв’язку та Ощадбанку, будинок 
побуту, с. ш., лікарня, ветдільни- 
ця, аптека, дитсадок, Будинок 
культури на 350 місць, б-ка (13,6 
тис. од. зб.). Село радіофіковане 
1960, електрифіковане 1970. 1960 
закладено парк, 1975 прокладено 
дорогу з твердим покриттям. Се¬ 
ред уродженців 3.— Герой Рад. 
Союзу В. В. Федоренко, укр. і сто 
рик, акад. АН України, лауреат 
Держ. премії УРСР (1980) Ю. Ю. 
Кондуфор. У с. Романівні нар. 
укр. рад. письменник Є. М. Ле¬ 
йок (1929—76). У 3. на поч. століт 
тя вчителював укр. письменник 
С. В, Васильченісо (1879—19321. 

1958 встановлено пам’ятник вої- 
нам-односельцям, що полягли (116 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни, 1966 — В. І. Леніну. У се¬ 
лі — братська могила трьох рад 
воїнів, які загинули 1943 під час 
визволення села від гітлерівців. 
ЗУБІВКА — село Миргород, р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Руда. Роз¬ 
тані на лівому березі р. Хоролу, 
за 12 км від райцентру і за 10 км 
від залізн. ст. Миргород. 1256 ж. 
Село виникло в 1-й пол. 17 ст. Зу 
бівські козаки у складі Миргород, 
полку брали участь у визв. війні 
1648—54. За ревізією 1729 в 3.— 
85 дворів козаків і 70 дворів 
посполитих, У 1741 власником ча¬ 
стини 3. став грузин, поет, офі¬ 
цер рос. армії Давид Гурамішвілі 
(див. Гурамішвілі а//паця). У 70 х 
рр. 18 ст. в 3.— 133 хати, з яких 
83 належали козакам і піцпомічни- 
кам. У 80-х рр 18 ст. 3. була од 
ним із найбільших сіл Миргород» 
полку (315 хат). У 1787 — 902 ду¬ 
ші, в 1795 в 3. діяли 4 водяні 
млини, Михайлівська церква. 
За переписом 1859 в селі наліч. 
475 дворів. 2757 ж., дерев, церква, 
церковна б-ка, церковнопарафіяль¬ 
не попечительство. За перепи¬ 
сом 1900, в 3. було 565 госпо¬ 
дарств, 3094 ж. Крім землеробст¬ 
ва, розвивалися кустарні промисли 
і ремісництво. З 1870 в 3. діяло 
початкове народне двокласне учи¬ 
лище, в 1905 тут навч. ПО учнів 
і працювало 3 вчителі. З 1890 при 
училищі була б ка. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918 14.11 1919 відбулося перше 
зібрання Зубівської волосної Ра¬ 
ди депутатів трудящих. З березня 
1918 по грудень 1919 3. перебува¬ 
ла під владою нім. загарбників, 
гетьманців та денікінпів. Навесні 
1920 в селі сформовано волосний 
виконком. 1921 в 3. організ. ар¬ 
тіль «Селянин». До березня 1923 
3. була волосним центром. 1926 — 
588 господарств, 2880 ж. 1927 сто. 
«Машинове господарство» для 
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спільного обробітку землі. 1930 в 
селі діяли ТСОЗи — «Колективна 
праця» та «Хлібороб». Колгосп 
«Заповіт Леніна» об’єднав 366 гос¬ 
подарств і бл. 500 ж. 1934 в селі 
діяли артілі «Червоний партизан», 
їм. П. ГІ. Постишева та ім. М. Н. 
Демченка. З 1938 функціонували 
с. ш., лікарня, клуб, діяли това¬ 
риства і гуртки по ліквідації не¬ 
письменності . 
За час нім. фашист, окупації (14. 
IX 1941—18.ІХ 1943) до Німеччи¬ 
ни вивезено 181 ЧОЛ., 4 мо ї. ро.ч 

стріляно за участь V партизан, 
русі. У повоєнні роки кілька 
С.-Г. Артілей ПО { Ці ї ІІІГЯ в один 
колгосп, який пізніш* ( гав Па шва 
їмся їм. ХГХ марі.з'їзду. З 1972 
і ио носить назву — колгосп ім. 
Г. 1. І ісі {пінського (спеціалізу¬ 
ється на вироби, свинини). У 3. 
діють с. ш., міжшкільний нав 
чально-виробн. комбінат (з 1977), 
дільнична лікарня, дитячий садок, 
Будинок культури (на 300 місць), 
б-ка (15 934 од. зб.). Радіофїкова 
на 1957, електрифікована 1961. 
Встановлено Гураміщвілі Д. ме¬ 
моріальну дошку (1947), пам'ят¬ 
ник В. І. Леніну (1967). Пам’ят¬ 
ники вошам-односельцям, загиб¬ 
лим (81 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни, і на могилі рад. 
воїна (1977), який загинув 1941 
під час оборони села. Братська 
могила партизанів громад, та Ве¬ 
ликої Вітчизн. воєн, полеглих 
1919 і 1942 (пам. 1957). 
ЗУБКбВСЬКОГО І. А. МОГЙ 
ЛА у Миргороді. Зубковський 
Іван Андрійович (1848—1933) — 
лікар, громад, діяч. Н. у с. Єрках 
Миргород, р ну у родині свяще¬ 
ника. Дитячі та юнацькі роки 
провів у Миргороді, де товаришу 
вав з Опанаеом Рудченком (май¬ 
бутнім письменником Панасом 
Мирним). 1876 закінчив Київ, 
ун т, служив у Миргороді земст¬ 
ві, був військ, лікарем під час 
рос.-тур. війни 1877—78. У 1911 
вийшов у відставку в чині генерал- 
майора, повернувся у Миргород, 

ЗУЇВЦІ 

де заснував водолікарню. І. А. Зуб 
ковський — один з перших літо¬ 
писців міста, автор автобіограф, 
спогадів «Дні мого життя» і літе¬ 
ратурних — про письменників 
І. С. Нечуя-Левицького та А. П. 
Свидшшького. На тер. Миргород, 
курорту встановлено погруддя та 
меморіальну дошку засновникові 
курорту. 
ЗУЇВЦІ — село Миргород, р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів 
Розі а ні. па лівому березі р. Хоро- 

іу, за ЗО км від райцентру і за 
25 км від найближчої залізнич. 
от. Ссичл. 1583 ж. (1990). За пере- 
казами село виникло у 17 ст. як 
хутір розбійника Зуя. 3. позначе¬ 
ні на карті франці інженера Г. Л 
де Боплана. У 17—18 ст. входило 
до складу Сорочин, сотні Мирго¬ 
род. полку. 1729 у 3.— 148 дворів, 
а в 1781 — 500 хат. У 1787 село 
належало до Миргород, пов. Київ, 
намісництва, в ньому проживало 
1484 душі чол. статі. 1859 — 552 
двори, 3168 ж., церква. У 19 ст. 
3. належали до Великосорочин. 
волості, з 1867 утв. Зуївецььа 
волость. У кін. 19 ст. на душу на¬ 
селення козаків, які становили 
2/з населення, припадало 3,5 деся 
тини землі. 1883 у селі — 323 са 
диби. У селі діяли в різний час 
Михайлівська (1733), Вознесін- 
ська (1884) і Троїцька (1911) церк¬ 
ви, при них б-ки. 1864 відкрито 
першу поч. школу, в 1883 при ній 
відкрчіто шкільну 6 ку. 1894 в 
3. діяли 3 школи, в них навч. 
250—270 учнів. На рубежі 19— 
20 ст. село швидко зростало. 
1910 в 3, наліч. 827 господарств, 
4947 ж. Крім землеробства, розви¬ 
валися ремесла та промисли. 
1913 при народній школі було від¬ 
крито ремісниче відділення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У січні 1919 в 3. утв. сіль¬ 
ський ревком, який незабаром 
був перетворений у волвиконком, 
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організ. комбід. З 1920 в селі почав 
діяти гіарг. осередок. Створено 
комнезам, куди входило бл. 600 
чол. На землях поміщика Кома- 
рецького (хут. Тополі) організ. 
с.-г. комуну «Червоні тополі», 
яка мала 75 га землі. 1923 у 3.— 
5374 ж., 1926 — 1082 двори, 5378 
ж. У 1928 господарство отримало 
від держави перший трактор «Фор¬ 
дзон», ін. техніку. 1929 організ. 
перше ТСОЗ — «Заповіт Ілліча». 
1930 в селі 5 артілей, які пізніше 
об’єднані, а потім знову розукруп¬ 
нені. 1940 діяв колгосп «Нове 
життя». У період окупації села 
ні м.-фашист. військами (14. IX 
1941—17.ІХ 1943) в районі 3. 
діяла партизані група під коман 
дуванням голови сільс. Ради Л. В. 
Холода. Тепер в 3.— колгосп «Ро 
сія». Напрямок господарства - 
м’ясо молочно зерновий, і ех. куль 
тури. Спеціалізація — виробити 
во яєць. Будинок побуту, с. щ., 
амбулаторія, будинок для пре¬ 
старілих, дитсадок-ясла, стадіон, 
Будинок культури (на 280 місць), 
б-ка (13 534 од. зб ), громадський 
істерико краєзнавчий музей. Уро¬ 
дженцем 3. є полковник О. Д. Мі- 
щенко — Герой Рад. Союзу (1945). 
У селі — братська могила рад 
вогнів і партизанів, полеглих 
1941—43. Споруджено (1957) па¬ 
м’ятний знак на честь воінів-одно 
сельців, загиблих на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. 

і 
ІВАШВКА (кол. Миркалівка) — 
село Кобеляцького р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Лісне, Сухн 
нівка, Розташ. за 25 км від рай 
центру та за 18 км від залізнич. 
ст. Ліщині вка. 1215 ж. (1990). 
Є версія, що первісна назва села 
походить від прізвища поміщиків 

Миркалових. 1859 у селі — ЗО дво¬ 
рів, 234 ж. За переписом 1900 в І., 
що входила до Чорбівської волос¬ 
ті Кобеляц. пов., наліч. 42 двори, 
291 ж., дерев. Пресбраженська 
церква (побуді 1879 на кошти по¬ 
міщика І. К. Миркалова), при 
якій існ. церковнопарафіяльна 
школа. У 1910 — 73 двори, 462 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 1. як центр сільради 
входила до складу Кобеляцького 
р-ну. 552 ж. (1926). У 20 х рр. у 
селі було ств. 17 колгоспів та 
11 земельних громад, що у 1931 
об’єдналися у 3 колгоспи («20 річчя 
Жовтня», «Перше травня», «Нове 
село»). У період нім.-фашист, 
окупації (16.ІХ 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці стратили 9 жителів села, 
вивезли па примусові роботи до 
Німеччини 155 чол. 0 І.— колгосп 
гм. Б І. Леніна (зерново гварии 
пиЦькОто напряму, тех. культури), 
відділення зв’язку, с. ш., Буди¬ 
нок культури на 600 місць, б-ка 
(12,2 тис. од. зб.). Виходить кол¬ 
госпна багатотиражка «Колгосп¬ 
ні вісті». Уродженцем І. є укр. 
живописець, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1972) Д. І. Безуглий (1914—77). 
1957 відкрито пам’ятник воїнам- 
односельцям, що загинули (196 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. У селі — братська могила 
рад. воїнів, які полягли 1943 під 
час визволення села від гітлерів¬ 
ців. 
ІВАШВКА — село Семенівсько 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розташ. за ЗО км від 
райцентру та найближчої заліз¬ 
нич. ст. Веселий Поділ. 864 ж. 
(1990). Засн. козаками у 17 ст. 
1781 — Хорольського пов. Київ, 
намісництва. У 1787 — 274 ж чол. 
статі; володів секунд-майор Фе¬ 
дір Родзянко. За переписом 1859 — 
207 дворів, 1196 ж. 1863 село Хо¬ 
рольського пов.— мало 207 дворів, 
1227 ж., винокурню вівцезавод. 
Дерев, церква, поштова станція, 
1882 засн. двокласне уч ще, в 
якому 1890 було 29 учнів. Згідно 
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ІВАНОВЕ СЕЛИЩЕ з переписом 1885 в І 254 господар¬ 
ства селян-власників, 1364 ж. На 
1900 в селі наліч. 234 господарства, 
1303 ж., через 10 років — 252 гос¬ 
подарства, 1546 ж., з них — 407 
письменних. 
Рад. владу встановлено у 1918. 
Перший колгосп «Маяк праці» 
ств. 1925. У 1930 1. оголошена се¬ 
лом суцільної колективізації під 
назвою «Травневий маяк». За пере¬ 
писом 1926 в І. Оболонянського 
р-ну 365 господарств, 1975 ж. Під 
час цім -фашист, окупації (14.IX 
1941—24.ІХ 1943) гітлерівці стра 
тили 14 чол., вивезли па примусо 
ві роботи до Німеччини 113 чол 
1 Із ІР‘>0 п І. ко її < оп Маяк к<> 
му пі зм \ (спеціалізується на ви 
ропи качиного м’яса; основний 
напрям зерново буряківничий? і на 
ршшпцзво). У селі — відділення 
зв’язку, будинок побуту, будинок 
ветеранів, неповна с. ш,, фельд¬ 
шерсько акушер, пункт, Будинок 
культури на 870 місць, б-ка (ІЗ 115 
од. зб.). Уродженцем І. є нар. арт. 
УРСР (1982) В. М. Іконник. 1958 
споруджено пам’ятник на братеь 
кій могилі рад. воїнів, жертв фа¬ 
шизму 1943 та надгробки на брат¬ 
ських могилах воїнам односель¬ 
цям, які загинули (137 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
Збереглася мурована будівля 
Троїцької церкви, закладеної 1892. 
ІВАНОВА ГОРА — городище та 
селище у м, Полтаві. Розташ. у 
центральній частині міста на Чер¬ 
воному (кол. Соборному) майдані. 
Займає мис правого корінного бе¬ 
рега р„ Ворскли, частково забудо¬ 
ваний житловими спорудами чи 
задернований. Обстеж у ва лося 1845 
Г, Г. Шевченком, 1890—91 І. А. 
Зарецьким, 1905 М. О. Макарен 
ком, 1940—41 М. А. Станом та 
І. І. Ляпушкіним, розкопки 1945— 
46 І. І. Ляпушкіца, 1990 І. М. Ку- 
латової. Ототожнюється з городи¬ 
щем Лтава, що згадується у літо¬ 
писі під 1174. Майданчик городи¬ 
ща був оточений укріпленнями, 
знищеними під час будівництва 

Полтавської фортеці 17 —18 ст. 
та міського будівництва 19 ст. 
Культурні нашарування потуж¬ 
ністю 1,8—2,2 м простежуються 
на площі до 25 га й обмежені з 
Пн. вулицями Братів Литвинових 
та Дзержггггського. Найдавнішими 
є нашарування ранньоскіфського 
часу (7—6 ст. до н. е.), що вияв¬ 
лені на тер. Полтавської конди¬ 
терської фабрики. Посад городи¬ 
ща 12—13 ст. займав частину тери¬ 
торії Інститутської гори (сучасн. 
парк Перемоги). Виявлено кіль¬ 
ки господарських ям ранньоскіфсь- 
коїо часу, за пішки чотирьох жи- 
ісл ромепської культури та напів¬ 
землянки 12 — 1 !ст. Загальна пло¬ 
ща розкопів складні понад 800 м2. 
Серед знахідок: скарб арабських 
дирхемів (1893), скарб срібних 
жіночих прикрас рубежу 10—11 
ст. (1905), шиферне прясло з гра¬ 
фіті (1986) тощо. 
ІВАНОВЕ СЕЛИЩЕ — село Гло- 
бипського р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова 
ні села Демченкове та Ковні рівщи- 
на. Розгаш. на березі р. Хоролу, за 
35 км від райцентру та за 38 км від 
залізнич. ст. Глобине. 713 ж. (1990). 
У 80-х рр. 18 ст. ці землі належа 
ли земському справнику Павлу 
Родзянку. Пізгггше тут виникли 
хутори Іванівна га Селище (Сели¬ 
ще Зубанівське), що з 2-ї пол. 
19 ст. входили до складу Зуба 
ггівської волості Хорольського пов. 
Полтав. губ. За переписом 1859 на 
хут. Іванівці (Єфремікщині) — 
18 дворів, 97 ж. До 1861 Іванівна 
була заселена поміщицькими крі¬ 
паками, а Селище — козаками. 
За переписом 1900 хут. Івангвка —■ 
у складі Зубанівської селянської 
сільс. громади, а хут. Селище 
Зубанівське — у складі Зубанів 
ської козачої сільс. громади, куди 
входили також хутори Демченків 
та Ковні рівщина. За переписом 
1910 названі хутори Селище, 
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ДемЧенків, Ковні рівщина (хут. Іва 
нівка не виділений). На той час 
у Селищі — 86 дворів, 562 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У роки громадян, війни 
в селі був сформований загін чер¬ 
воних партизанів, що воював з 
нім.-австр. окупантами, гетьман 
цими, петлюрівцями та денікін- 
цями, 7.III 1923 І. С. як центр 
сільради віднесено до складу Се¬ 
мені вського р ну Кременчуц. окру¬ 
гу (існ. до 1930). 414 ж. (1923). 
У 1926 у селі — 151 двір, 909 ж. 
1935 І. С. віднесено до складу 
Великокринкі вського р-ну. У пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації (13.IX 
1941—26.IX 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 16 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
108 чол. 1962 І. С. віднесено до 
складу Глобинського р ну. У се 
лі — центр, садиба колгоспу ім 
Ф. Енгельса (зерновий напрям, 
тваринництво), відділення зв’язку 
та Ощадбанку, будинок побуту 
неповна с. ш., фельдшер.-акушер. 
пункт, аптека, дитсадок, Будинок 
культури на 350 місць, клуб на 
200 місць, історико-краєзнав. му 
ззй, б ка (11,2 тис. од. зб.). Село 
радіофіковане 1960, електрифі¬ 
коване 1965, 1986 прокладено до¬ 
рогу з твердим покриттям. Урод¬ 
женцем с. Демченкове є Герой Рад. 
Союзу В. Н Коваленко (з 1943). 
У селі встановлені пам’ятники: 
воїнам-односельцям, що загинули 
(185 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1957). та Ф. Ен 
гельсу (1967). Поблизу села вияв 
лені залишки поселень доби неолі¬ 
ту та бронзи, а також ранньосло- 
в’ян. поселень. 
ІВАХНЙЦЬКИЙ — струмок у 
Полтав. обл., прит. Лохвиці (бас. 
Дніпра). Тече тер. Лохвицького 
р ну. 
ІВаШЕНКІВ — річка в Полтав. 
обл., права прит. Сули (бас. 
Дніпра). Тече тер. Лохвицького 
р-ну 
«ИЗВбСТИЯ — ВІСТІ Пирятин 
ською уездного Совета рабочих, 

солдатских и красноармейекпх де¬ 
путатов». Газета. Виходила 1917 
(липень) — 1919 укр. і рос. мовами 
у Пирятині. 
«ИЗВЕСТИЯ». 1) Воегіно-револю 
цпонного комитета Полтавщини. 
Газета. Виходила в січні 1919 у 
Полтаві. 2) Исполнительного ко¬ 
митета Совега рабочих и крестьян, 
депутагов и І адячекого уездного 
комитета партии коммунистов 
(большевиков). Газета. Виходила 
1919 в Гадячі. 3) Кременчугского 
городекого и уездної о исполни- 
тельного к-та Советов рабочих, 
крестьян. и красноарм. деп. и 
Кременчугского к-та КП(б)У. Га¬ 
зета Виходила в 1918—23. У 1919 
і 1922 під назвою «Дело рево- 
люции». 4) Лохвицкого Исполко 
ма Совета рабочих, селянских и 
красноармейских депутатов. Газе- 
та Виходи іа 1919—20 V Лохвиці. 
Див. «Зоря». 5) Лубемского Сове¬ 
та рабочих депутатов. Газета. Ви¬ 
ходила 1917. 6) Полтавского гу~ 
бернскою комитета КП(6)У и Со 
вета рабочих и красноармейских 
депутатов. Газета. Виходила 1919 
у Полтаві. 7) Полтавского Совета 
рабочих депутатов Газета. Вихо 
дила в квітні — травні 1919 у 
Полтаві. 8) Полтавского Совета 
рабоч. и солдат, деп. Газета, ви 
ходила 1917 у Полтаві. 9) Совега 
рабочих, крестьян. и красноарм. 
деп. Видавалися 1919 у Лубнах. 
10) Уездисполкома. Газета. Вихо 
дила 1920 у Миргороді. 11) Хо 
рольского уездного исполкома и 
партбюро КП(б)У г. Хорола и 
уезда. Виходила 1919—20 у Хо 
ролі. З 28.IV 1919 назва: «Вісті 
Хорольського повіт, викон. к ту». 
Щоденна газета. Назва і текст укр. 
та рос. мовами. З З.УІІ 1919 — 
«Бюллетень Хорольского штаба ра- 
боче-кресгьянской оборони и ко¬ 
митета Коммунистической пар¬ 
тии». З 1920 — «Известия». 12) Хо¬ 
рольского штаба исполнительного 
комитета и партбюро КП (б) У 
г. Хорола и уезда. Газета. Виходи¬ 
ла 1920 у Хоролі. 
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«ИЗВЕСТИЯ о воєнних собнти- 
ях». Газета, видання Хорольсько- 
ю повіт, земства. Виходила 1916, 
«ИЗВЕСТИЯ о состоянии сель 
ското хозяйства в Полтавской гу¬ 
берній!». Газета, виходила у Пол¬ 
таві 1901—04 як додаток до журн. 
«Хуторянин*. 
«ИЗВЕСТИЯ ОБЛАСТНбЙ ЗЕМ- 
СКОЙ ПЕРЕСЕЛЙНЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗЛЦІШ». Журнал. Ств. 
1908 на 1-му з’їзді обл. земської 
переселенської організації. Спо¬ 
чатку виходив два рази на місяць 
тиражем 1000 прим. У 1912 вихо¬ 
див щомісяця, але значно більшим 
обсягом (300 стор. замість ЗО). 
Всього протягом 1908—13 поба 
чило світ 60 номерів журналу. Див. 
Переселенці з Полтавщини. 
«ИЗВЕСТИЯ». 1) Пол гавского гу- 
бернского комитета КП(б)У. Газ. 
видавалася в 1921—24 у Полтаві. 
І) Подтаоского губернского отде- 
ла і іравоохранстіия. Журнал. У 
1922 вийшов один номер у Полта 
ві. 
еллінський Ярмарок, ви 
ник у кін. 17 Ст. у Ромнах. У 18 сг. 
був одним з найбільших на Ліво¬ 
бережній Україні. 1852 переведе¬ 
ний у Полтаву. Починався як 
кінний ярмарок, на якому прода 
валися коні, худоба, вівці, вовна, 
сирі шкіри, віск, мед, олія; горіл¬ 
ка, селянські вироби, одяг, земле¬ 
робські знаряддя тощо. Тривав 
офіційно з 10 до 20 липня, розмі¬ 
щався на Кінноярмарковій площі, 
що займала тер. бл. 90 десятин 
(тепер пл. Б. Хмельницького). Че¬ 
рез 7—10 днів починався Красно 
рядський ярмарок, який тривав 
до 4 серпня. Відбувався на Гостин - 
нодвірській площі, де 1852 було 
збудовано 5 кам’яних корпусів з 
134 лавками та 11 дерев’яних, 
в яких знаходилось 168 крамниць 
і 214 балаганів. Крім того, багато 
крамниць, тимчасових балаганів 
і палаток було зведено на Пстров- 
ській площі (тепер пл. Леніна). 
Торгували красними товарами, га¬ 
лантерейними, бакалійними, мос- 

«ІНОВЕЦЬ» 

катними виробами, різними мета¬ 
лами та виробами з них, посудом, 
одягом, взуттям, обробленими 
шкірами, свічками, милом тощо. 
На І. я. збиралося до 40 тис. лю¬ 
дей. Вартість привезених товарів 
становила від у2 до 2/3 вартості 
товарів, привезених на всі ярмар¬ 
ки Полтавщини, і сягала 28 мли. 
крб. (1864). Найважливішими бу¬ 
ли бавовняні, шовкові, вовняні, 
лляні і конопляні тканини й сук 
на (на них припадало до 45 % 
вартості проданих товарів), далі 
йшли хутро та галантерейні това¬ 
ри. І. л. належало одне з перших 
місць у Росії по торгівлі вовною. 
Так, 1860 було продано 122 тис. 
пудів тонкорунної вовни на 2049 
тис. крб. Він являвся значним 
ринком збуту пром. товарів центр, 
губернії Росії, зокрема, тканин, 
виробів із заліза. З-за кордону 
привозитися шовкові і вовняні 
тканини, хутра, австрійські сіно 
коси і коси, а птекарський товар та 
ін, У 1860 вітчизняні товари ста¬ 
новили по продажу 15 325 тис. 
крб., а іноземні — 859 тис. крб. 
Г я. був тісно пов’язаний з ін. 
великими ярмарками Лівобереж 
ної, Південної і, менше ■— Право 
бережної України, а також Росії, 
утворюючи єдину ярмаркову ме¬ 
режу країни. У кін. 19 ст. починає 
занепадати. 1895 було продано то¬ 
вару всього на 1,107 тис. крб. 
У 20 х рр. 20 ст. І. я. припинив іс¬ 
нування. 
У липні 1845 на І. я. приїжджав 
Г. Г. Шевченко. Пізніше, 20.VII 
1857, він записав про це в «Щоден 
пику»: «Ильинская ярмарка в Ром¬ 
ни, теперь, кажетея, в Полта ве. 
В 1845 году я случайно видел 
ато знаменитеє торжище...». Див. 
Ягмарки. 
«ІНОВЕЦЬ». Журн. літ. молоді 
Полтав. ін-ту нар. освіти (те 
пер — педінститут ім. В. Г. Коро 
ленка). Видавався на склографі 
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в 1927—29. Редколегія: О. Бу- 
зинний, В. Щепотьєв. Ю. Сомко, 
B. Онопрієнко та ін. Мав відділи: 
літературний, науково критич., гу¬ 
мору та розваги і студентського 
життя (інформативний). У жури, 
вміщено твори В. Сосюри, 1. Коре 
нецького, Ю. Сомка, О. Косенка. 
І. Прищепи, Б. Гайстера, критика 
І. П’ятківського та ін. Друкува¬ 
лися також Н. Розін, О. Черняк 
C. Остряшш та і н. 
«ІНСТРуХТЙВНО ІНФОРМА¬ 
ЦІЙНИЙ ЛИСТ» Лубенського 
окрІНО. Див. «Інформаційний 
лист». 
«ІНТЙМНИЙ ТЕАТР » — трупа 
А. Данарова та 3. Зінов’єва. Пра¬ 
цював у Полтаві з 1918 у примі¬ 
щенні кінотеатру «Колізей». У бе 
резні 1919 розформований. Части¬ 
на трупи увійшла до ноиостворепо 
го театру під назвою «Первая со 
ветская драматическая трупна при 
а гитационно-просветит е л ьно м от- 
деле Полтавского губвоенкома». 
«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ» 
Лубенського РВНО. 1930—36 ви¬ 
давався у Лубнах. М> 1 за 1930 
вийшов під назвою: «Інструктивно- 
інформаційний лист» Лубенсько¬ 
го ОкрІНО. 
ІОАН'НО ПРЕДТЕЧ ИНСЬКА 
ЦЕРКВА у с. Марківцях Кобе 
ляцького р-ну. Збудована 1814 
в стилі класицизму одночасно з 
дзвіницею на замовлення поміїци 
ка В. І. Маркова. Мурована, на 

Іоанно-Пррдтечингька церква у 
с. Марківцях- Фото поч 20 ст. 

поч. 20 ст. обнесена тесом. Нагадує 
споруди тетраконхоього типу: до 
масивного центр, четверика з чо 
тирьох боків прилягають прямо¬ 
кутні в плані об’єми, які сполу¬ 
чаються з центр, частиною за до¬ 
помогою арок. У кутах між апси- 
дою, яка увінчана куполом з глу¬ 
хим ліхтариком, і центр, четверті 
ком — маленькі об’єми чвертьцир- 
кульного абрису в плані. Кубічна 
центр, дільниця перекрита масив¬ 
ним восьмигранним куполом з 
глухим ліхтариком. Гол., пд. і пн. 
входи оздоблено чотириколонни¬ 
ми портиками (тепер сховані під 
обшивкою). В інтер’єрі зберегли¬ 
ся сюжетні розписи. Із зх. боку 
церкви — відокремлена двох’ярус¬ 
на дзвіниця типу четверик на чет¬ 
верику, яка була увінчана шпилем 
(не {берігся), і ер. у 2 и пол 19 ст. 
обведено мурованою огорожею 
з кованими гратками] І.-П. ц. за 
типологічними ознаками належить 
до унікальних пам’яток доби кла¬ 
сицизму і не має аналогів на Пол¬ 
тавщині. 
ІОРДАНКА, 1 Іорданка, Йордан¬ 
ська, Ярданка, Ярдань — річка 
в Полтавській області, лівий 
рукав р. Дніпра. 
Протікала тер. Кременчуцька та 
кол. Градизького районів. До спо¬ 
рудження Крємепчуц. ПЕС та ств. 
Кременчуц. водосховища під час 
весняних иаводків заповнювалася 
водами Дніпра і перетворювалася 
у справжню річку глибиною 3— 
5 м і більше. І була багата рибою, 
а в окремих місцях — раками. Те¬ 
пер не існує. На її місці — сухі 
балки, сосновий ліс. 
ЇРЖАВЕЦЬ — річка в Поттав. 
обл., ліва ирит. Сули (бас. Дніп¬ 
ра). Майже пересохла. 
ІРКЛЇЇВСЬКИЙ РАЙбН — адм.- 
гер. одиниця. Ств. 7.Тії 1923 у 
складі Золотоніського округу Пол- 
гав. губ. з трьох придніпровських 
волостей Золотоніського повіту — 
Васютичської, Медьшйкі иської і 
Мойсинської та шт. ч істини Ірк 
ліївської волості (19 сільрад). 
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. ІСК1ВЦІ Площа — 642 кв. версти. Нас.— 
52 623 чол. У червні 1925 віднесе¬ 
ний до Черкас, округу, переймеш 
ваного 1927 на Шенченківський 
у складі якого знаходився до 
1930. З лютого 1932 по вересень 
1937 входив до складу Київ., 
а з 22. IX 1937 — до Полгав. обл. 
За Всесоюз. переписом 1939 нас. 
І. р.— 43 448 чол. 7.1 1954 відне 
сений до повоутв. Черкас, обл. 
ЇСКШЦІ (Юсківці, Юеківці Сен 
панські) — село Лохвицького р-пу, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Дрюкі в - 
щина, Овдіївка, Скоробагатьки, 
Яблунівка. Розтащ на р. Сулиці 
(прит. р. Сули), за 15 км від рай 
центру та за 23 км від залізний, 
ст. Сенча. 828 ж. (1990). Вперше 
згадуються в переписних книгах 
1666 як село Юшківці Сепчанської 
(С інецької) соїні Лубен, полку. 
1683 універсалом Лубен, полков¬ 
ника Деоптія Свічки надані сен- 
папському сомшкові Леоптію Ва¬ 
сильовичу ( по »у. 169!) у ці вероа 
лом гетьмана І. Ма «єни і нар» ькою 
грамотою підтверджені 1710 уїіі 
версалом від гетьмана І. Скоро 
падського дані у володіння його 
дружині Марії Павлівні. 1729 — 
26 дворів, власниками с. Юсківці 
були вдова Марія та її син знач¬ 
ковий товариш Семен Слюзи. З 
1802 ІО.— у складі ГІолтав. губ. 
За переписом 1859 в І. 197 дворів, 
1188 ж., два ярмарки на рік. 1863 
Юсківці Сснчаиські — центр во 
лості Лохвицького пов., 243 двори, 
1599 ж., дерев. Покровська церк¬ 
ва (ремонт. 1847), винокурніиі з-д. 
1888 — 396 господарств, 2038 ж., з 
них письменних 84 чол. і 4 жінки. 
1866 засн. д воком пл ектне поч. 
уч ще, в якому навчалося 60 хлоп 
чнків. 1888 збуд. нове приміщен¬ 
ня уч-ща. 1910 — 379 господарств. 
2086 ж., з них письменних чоло 
віків — 439, жінок — 104. Діяло 
12 вітряків, дві лавки. У роки 
першої рос. революції 1905—07 у 
І. організ. осередок «Селянської 
мілкий. В економії поміщика Піші 

ненка відбулося декілька сел. за¬ 
ворушень. Сім’ї активних учасни¬ 
ків цих подій були вислані на 
поселення в Сибір. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Для боротьби з нім.-кай¬ 
зерівськими військами організ. 
партизан, загін, яким керував 
Н. К. Костюк (пізніше — і олова 
вотревкому). 1931 ств. перший кол¬ 
госп «Іскра», 1932 хутори Овдіїв¬ 
ка, Дрюківщина та с. Ісківці об’єд¬ 
налися в один колгосп ім. Другої 
п’ятирічки. У вересні 1941 у р-ні 
села тривали бої частіш Пд.-Зх. 
фронту, які потрапили в оточення, 
з гітлерівцями. 20.IX 1941 побли¬ 
зу села в ур. Шумепкове загинув 
командуючий ГГд. Зх. фронтом ге¬ 
нерал-полковник М. ТІ. Кирпонос. 
1946 І.— центр сільради, якій під¬ 
порядковані хутори Дрюківщина 
та Овдіївка Сетічапського р ну 
Полгав. обл. 1989 колгосп ім. 
А. О. Ж ланова перейменовано в 
« Авангард». В І.— відділення 
зв’язку, с. пі. ім. М. П. Кирпоно¬ 
са, дільнична лікарня на ЗО лі¬ 
жок, аптека, споживче т-во, побут- 
комбінат, Будинок культури на 
450 місць, б-ка (15,5 тис. од. зб.). 
Уродженець І. письменник, кіно 
сценарист М. І. Матяш (1890— 
1949). Братська могила рад. вої¬ 
нів, що загинули при обороні 
1941 і визволенні 1943 села від 
гітлерівців Пам’ятник (1957) вої¬ 
нам землякам, що полягли (120 
чол.) на фоонтах Великої Вітчизн. 
війни, Кирпоноса М. //. погруддя. 
В ур. ІІІумеикове Південно-За¬ 
хідного фронту воїнам мє морі 
альний комплекс. Поблизу сіл 
Дрюківщина та Овдіївка — 4 кур¬ 
гани. У с. Яблуківці земської гико 
ті будинок (1912). 
ЮКІВЦІ (до 20-х рр. 20 ст. Юс¬ 
ківці) — село Лубен, р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковане с. Пулинці. Роз¬ 
тані. на р. Сліпорід, за 18 км від 
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райцентру та за 17 км від заліз- 
нич. ст. Лубни. Виникли на поч. 
17 ст. під назвою Юсківці, Позна¬ 
чені на карті Г. Л. де Боплана. 
З 1655 частішою земель села во¬ 
лодів Мгорський монастир, які 
купив у Марії Бутихи. 1627 по¬ 
близу села побудована Юсківська 
пустинь. Універсалом лубен. пол¬ 
ковника Андрія Маркевича від 
24 IV 1722 село надане на ранг 
лукомському сотникові Мартину 
Кодинцю. 1729 у селі 44 двори, 
значиться у Лукомськіи сотні (1764 
— 2-ї Пирятинської сотні) Лубен, 
полку. З 1781 входять до Лубен, 
пов. Київ, намісництва. 1796 Ю.— 
у складі Малорос., з 1802 — Пол- 
тав. губ. За ревізією 1859 в Ю. 
(с. власницьке, козацьке) Лубен, 
пов.— 277 дворів, 1889 ж., дерев. 
Успенська церква з окремою дзві¬ 
ницею (1866), церковнопарафіядь 
не уч ще (1847 — 58 учнів). 1863 — 
302 двори, 1930 ж. 1884 — 82 ж. 
письменних. 1900 в Ю. (з хутора¬ 
ми) діяло 3 сільс. громади (козаць¬ 
ка, казенна, селян-власників), 2 
ярмарки на рік, 1910 — 460 дво¬ 
рів, 2578 ж., орної землі — 2596 
дес., всього посівів — 2216 дес., 
паровий млин з олійницею. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, 1920 ств. Юсківецьку сіль¬ 
раду, 1929 — колгосп «Червоний 
господар». З 1923 І. у складі 
Лубен, округу, 515 господарств, 
2745 ж. За переписом 17. XII 1926 
в Юсківській сільраді Лубен, р-ну 
558 дворів, 2995 ж., у 1939 в Ісків- 
ській сільраді Лазірківського р-ну 
2518 ж. Під час нім.-фашист. 
окупації (17.ІХ 1941—18.ІХ 1943) 
розстріляно — 9, вивезено до Ні¬ 
меччини — 270 жителів села. На 
1991 у селі — центр, садиба кол¬ 
госпу ім. Т. Г. Шевченка, с. ш., 
дільнична лікарня, аптека, Буди¬ 
нок культури на 300 місць, б-ка 
(12 тис. од. зб.), комплексно-прий¬ 
мальний пункт. Уродженцем І. 
є укр. і рос. письменник, історик, 
мовознавець, етнограф О. С. Афа- 
насьєв-Чужбинський (1816— 75). 

У селі встановлено Афанасьєву- 
Чужбипському О. С. меморіальну 
дошку. У серед, липня 1843, 22— 
25 жовтня 1845 і не пізніше 
17 лютого 1846 село відвідав Т. Г. 
Шевченко. В І.— Шевченку Т. Г 
пам'ятник (1959), братська моги¬ 
ла рад. воїнів, що загинули при 
обороні 1941 і визволенні 1943 
села від нім.-фашист. загарбників; 
пам’ятник воїнам односельцям, що 
полягли на фронтах Бел. Вітчизн. 
війни (1957). 
«ЙСКРЬІ» АГЕНТІВ МІСЦЮ ЙВ~ 
КИ МЕМОРІАЛЬНА ДбШКА у 
м. Полтаві. Під час діяльності 
Південної (Полтавської) групи 
сприяння «Искре> (1900—03) у 
місті було кілька явок агентів 
«Искрьі». Одна з них знаходи¬ 
лась у приміщенні книжкового 
складу Ііолтлв. громад. 6-ки, що 
на розі пул. Кузнецької (тепер 
Пушкіна ЛІу 18/24) і а Івашвської 
(тепер Гоголя; зараз у будинку — 
архів Ііолтав. обл.). Дошка з тем¬ 
но-сірого граніту, прямокутної 
форми (0,58 X 0,5 м), з написом, 
який відтворює рядки з листа 
В. І. Леніна до М. Е. Баумана, 
написаного з Мюнхена в Москву 
від 11.V 1901: «У нас уже функці¬ 
онують порівняно дуже дешеві, 
необіяжливі для каси агенти в 
Пскові і Полтаві», підпис. Вста¬ 
новлена 1972. 
«ІСТОРЙЧНО ГЕОГРАФІЧНИЙ 
ЗБІРНИК». Видавала комісія для 
складання «Історично-географіч¬ 
ного словника України». Про¬ 
тягом 1927—31 вийшло 4 томи, 
в яких опубл. ряд матеріа¬ 
лів про Полтавщину. Зокрема, 
І. Бойка («Судими на Переяслав¬ 
щині в кінці 17 та на початку 18 в.», 
«Іваненкн на Переяславщині 18 в.». 
«Село Ядлівка на Переяслав¬ 
щині у 18 в.»), О. С. Грушевсько- 
го («Гетьманські земельні уні¬ 
версали 1660—1670 років»), О. О. 
Грушевської («З історії кріпацт¬ 
ва 18 в. на Гетьманщині»), М. В 
Лятошинського («Історичний на¬ 
рис територіального складу Пол- 
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тавщини»), М. Тищенка («Нари¬ 
си з історії торгівлі Лівобережної 
України з Кримом у 18 ст.»), 
Т. Шамрая («До історії Лівобе¬ 
режних міст у половині 18 в.», 
«З прилуцького ратушного жит¬ 
тя 18 в,). 
істиАрт, Комісія для збирання і 
вивчення матеріалів з історії 
Жовтн, революції та історії Ко¬ 
муністичної партії. 22. IX 1920 
В. І. Ленін підписав постанову 
РНК РСФСР «ГІро заснування 
Комісії для збирання і вивчення 
матеріалів з історії Жовтневої 
революції Російської Комуністич¬ 
ної партії (Істпарт)». Істпарт ви 
давав «Бюллетень ІІстпарта» (вий 
шло два номери) і журнал «Проле 
тарская революция» (1921—41). 
Вийшло 132 номери. За постано¬ 
вою ВУІДВК від 6.ІУ 1921 у Хар¬ 
кові розпочав роботу Всеукр. Іст- 
парт, який з січня 1922 підпоряд¬ 
ковано ЦК КП(б)У. У відповідною 
ті з постановою ЦК КІІ(б) «Про 
організацію обласних і губернсь 
ких бюро Істпарту* (січень 1922) 
ств. Істпарґ при Полтав. губкомі 
КП(б)У. Штат стсладап< я з двох 
працівників (завідуючого і сек 
ретаря), решта членів бюро (ко 
легії) працювали на громад, заса 
дах. В основному це були учас¬ 
ники революц. руху, ветерани пар 
тії, історики-краєзнавці. Для збе¬ 
рігання та концентрації докумен¬ 
тів з історії партії, революц. 
руху і Жовгн. революції на Ук¬ 
раїні у Харкові ств. Центр, архів 
революції, на місцях — організ. 
губернські істор. архіви, а при 
них ств. відділи (політсекції) для 
зберігання та упорядкування до¬ 
кументів з історії місцевих парт, 
організацій та революц. руху. 
На 1925 в УРСР наліч. 20 місце 
вих Істпартів, у т. ч. Полтавський, 
Кременчуцький і Лубенський ок 
ружні істпарти. 
З введенням у 1925 на Україні 
нового адм.-тер. поділу Полтав¬ 
ський, Кременчуцький і Лубенсь¬ 
кій! Істпарти працюють на правах 

ІСЛ ПАРТ 

відділів відповідних окружкомів 
КП(б)У. В окружних центрах, 
на великих підприємствах, в ок 
ремих селах Полтавщини, які ма¬ 
ли революц. минуле, працювали 
уповноважені окрістпартів. Ста¬ 
ном на 1.1 1925 лише при Іст- 
партвідділі Полгав. окружкому 
КП(б)У наліч. 26 уповноважених. 
Вони виявляли і збирали істори- 
ко революц. документи, фото¬ 
графії, листівки, відозви, прово¬ 
дили вечори тощо. При Істпар- 
тах працювали науково-дослідні 
групи, метою яких була розробка 
проблем місцевої історії. З Іст- 
партом Полтав. окружкому 
КП(б)У пов’язаний поч. наук, 
діяльності укр. історика, доктора 
істор. наук О. К. Касименка 
(1905—71). Пар. у с. Великій Бу- 
рімці (тепер Чорнобаївською р-ну 
Черкас, обл.). У 1926 закінчив 
Полтав. і її т нар. освіти. ІІрацю- 
вав у вузах Полтави, Житомира і 
Києва. У 1947—64 — директор 
їм і у історії АН УРСР. З 1964 — 
заст. гол. редактора Укр. Рад. 
Енциклопедії з «Історії міст і 
сіл Української РСР». Гол. ре¬ 
дактор колективних праць «Істо¬ 
рія Української РСР» (т. 1—2. 
К., 1955—56) та «Історія Києва» 
(т. 1—2. К , 1959—60). 
Істпарт вів видавничу діяльність. 
Найбільше видань з’явилося в пе 
ріод підготовки до 20-річчя юві¬ 
лею першої рос. революції і 10 
річчя Великої Жовтн. соціаліст, 
революції. Зокрема Істпарти 
Полтавщини разом з ін. установа¬ 
ми видали збірники «1905 рік на 
Полтавщині» і «Профрух на Пол¬ 
тавщині 1905 р.». 
Істпарт ЦК КП(б)У, реорганіз. 
1929 в Ін-т історії партії і Жовтн. 
революції (тепер Ін-т політ, дос¬ 
ліджень), видавав журн. «Літо¬ 
пис революції», де вміщувалися 
матеріали співробітників і активі¬ 
стів місцевих істпартів, зокрема 
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й з Полтавщини. У 1939 місцеві 
Істпарти було влито в парт, архі 
ви обкомів КІТ(б)У. У тісному кой 
такті з Тстпартом працювали Іст- 
моли, що вивчали історію моло¬ 
діжного руху, та І строфи., які 
досліджували профспілковий рух, 
збирали й упорядковували мате 
ріали з історії профспілок. У се¬ 
ред. 40 х на поч. 50-х рр. були ви¬ 
дані документальні збірники «Ком 
сомол Полтавщини у роки грома 
дянської війни (1919—1920)», «Роз 
виток профспілкового руху на 
Полтавщині (1905—1920 рр.)». 
Складено бібліографію на проф¬ 
рух Полтавщини. 
ІЧНЯНСЬКИЙ ПОЛК. Ств. у 
40-х рр. 17 ст. Був підпорядкова¬ 
ний польс. королю і виконував 
сторожову службу В Прикордоннії! 
зоні. З початком визвольної війни 
укр. народу 1648—54 І. п. на чо 
лі з полковником ГГсгром Голо 
вацьким перейшов на бік повстав 
ці в і вів боротьбу проти польс. 
шляхти. Брав участь у битвах 
під Пилявцями 1648, Збаражем 
1649. У 1649 полковником був та 
кож Степан Головацький. У серп 
ні 1649 І. п. об’єднаний з Прилуць¬ 
ким полком. Ічня (тепер Черні г. 
обл.) стала сотенним містечком. 
ІЩЕНКА П. Н. МОГЙЛА у смі 
Комишні Миргород, р ну. Іщенко 
Петро Наумович (1858 — бл. 1918) 
— відомий кахляр і гончар на 
Полтавщині. Виготовляв нар. ках 
лі, полив’яний побутовий посуд. 
Похований на місц. кладовищі 
(куток Кошовівка). 

к 
КАБАКЇВСЬКОМУ Г. С. МЕМО 
РіАЛЬНА ДбШКА у с. Кочубеїв 
ці Чутівського р ну. Встановлена 
на фасаді будинку школи, де 
1917—21 навчався Кабаківський 
Григорій Самійлович (1909—59) — 

Герой Рад. Союзу. Н. у с. Кочубе- 
ївці. З перших днів Великої Віт- 
чизп. війни — па фронті. Звання 
Героя Рад. ( оюзу удостоєний 1943 
за мужність і відвагу, проявлені 
у боях за утримання плацдарму 
на праному березі Дніпра. Повер 
ну виніс!) з фронту, очолив рад- 
юсп «Лозоватка» (тепер відділен¬ 
ня радгоспу ім. ХТЗ). Депутат 
Верх. Ради СРС.Р (1946). Дошка — 
граніт, відкрита 197л. 
КАБАНЙХА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Орчика. Тепер не 
існує. 
«КАБІНЕТ СЛАВНИХ ПОЛ¬ 
ТАВЦІВ». Окрема експозиція 
Полтав. істор.-красзнав. музею, 
присвячена видатним діячам Пол¬ 
тавщини, Діяв у 1920—41. Збе¬ 
рігалися рукописи, листи та ін. 
матеріали, пов’язані з відомими 
уродженнями Полтави і Полтав¬ 
щини. В Кабінеті знаходилися 
матеріали про відкриття пам’ят¬ 
ника І. II. Котляревському 1903; 
іконографія письменників П Мир¬ 
ного та І Білика, Драгоманових, 
Б. Познанського, Лесі Українки 
та ін., листи Т. Г. Шевченка до 
Галагана і Лизогуба, фото будин¬ 
ків, в яких зупинявся поет під час 
перебування на Полтавщині тощо. 
Окремо існувала «Кімната Гого¬ 
ля» (1924—41), де зберігалися ме¬ 
моріальні речі письменника та 
його родини, автографи і малюн¬ 
ки. 
КАГаМЛЙК, Сухий Кагамлик -- 
річка в Полтав. обл., ліва прит. 
Дніпра (тепер впадає у Дніпро- 
дзержинське водосховище). Довж. 
64 км, площа бас. 564 км . Шир. 
річища 94 м, шир. заплави 0,6 км, 
похил річки 0,52 м/км. Протікає 
тер. Кременчуцького та Глобинсь- 
кого районів. Бере початок побли¬ 
зу с. Устимівки Глобинського р-ну. 
Після Великої Вігчизн. війни під 
час забудови м. Кременчука К. і 
Крива Руда з якою він зливався, 
були на і ер. Кременчука частково 
засипані трутом, частково взяті 
в труби, К, у багатьох місцях 
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пересох і фактично перетворився на 
систему ставків, озер та боліт. На 
берегах К. розташ. села Жуки, 
Опришки, Пироги, Бабичівка, По 
греби Глобинського р-ну та Гори 
славці. Вільна Терешківка, Чер 
вона Знам’янка Кременчуцького 
р-ну. 
кагамликА вулиця у Полта¬ 
ві (кол. Нанкінська, Щербансь- 
ка, Щемилівська; Жовтневий р н) 
— від вул. Фрунзе до Харківсь¬ 
кого шосе Паз. у ново, нні роки 
на честь Ка гам лика Григорія Сер 
гійовича (1923—43) — Героя Рад. 
Союзу (1943, посмертно). Пар. 
у с. Слободо-Петрівці Гребінній 
ського р-ну. З вересня 1941 — на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
Командир відділення роти проти 
танкових рушниць. 9. II 1943 заги¬ 
нув у бою біля с. Друге Нікольсь- 
кс Курської обл. На честь Г. С. 
Кагамлпка у с. Слободо Петрівці 
та м. Гребінці встановлені пам’ят¬ 
ники, на фасаді будинку СІльС. 
школи, де віл навчався ві Цч'рііТО 
1960 меморіалі.ну допіК} 
К. в. прокладено іа їіп.'ппфш 
планом 1877 па іер к<> і. перед 
містя Кобищаии. 11 а Щемилі вську 
перейменована па іюч. 20 ст. Одну 
з версій походження цієї назви 
наводить В. І Короленко у ст. 
«Щемиловка», яка була надруко¬ 
вана у газ. «Полтавщина» (№ 284, 
від 17 листопада 1905). На К. в. 
розташовані: з-д «Електромотор», 
автобаза, таксомоторний парк 
(кол. Щемилівський цегельний за¬ 
вод), комбінат буд. матеріалів та 
ін. підприємства. 
КАГАМЛИЧбК — річки в Иол- 
тав. обл. 1) У давнину протікав 
поблизу м. Глобиного. Тепер пе¬ 
ретворився у ставки. 2) У давнину 
брав початок вище Градизька; пе¬ 
ретинав місто. Тепер у Градизьку 
по руслу К.— канал і затока Кре¬ 
менчуцького водосховища. 
калАйдинці — село Лубенсь 
кого о ну, центр сільс. Ради пар. 
к п у татів, якій підпорядковані 
сели К.іепачі, Лушники, Халепці, 

КАЛАЙДИНЦІ 

Хшці. Розташ. за 15 км від рай¬ 
центру та за 17 км від залізнич. 
ст. Лубни. 1086 ж. (1990). Згаду¬ 
ються в істор. джерелах 17 ст., 
1676 — церква Андрія Первозван 
ного. Універсалом гетьмана І. Ма¬ 
зепи К. надані знатному козакові 
Лубен, полку Леонтію Верховсь 
кому. У 1709 універсалом гетьма¬ 
на І. Скоропадського К. віддані 
бунчуковому товаришеві Петру Ку- 
лябці. 1729 К.— село Лубенської 
сотні Лубен, полку, 27 дворів. 
1.764 — числились за осавулою 
Іваном Стсценком га писарем Ко¬ 
лом) пнем у Сні пінській сотні то¬ 
го ж полку. 1781 К включено до 
Лубен, иов. Київ, намісництва, 
208 хат. 1787 — 557 мол., різного 
звання казенні люди, козаки. Влас¬ 
ники: канцелярист Василь Куляб 
ко з братами й полковниця Марія 
Кулябко. 1796 — у складі Мало- 
росіів'ької, з 1802 — ІІолгав. губ. 

1а їм реї і псом 1859 у власницькому 
і козацькому селі К. Лубен, пов.— 
197 дворів, 1163 ж., дерев, церква 
Андрія Первозванного (перебуд. 
1845, дзвіниця 1863). На 1900 К.— 
Тарандинцівської вол. Лубен, пов., 
діяло 3 сільс. громади (козацька, 
держ. селян та селян власників), 
250 дворів, 1489 ж., церковнопа¬ 
рафіяльна школа. 1910 — 294 
господарства, 1752 ж., орної зем¬ 
лі — 1146 дес., всього посівів — 
1009 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Па 1926 К. — центр Капай 
дпнцівської сільс. Ради Таран- 
дшщівського р ну Лубен, окру¬ 
гу — 381 господарство, 1940 ж. 
1930 створено с.-г. артіль ім. 
РСЧА. Відкрито сільс. клуб, діяв 
літній театр. Під час цім. фашист, 
окупації (13.IX 1941—19.ЇХ 1943) 
до Німеччини вивезено 92 жителя 
села. У К,— центр, садиба кол¬ 
госпу «Більшовик» (зерново-тва¬ 
ринницького напряму), відділен¬ 
ня зв’язку, фельдшерсько-акушср. 
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пункт, Будинок культури на 
270 місць, б ка (10,6 тис. од. 
зб.). Встановлено пам’ятник (1957) 
на братській могилі рад, воїнів, 
що загинули при обороні села 
1941 від нім.-фашист, загарбни¬ 
ків, серед них генерал-майор 
Ф. Д. Рубцов. Біля с. Клепані: 
в ур. Пурпурівщина — знахідки 
доби неоліту; поселення доби брон¬ 
зи, городище скіфського часу та 
2 києворуських. У с. Халепці, 
в ур. Рішай Долина — сліди нео¬ 
літичного поселення та моїильни- 
ка Київ. Русі. У с. Хитці (ур. Паеь- 
кова) — городище та кургани 
скіфського часу, знахідки римсь¬ 
ких монет; поселення пеньківсь 
кого типу. В ур. Городище — 
слов’ян, поселення, 2 городища ро- 
менського типу та епохи Київ. 
Русі (12—13 ст.). В ур. Су 
хомлин — 2 курганні могилі» 
ники 
калАшника П. і, МОГЙЛА у 
с. Хомутці Миргород Р ну. Ка 
лашник Павло Іванович (1847— 
1909) — укр. нар. гончар. Н. у 
Хомутці. Автор фігурних декора 
тивних посудин у вигляді баранів 
і левів, куманців, статуеток, те¬ 
матичних ваз (із зображенням 
М. В. Гоголя), ужиткового сел. 
посуду. Вироби зберігаються у 
музеях Миргорода, Києва, Полта¬ 
ви, Хомутця, Харкова. Експону 
валися на багатьох виставках Ук¬ 
раїни та за її межами, відзначені 
почесними нагородами. З К. зу¬ 
стрічався рос. письменник А. П. 
Чехов. Похований на сільському 
кладовищі. 
КАЛАШНИКИ — село Полтав. 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Гвоздиківка, Клименки, Малі 
Козуби, Михайлики, Писаренки. 
Підлепичі, Сердюки, Твердохлі- 
би. Розіаш за 23 км від Полтави 
і за 25 км від залізнич. ст. Полта 
ва-Київська. 379 ж. (1990). Згаду¬ 
ються в істор. джерелах 19 ст, 
У 1859 на Калашниківських ху¬ 
торах — 34 козацьких двори, 

200 ж. У 1900 у К. Мачуськоі 
волості Полтав. повіту — 26 дво 
рів. 171 ж., церковнопарафіяльне 
школа, У 1910 — 35 дворів, 222 ж. 
Рад. владу проголошено в січш 
1918. 1926 у К.— 34 двори, 178 ж 
1930 ств. колгосп «Червоний пар 
тизан». У роки ш’м. фашист, оку 
нації (15.IX 1941—23.ІХ 1943) ви; 
везено до Німеччини на примусові 
роботи 4 чол. Повністю були спа 
лені гітлерівцями підпорядковані 
Калашниківській сільраді хуто 
ри Віхіишина Долина, Корби, 
Матяші, Тишпки. У К.— центр, 
садиба колгоспу ім. В. В. Воров- 
ського (госп-во — м’ясо-зерново- 
го напряму), відділення зв'язку, 
с. ш., дитсадок, клуб на 520 місць, 
б ка (12 310 од. зб.), краєзнавчиг 
музей, що діє на громадський 
засадах. Село газифіковане. Па- 
м’я пінки: В. В. Воровськом> 
(1967); першому і олові колгоспі 
«Червоний партизан» М. Ф Ло 
бачу (загинув у 1931). Встановле 
но стелу на честь воїнів-односель- 
ців, які полягли на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1967). 
«КАЛЕНДАРЬ САМбЙЛЕНКО 
НА 3000 ЛЕТ». Історико-астроно 
мо-математичне дослідження, здій 
снене подружжям полтавь учителіЕ 
Л. П. Самойленко та О. Й. Самой 
ленко. Видане 1973 у Полтаві. II? 
відміну від існуючих календарнії? 
таблиць і формул, розрахованії? 
на короткий проміжок часу, з? 
допомогою цього календаря можи? 
легко встановити будь-який деш 
тижня від першого дня ново' 
ери до 3- тисячного року, ро ш’я 
зати понад 2 млн. хронологічнії? 
задач, уточнити ряд важливії? 
дат. Календар Самойленків схва 
лений на засіданні Полтав. від¬ 
ділення Всесоюз. астрономо гсоде- 
зич. т-ва при Полтав. гравімстрич. 
обсерваторії АН України і над 
рукований в книзі «Развитие мето 
дов астрономических исслсдова 
ний» (М.—Л , 1979), яка бул? 
надіслана в порядку книгообміну 
зарубіжним академіям наук. 
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КАЛЕНИКИ — село Решетилівсь- 
кого р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Хрещате. Розтані, за 21,5 км 
від райцентру та за 25 км від 
залізнич. ст. Решетилівка. 691 ж. 
(1990). Виникло у 2 й чверті 17 сг. 
Назва походить від прізвища ко¬ 
зака Каленпка — засновника посе¬ 
лення. У 50 і роки 18 ст. К.— Оста- 
пінської сотні Миргород, полку, 
з 1781 К.— Голівянського повіту 
Київ, намісниці на. У 1787 — 
166 хат, 552 ж. чом. статі — селя¬ 
ни і козаки. За переписом 1859 
К.— козацьке село бі і я р. Бакаіі, 
173 двори, 111 і к., дерен, церква. 
1910 — І і8 щоріи, І 173 ж.; 1910 
— 187 дворів, 10і 1 ж., орної іемді 
752 дес., 2 парових млини. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1921 організ. комнезам 
(18 чол.). Першим колективним 
господарством у селі був ТСОЗ, 
1930 організ. с. г. артіль. ГІід час 
цім фал і и сі окупації (17.IX 1941 
—24.ЇХ 1943) вивезено до ІІімеч 
чини 5 чол., іс ні було спа ієно. 
До серпня 1959 К. о> їй цвпіром 
одноімепиої сі о.ради 29.VIII 
1959 Калеппкі ін ька і Сухорабів- 
ська сільрн пі о6’< ціані в одну 
сільраду. > ( ( п колгосп «Друж¬ 
ба» (рільничо іварипницького на¬ 
пряму), с. пі., фельдшерсько-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, Будинок 
Культури (па 450 місць), б-ка 
(10 686 од. аб.). Пам’ятник В. І. 
Леніну (1967), надгробок на брат¬ 
ській могилі рад. воїнів, які за¬ 
гинули 1943, га 18 меморіальних 
плит з іменами іюїнів-односельців, 
полеглих (179 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
КАЛИМБЕТІВКА — річка в Пол- 
тав. обл., ліва прит. р. Псла (бас. 
Дніпра). 
«КАЛЙНА» — хоровий колектив. 
Ств. 1979 при ІІолтав. пед. ін-ті 
ім. В. Г. Короленка. У 1981 удо- 
с гоєний звання народний самоді- 

іьний. Засновник і керівник — 
із» і. діяч мистецтв УРСР, зав. 
кафі трою ін-ту доц. Г, С. Левчен- 

КАЛГНША -ВУЛИЦЯ 

ко. Колектив складається з двох 
груп: хорової та оркестрової. Кон¬ 
цертні програми «К.» зберігаються 
у фондах Всесоюз. та Укр. телеба¬ 
чення і радіо. Окремі номери з 
репертуару «К.» записані Всесоюз. 
фірмою грамзаписів «Мелодія» на 
платівці «Барви Полтавщини». У 
реперіуарі понад 150 творів: укр. 
нар. пісні «Реве га стогне Дніпр 
широкий» (сл. Т. Шевченка), «Ой 
йшла зоря» (обр М. Леоігговича), 

«Не сходило вранці сонечко» (обр. 
1. Бідака), «Байда» (обр. І. Хот- 
кевича); «Запорізький марш» В. 
1 уца.ма, пісні А. Панікевича, А. Ав~ 
дамського О. Чухрая га ін. укр, 
композиторів, ілурсаі респ. ком¬ 
сомольської премії ім. Миколи 
Островського, Всесоюз: га респ. 
фестивалів, оглядів іа конкур¬ 
сів нар. творчості. Гастролював 
у Болгарії (1.984) іа Авсірії (1991). 
Розміщений па нулі Осі рої рад 
сьКоГо А'1 2. 
КАЛИИЙХА — річка в Полтав. 
обл., при і. р. Груні (бас. Дніпра). 
КАЛ ІНША ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(Жовтневий р-н) — від вул. Рад- 
наркомівської до ВеликотирнОвсь- 
кої. На і. на чесіь Калініна Ми¬ 
хайла Івановича (1875—1946) — 
держ. і парт, діяча. Н. у с. Верхня 
Тройця (тепер Калшінської обл.) 
в сім’ї селянина. Працював на Пу- 
тіловському г-ді у Петербурзі, 
де 1905 очолив більшовицьку ор¬ 
ганізацію. Після перемоги 1917 
Жовтневого збройного повстання — 
голова Петроградської міської ду¬ 
ми, з 1919 — ВЦВК, з 1922 — один 
з голів ПВК СРСР, 1938—46 — 
голова Президії Верх. Ради СРСР. 
1919—20 відвідував Україну на 
чолі агітпоїзду «Октябрьекая ре¬ 
волюція». У лютому — березні 
1922 для безпосередньої роботи 
по боротьбі з голодом побував у 
Харкові, Полтаві, Києві. К. в. 
почала забудовуватися у 60-х рр.т 
коли став до ладу Полтавський 
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завод штучних алмазів і алмаз¬ 
ного інструменту. Забудов. 5 — 9- 
поверховими житл. б-ками. Роз¬ 
ташовані с. ш. № 19, N° 26, N 28. 
КАЛ ІНШУ М. І. ПАМ'ЯТНИКИ. 
Встановлені на честь М. І. Кал і пі¬ 
на (див. Каліпіпа вулиця). 1) У 
с. Байраці Диканського р ну. За¬ 
лізобетонна скульптура, облицьо¬ 
вана чеканкою з мідного листа, 
на цегляному постаменті. Висо¬ 
та — 4,8 м. 2) У с. Манжелеї 
Глобинського р ну. Залізобетонне 
погруддя на цегляному постамен¬ 
ті. Висота — 2,85 м. Відкрито 
1969. 3) У с. Нехворощі Новосан 
жарського р-ну. Залізобетонна 
скульптура на цегляному поста¬ 
менті. Висота — 2,8 м. Відкрито 
1967. 4) У с. Новій Михайлівні 
Піщанської сільради Решети лі в- 
ською р-ну. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті* 
Висота — 2,6 м. Відкрито 1967. 
5) У с. Сарах Гадяцького р-ну. 
Залізобетонна скульптура на цег¬ 
ляному постаменті. Висота — 
6,25 м. Відкрито 1967. 6) У с. Сенчї 
Лохвицького р ну. Залізобетонне 
погруддя на цегляному постамен¬ 
ті. Висота — 2,7 м. Відкрито 1967. 
7) У с. Солониці Новогалещинсь- 
кої сільської Ради Козельщинсь- 
кого р-ну. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному облицьованому 
постаменті. Висота — 4,4 м. Від¬ 
крито 1967. 8) У с. Березівці Гре 
бінків. р ну (1967, рек. 1983). 
КАМ’ЯНЙЙ ПОТІК — ручай у 
Полтав. обл., на тер. Глобинсько¬ 
го р-ну. 
КАМ'ЯНІ ПОТбКИ (Кам’яно 
Потіцьке) — село Кременчуцько¬ 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Ройове, Садки та Чикалівка. 
Розташ. на правому березі Дніпра, 
за 21 км від райцентру та за 9 км 
від залізнич. ст. Крюків. 2868 ж. 
(1990). Засн. в 2 й пол. 17 ст. ко 
заками, шо рятувалися від поль¬ 
сько-литовського гноблення. Жите¬ 
лі села під керівництвом Марка 
Жмайла 1625 брали участь у битві 

проти польс. війська Станіслава 
Конєцпольського поблизу озера 
Курукове; під керівництвом Б. 
Хмельницького боролися за сво¬ 
боду у період визв. війни 1648— 
54. Після Північної війни 1700—21 
село стало казенним. Жителі зай¬ 
малися землеробством, ремеслом 
та рибальством. Територіально 
К. П. належали спочатку до Ново- 
рос. туб., потім — до Катерино¬ 
слав. та Єлизаветі рад. губерній, 
1910 збуд. церкву. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1918. Під час громадян, війни 
на тер. К. ГІ. діяв партизан, загін 
на чолі з Ф. Г. Третяком. 1926 у 
К. П. Онуфріївського р-ну Кре- 
менчуц. округу — 1119 дворів, 
5088 ж. До складу сільради вхо¬ 
дили хутори Келебердянеькии 
Ройове, Солдатський та Червоний 
Омельничок. 1929 на тер села 
ств. 4 ГСОЗи, які 1932 були не 
регворені на колгоспи. У період 
нім.-фашист. окупації (9. VIII 
1941—23.XI 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли ЗО жителів села, вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 193 чол. У селі — центр, сади¬ 
ба радгоспу ім. М. Щорса (зерно 
во-овочевого та м’ясо мол. напря¬ 
мів), будинок побуту, відділення 
зв’язку, торг, центр, середня та 
8-річна школи, фельдшерсько-аку- 
шер. пункт, аптека. Будинок куль¬ 
тури на 450 місць, кіноустановка, 
б-ка (16.3 тис. од. зб.), лазня. 
Уродженцем К. П. є чемпіон сві¬ 
ту з вільної боротьби 3. П. Ялов 
(1870—1923), у с. Чикалівці нар. 
Герой Рад. Союзу М. С. Ново- 
хатько (1907—44). Пам’ятки архі¬ 
тектури: Цокровська церква та 
будинок кол. земської школи (див. 
Земських шкіл будинки на Пол¬ 
тавщині). Пам’ятники: 1952 — 
на братській могилі рад. воїнів, що 
загинули 1943 (серед них — Герой 
Рад. Союзу М. Г. Бобров; 1923— 
43), 1967 — на могилі Невідомою 
солдата; В. І. Леніну та М. ІЦорсу 
(обидва — 1967). Поблизу села на 
березі Дніпра виявлено поселення 
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доби неоліту; в урочищі Сиваш — 
сліди поселення і могильника до¬ 
би міді га поселення епохи бронзи; 
на Сх. від села — поселення чєрня- 
хівської культури. На околицях 
К. П. збереглися залишки 24 кур¬ 
ганів. Іл.— табл. XVIII. 
КАНАВИ — село Кобеляцького 
р-ну, центр сільс. Ради 'нар. 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Водолагівка. Розташ. па право 
му березі р. Орелі, за 25 км від 
райцентру га за % км від заліз 
нич. ст. Кобеляки. 660 ж. (1990). 
Назва села пов’язана з буя пом 
укріплень Української іініі, скла 
допою часі ній>ю якої був глибо 
кий рів — канава Він рик згаду 
югься 18 >9 як казенний хутір при 
колодязях на Костяніиноград. 
поштовому тракті, налічував 55 
дворів, 489 ж. Статус села К. 
одержали 1888, коли сюди з с. 
Маячки була перенесена дерев я- 
на Михайлівська церква з дзвіни¬ 
цею (збуд. 1771; розібрана 1935). 
У церкві зберігалися ікони роботи 
уродженця с. Маячки Г. Левиць 
кого-Носа і а його сина Д Левиць- 
кого (втрачені). При церкві існу¬ 
вала церковнопарафіяльна школа. 
У 1900 в К. (з хуторами) — 303 дво¬ 
ри, 2316 ж.; у 1910 — 357 дворів, 
2049 ж. У селі та на хуторах діяло 
ЗО вітряків, 3 кузні, 2 крамниці; 
було розвинуте ткацтво. 1914 від¬ 
крито земську школу. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У період нїм.-австр. оку¬ 
пації у районі села діяв партизан, 
загін «Незаможник» (командир — 
Я. Огні). Перший голова рейко 
му — О. Я. Демченко. V 1803— 
1923 К. відносилися до складу Ко 
беляцького повіту Поліав. губ., 
з 7. III 1923 до VI. 192 ) — до і їех 
ворощапського р-ну Красноград. 
округу тієї ж губернії. 1549 лс, 
(1923). З 1923 — центр сільради, 
до складу якої входили також Сав- 
рано-Водолагівські хутори і село 
Рекунівка. За переписом 1926 — 
208 дворів, 1006 ж, 1922 ств. комне¬ 
зам. 1928 організ, ТСОЗ «Черво- 

КАНТЕМИРІВСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ 

ний промінь», 1929 — «Перебудо¬ 
ва», 1930 — «Червоний колос». 
1931 на їх базі ств. артіль «Чер¬ 
вона перебудова». У 1926 в клубі 
демонструється перший кіно¬ 
фільм, 1927 з’являється перший 
радіоприймач. 1931 в К. організ. 
комсомольський осередок, 1941 — 
партійний. У роки нім. фашист, 
окупації (17.IX 1941—22 ЇХ 1943) 
гітлерівці розстріляли жителя с. 
Водолагівки П. 0. Дуная, вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 84 чол. У селі — центр, сади¬ 
ба колгоспу «ГГриорільськйй» (зер¬ 
ново буряківничого напряму, тва¬ 
ринництво), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, 8 річна школа, фельд- 
шерсько-акушер. пункт, дит. ясла, 
Будинок культури на 300 місць, 
кіноустановка, б-ка (10 тис. од. 
зб.). Село радіофіковане 1957, 
електрифіковане на поч. 60-х рр. 
Уродженцем с. Водолагівки є Ге¬ 
рой Соц. Праці Л, С. Водолага. На 
Пд. Сх. від села (на відстані 1 км) 
знаходиться кільцеподібний кур¬ 
ган- майдан, детально вивчений 
В. Г. Ляскоронським. У 16—17 ст. 
розкопаний селітроварами, у 
18 ст. використовувався як спосте¬ 
режний пункт, що входив у систе¬ 
му Української лінії. Залишки 
кургану збереглися також на Ди¬ 
кій Горі. 
кАніївка — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. Ворскли (бас. 
Дніпра). Тече гер. Зіньківського 
р-ну. 
КАІІТЕМЙРІВСЬКІ ПОСЙЛЕН 
НЯ ГА МОГЙЛЬНИК черняхів- 
ської культури (2 — поч. 5 ст.). 
Розїііпі. на березі р. Коломаку 
в с. Ка птеми рівці Чутівською 
р ну. Досліджувались в 1924 М. Я 
Рудинським та 1948 Є. В. Махно. 
На місці поселення виявлені за¬ 
лишки наземних жител і господар¬ 
сько-побутових будівель та зібра¬ 
но значну кількість побутових ви¬ 
робів, особливо гончарного і ліп- 
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ного глиняного посуду. Поховання 
в могильнику знаходяться пі д 
курганними насипами і в грунго 
вих ямах («поле поховань»), ви¬ 
конані в обрядах тілогюхладення 
і тілоєпалеїшя в глиняних посу 
дпнах-урнах. Серед поховаль¬ 
ного інвентаря багато глиняного 
посуду, в т. ч. від ритуальної 
їжі, пізньоримські скляні посу 
дини, металеві пряжки і вудила, 
кістяні гребені, золоті прикраси — 
нашивні бляшки, намисто з каме 
ні в та ін. 
Наявність привізних речей з При¬ 
чорномор’я свідчить про зв’язки 
населення К. п. з досить віддалени¬ 
ми районами Сх. Європи. Мате¬ 
ріали зберігаються в Ін-ті археоло¬ 
гії АН України та в Полтав. 
краєзнавчому музеї. 
КАПЕЛЬГСРбДСЬКОГО ПРО 
ВУЛОК у Полтаві (кап. Гончар 
ний, Жовтневий р-н) — від вул. 
Паризької комуни до Днмського 
пров. Наз. 1962 на честь Капель 
городського Пилипа Йосиповича 
(1882—1942) — укр. письменника 
і журналіста. Нар. у с. Городищі 
(тепер Сумської обл.). Вчився у 
Роменській духовній школі та Пол¬ 
тав. духовній семінарії. 1902 ви¬ 
ключений за організацію бунту се¬ 
мінаристів та участь у революц. 
гуртках. Переїхавши на Кубань, 
1903—09 учителював, знову вклю 
чився в революц. рух, за що був 
ув’язнений. Працював у газ. «Те 
рек» та ін. 1910—17 здійснив ряд 
важливих заходів, спрямованих 
на збереження ногайського народу, 
написав 1917 його історію 12— 
20 сі. 1918 повернувся на У краї 
ну, жив у Лубнах, працював у газ. 
«Вісті ревкому», в 1924 — секре 
тар і заст. редактора газ. «Чер¬ 
вона Лубєніцина». З 1924 і до аре¬ 
шту 1938 жив у Полтаві, працював 
у газ. «Робітник», а згодом протя 
гом 10 років — у газ. «Більшовик 
Полтавщини». Друкувався з 1905. 
Був членом літ. орг-ції «Плуг». 
Перша зб. віршів «Відгуки життя» 
вийшла 1907 у Києві. Після рево 

люції видав 4 книги гуморесок, 
п’єсу «Чарівна сопілка», роман 
хроніку «ПІурган». 1928 опубліку¬ 
вав у жури «Наше слово» серію 
нарисів з історії укр. письменства. 
У Полтаві 1930 вийшли «Вибрані 
твори», куди ввійшли повісті «Аш 
Хаду», «Непорозуміння», «Запис¬ 
ки семінариста». Автор романів 
«Артезіан» (1934), «Оборона Пол¬ 
тави» (1938). 
КАПЛЙНЦІ — село ГІирятин. 
р ну, пептр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковане с. Усів 
ка. Розташ. на лівому березі 
р. Удаю, за 17 км від райцентру 
і залізний, ст. Пнрятин. 609 ж. 
(1990). У писемних джерелах є 
відомості про К. та Усівку з 18 ст. 
Вони належали до першої Пи~ 
рятшіської сотні Лубен, полку. 
У 1764 в К. наліч. 202 хати, в 
г. ч. 108 виборних козаків, 32 хати 
нідпомічників, 35 хат рангових 
посполитих, 27 — панських поспо¬ 
литих і козацьких підсусідків. 
У с. Усівці було 185 хат, у т. ч. 
72 хати виборних козаків, 48. під¬ 
йомі чникі в і 65 хат панських 
посполитих та козацьких підсусід¬ 
ків. 1787 в К.— 579 ж., в Усівці — 
567 ж. Належали до Харкі вели¬ 
кої волості Пирятин. повіту. 1859 
К. значаться як село козацьке 
і власницьке, 149 дворів, 1048 ж., 
дерев. Троїцька церква (1858). 
1900 в К. 179 дворів, 868 ж., зем¬ 
ська школа. 1910 — 227 дворів, 
1273 ж., при церкві б-ка. Основні 
заняття населення — теслярство, 
столярство, ткацтво, шевство то¬ 
що. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923—25 в К.— 1437 ж. 
Під час ні м.-фашист, окупації 
(18.ІХ 1І41 —18.ІХ 1943) в К було 
розстріляно невідомого капітана 
Червоної Армії, вивезено до Ні¬ 
меччини 78 ж. У Пирятині роз¬ 
стріляно 8 ж. села. У К.— радгосп 
«40-річчя Жовтня» (багатогалузе¬ 
ве господарство), неповна с. ті Бу¬ 
динок культури (на 280 місць), 
б-ка (8457 од. зо.), народний істо- 
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рико-краєзнав. музей. Встанов¬ 
лено 1957 надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
1941 при обороні села, га 2 граніт¬ 
ні стели в пам’ять про воїнів-од- 
носельців, що полягли (115 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. У с. Усівці працювала Герой 
Соц. Праці II. Д. Прокопенко, нар. 
д. мед. наук М. А. Умовнії. 
КАПЛЙНЦІВСЬКИГї ЇСТОРИ- 
КОКРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ 
у с. Каплинцях Пирятинського 
р ну. МІСТИТЬСЯ у приміщенні 
Каплинцівського Будинку культу¬ 
ри. Засн. 1964. У 1984 музей не 
реобладнано. Налічує 1,5 тис. 
експонатів. Експозиція висвітлює 
історію сіл Каплинців га Усівки 
від дореволюц. часу до наших 
днів (містить документи, фото¬ 
графії, особисті речі земляків). 
Звання народного присвоєно 1958. 
КАІІЛІШЇ. 1) Біля с. Горбанівки 
ІЬмі ш р ну Збудована М. М. Ле- 
туїшисі.ким у пам'ять про врнту- 
ванпя імоер.иорй Олександра III 
і його сім’ї, Цоі.ід яких зазнав 
аварії на за нзіімпі 17. X 1888. 
Не зберсі іася. 2) У селі Жу¬ 
ках ІІолтав р ну. Споруджена 
1881 за проектом худож. Вол 
кова в пам’ять про імператора 
Олександра II, вбитого того ж 
року народовольцями. Мурована, 
мала в плані 4x4 арш. та 13 арш. 
висоти. Була увінчана банею з 
восьмикінцевим хрестом закріп¬ 
леним мідними ланцюгами. Не збе 
реглася. 3) У Полтаві. Спорудже¬ 
на 1883 за проектом арх. Ф. Жи- 
вотовського па розі вул. Протопо¬ 
пі вської і Кузнецької (тепер Кот¬ 
ляревського і Пушкіна) в пам’ять 
про царя Олександра II. Мурова 
на, восьмигранна в плані, стіни 
завершували закомари, кути було 
оздоблено пілястрами тосканського 
ордера, увінчувалася наметом з 
маківкою. 1936 розібрана. 4) У 
Полтаві (вул. Зіньківська). Збу¬ 
дована 1911 —14 на честь зустрічі 
представників Полтав. губернії з 
рос. імператором Миколою II під 

КАПЛИЦІ 

час урочистостей 1909 * нагоди 200 
річчя Полтавської битви. Проект — 
студента петерб. Ін-ту цивільни* 
інженерів, члена Українського ар 
хіт. гуртка І. А. Кальбуса, який 
одержав другу премію на спец, 
конкурсі у 1911 (першу здобув 
архітектор-художник С. П. Іва¬ 
нов, третю — арх. О І. Липник). 
Всього було подано 12 проектів, 
у тому числі В. К. Троценка 
Д. М. Дяченка, Ф. її Шумова. 
К. В. Мощенка га ін. У складі 
жюрі були: кн. Н. Б. Щербато в 
(голова), Ф. І. Мельникоь, 'нж 
Н. М. Боярський, арх. В. В. Го¬ 
ро децький, О. В. Кобелєв. Кап 
лиця мурована, стовпоподібна, ква¬ 
дратна в плані (4,1 X 4,1 м). 
У середині двосвітлоиий простір 
перекрито замкнутим склепінням. 
Зовні являє собою башту на 
двоступінчастому гранітному сти 
лобаті» увінчану 4 фронтонами га 
наметовим дахом з главкою. Цег¬ 
ляні стіни були обличковані кера 
мічною плиткою, прикрашені три- 

Каплиця у с. Горбанівці. 
Фото поч. 20 ст. 

4 
* 
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кутними полив’яними плитками, 
майоліковими вставками, квітчас¬ 
тими композиціями типу «вазон» 
біля наріжних кутів. На п’яти¬ 
кутних фронтонах знаходилися 
панно із зображенням благослов¬ 
ляючого Спасителя і двох схиле¬ 
них на колінах янголів. Намето¬ 
вий із заломом дах було вкрито 
позолоченими мідними аркуша¬ 
ми. Увінчувала споруду шоломо¬ 
подібна главка з ажурним хрестом, 
барабан під нею був помережаним 
підкарнизною лиштвою, складе 
ною з кольорових плиток подібно 
до плахти у шаховому порядку. 
Рожевий колір граніту, барвисті 
керамічні плитки і майолікові ор¬ 
наменти на стінах, мозаїчна під¬ 
лога, надфронтонні розписи та 
золочена покрівля Створювали яс¬ 
кравий образ споруди, яка поєд¬ 
нала традиції народної архі гекту- 
ри з ідеями українського архітек¬ 
турного стилю, а також мотива¬ 
ми пн.-рос. архітектури. Рестав¬ 
рується. 5) У м. Хоролі. Збудо¬ 
вана на торг, площі 1895 в пам’ять 
про врятування імператора Олек¬ 
сандра III і його сім’ї, поїзд яких 
зазнав аварії на залізниці 17.Х 
1888. Мурована. Не збереглася. 
КАПНІСГА БУДЙНОК у Полта¬ 
ві. Споруджений 1805 в стилі кла 
сицизму. За переказами, замовни¬ 
ком був В. В. Капніст (1758, за 

Каплиця у Полтаві. 1883. 
Фото поч. 20 ст. 

ін. даними 1757—1823) — рос. 
поет, драматург, освітній і гро¬ 
мад. діяч. Н, у с Великій Обухів- 
ці (тепер Миргород, р ну). Почат¬ 
кову осві ту здобув вдома. У 16 ро¬ 
ків поступив капралом в Ізмайлов 
ський полк. З 1775 — офіцер Пре 
ображенеькою полку (Петербург). 
Після відставки оселився в Обухів- 
ці у Капністів садибі. 1782 обра¬ 
ний предводителем дворянства 
Миргород, повіту (з 1785 — в скла 
ді Київ, намісництва). Служив у 
понновому і театральному відом 
ствах, був директором нар. учи¬ 
лищ Полтав. губ., опрацював ста 
тут Полтавського «громадського 
дворянства училища» (гімназії). 
З 1862 — генеральний суддя ГІол-. 
тав, губ. Перший твір — ода 
(1775) з приводу укладання миру 
з Гуреччпиою. Окремі твори ство¬ 
рив їв» основі укр. матерія іу. 
В «Оді на рабство» (1783, огіубл. 
1806) виступив проти закріпачен¬ 
ня укр. селянства. 1806 видав 
зб. «Лирические Сочинения». Най¬ 
вище творче досягнення — коме¬ 
дія у віршах «Ябеда», де викрива¬ 
лися царські бюрократія і суд. 
У ліричних поезіях оспівував при¬ 
роду України і духовні надбання 
народу («Обуховка», «В пам’ять 
береста»). Добре володів укр. мо 
вою. Написав вірш на честь від¬ 
криття Слави монумента у Пол¬ 
таві, який виконувався хором, 
залишив переспів вірша Г. Ско¬ 
вороди «Ой ти, птичко желтобоко» 
(«Чижик») Один з перших пе 
реклав рос. мовою «Слово о пол¬ 
ку Ігоревім». Помер у Кпбинцях, 
похований у Великій Обухівці 
(див. Капністів В. П. та В. В. 
могили). 
К. б. після рос.-тур. війни 1&77— 
78 був подарований містом герою 
боїв на Шипці — генералу Ф. ф. 
Радецькому. Будинок дерев’яний, 
одноповерховий, прямокутний у 
плані. Гол. фасад оздоблено чо- 
тириколоннпм портиком дорич¬ 
ного ордера. До центр входу ве¬ 
дуть сходи обабіч бази портика. 
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Тепер у К. 6.— Котляревського 
1. П. музей. Розташований па Пер- 
шотравнеиому прості. 18. 
КАЛНЇСТІВ В. П. ІЛ В. В. мо 
ГЙЛИ у < Великій Обухівці Мир¬ 
город |» ну. І ’« » п. 1111 < > г.. 111 і у парку, 
ні мр мі і Кепці стін садиби на 
високому бері 11 ріки 1"|слл. Кап 
111 і і 0ш її н. І (неп /і і.і >нігі (І 758. 
і.і ні 17"»7 182*0 рос письмен 
пик. Поруч мшіі і,і батька — 
Капніста Василя 11 сі р« яиіча (р. 
пар повід. —- І 757; піп. Пашиста 
оуоапок). У роки і ромадяп. иіііпп 
П£»\опання були зруйновані І9.>8 
а паї оди 200 річчя під дня народ- 
кеппя письменника па його моїй 
її покладено гранітну плиту, під 
шукано і встановлено гранітний 
пам’ятник на могилі батька. Іл.— 
таблч XXIV. 
КАП МІСТІ В САДЙБА у с. Вели - 
*/•/>' Обухінці Миргород, р ну. 

ібуд у серед. 18 ст. Кагшістом 
Нді н іем її» і роп п чс м (р. п. ;певід. 
І/»/) По,Ум ДНІ) І роду НОЦОЦІаіІСЬ 

КОГО і м«»р о м 1111. і і ргк ті папіми.і ’іь 

ІІІІ ІІО Ііі і N'111111 На І IV М>\ ТО рос. 
ні ін ьі.а І/І І пі і чаї П, >У II ЬІСОІ О 

походу Петра 1. Ііуп І 737 я) мир 
Город. ПО ІКмШІІІКОМ, бригадиром 
рОС. армії Загинув під час Семи¬ 
літньої війни 1756—63. Його син — 
рос. письменник В. В. Капніст 
(днн. Капніста будинок). Зали¬ 
шивши службу в Петербурзі, осе 
тився у родинному маєтку у Ве 
дикій Обухівці, який став одним 
а осередків просвітництва на Ук¬ 
раїні. Сюди приїздили Г. Держа 
він (липень 1813), М Гоголь (неод¬ 
норазово), М. Гнєдич; па поч. 20-х 
рр. збиралися майбутні декабрис¬ 
ти С. Муравйов- Апостол, М. Бе 
сгужев-Рюмін, М. Лупім, О. Под 
ж і о, ГІ. Пестель. У сім’ї Каиністів 
виховувався декабрист М. Ло 
ргр (див. Декабристи па Полтав 
типі). У В. Обухівці діяв домаш 
11 і і і театр. Серед п’єс ставили й 
комедію «Ябеда» В. В. Капніста. 
І*о іі в ній виконували, зокрема, й 
н ьк її М. В. Гоголя. 1958 з нагоди 

•оп рі ччя від дня народження 

КАРЛІВКА 

письменника на місці будинку Кап- 
ністів встановлено гранітну стелу, 
відкрито меморіальну дошку на 
фасаді Будинку культури. На 
тер. парку збереглися Кштістів 
В. 77. та В. В. мовили. 
КАР’ЄР — місцевість у Ленінсь¬ 
кому р-ні Полтави. Кол. перед¬ 
містя. У 1926 — 40 дворів, 295 ж. 
У 1929 включений до складу міс¬ 
ія 
кАрлівка — місто, центр Кар- 
лі всі,кого р-ну. Розтані, на р. Ор- 
чику, за 47 км від обл. центру. 
Залізіїпч. станція. Міськ. Раді нар. 
депутатів підпорядковані с-ща 
Іванівна і Солона Балка. 20 464 ж. 
(1990). На місці сучасної К, у 
70-х рр. 17 ст., напевне переселен¬ 
цями з Правобережжя було засн. 
слободу Орчик, яка входила до 
складу 1-ї Полтав. сотні Полтав. 
полку. У 1 й чверті 18 ст. землі 
ГІолтав полку між річками Ко- 
юмлк й Орчик було віддано на 
рам і генералові рос. армії Іогану- 
Вернгарду Веисбаху (уродженець 
Богемії; спочатку служив у австр., 
а з 1707 — у рос. армії. 1711 ко¬ 
мандував рос. військами на У краї 
ні. Був на дипломат, роботі, київ, 
ген.-губернатором. Він і перейме¬ 
нував Орчик на Карлівку). Після 
смерті Вейсбаха (1735) рос. імпе¬ 
ратриця Анна Іванівна подарувала 
К. фельдмаршалові Б.-К. Мініху, 

Будинок В. В. Капніста у Полтаві. 
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який назвав слободу Мініхполь. 
У 1742 імператриця Єлизавета зас¬ 
лала Мініха до Сибіру, а Карлівку 
й ін. відібрані у нього маєтності 
в наступному році подарувала 
ірафу О. Г. Розумовському. Після 
його смерті (1771) К. стала влас¬ 
ністю його брата, останнього укр. 
гетьмана К. Г. Розумовського. Во¬ 
лоділи Розумовські К. до 1849, 
коли дружина Льва Кириловича 
Розумовського М. Г. Розумовська 
продала її великій княгині Олені 
Павлівні, дружині Михайла Пав 
ловича, сина імператора Павла 
І. З 1873 і до жовтня 1917 К.— 
власність великої княгині Катери¬ 
ни Михайлівни і її нащадків гер 
цогів Г. Г. та М. Г. Мекленбург- 
Стрілпцьких та принцеси О. Г. 
Саксен Альтенбурзької. 
Після утворення Поліав. губ. К- 
входила до складу Костянтино 
град, повіту. З 1863 — волосний 
центр. 1816 в К. діяла суконна 
мануфактура, де працювало 209 
кріпаків, наступного року з’явили 
ся цегельний і воскобійний (свічко 
вий) з-ди. Крім того, у Карлівсь 
кому маєтку був кінний з-д, де 
вирощували арабських коней, і 
з-д племінної рогатої худоби (ан¬ 
глійської і волоської порід). За 
переписом 1859 у К. налїч. 536 
дворів, 3345 ж., поштова станція, 
лікарня, аптека, уч ще, відбува¬ 
лося 4 ярмарки на рік. У 1817 за¬ 
мість дерев. Успенської церкви 
ча кошти Л. К. Розумовського зве 
ієно муровану (знесена в 30-х рр. 
20 ст.), при якій діяла церковно¬ 
парафіяльна школа. У 1863 в К.— 
508 дворів, 2666 ж., мурована 
церква, поштова станція, свічко¬ 
вий, салотопний і винокурний з-ди. 
У 2-й пол. 19 ст.— на поч. 20 ст. 
діяли мех. майстерня, паровий 
млин (з 1855, реконструйований 
1900) салотопний (з 1863), крох 
мальний (з 1866, реконструйова 
ний 1898), черепичний (з 1899), 
цукровий (з 1905) з-ди. У 1901 
споруджено другий паровий млин, 
1910 тут було 4 парових і вальцю- 

» ' 

вальний млини, декілька ш. 
ряків заможних селян. У 1900 и 
К. наліч. 959 дворів, 4926 ж. (у 
1910 — 1123 двори, 6864 ж.), дві 
земські і церковнопарафіяльна 
школи, короткотермінові пед. кур¬ 
си для учителів ПОЧ. ШКІЛ ЗІНЬКІІі 
ського, Костянтиноград. і Полта». 
повітів. Як і раніше відбувалося 
4 ярмарки. У березні — квітці 
1902 К. стала одним з центрів сел. 
виступів. Селянські виступи ста 
лися і під час рос. революції 1905— 
07. 22.V 1917 в К. відбулися збори 
представників 35 навкол. громад, 
які оголосили себе Радою робітн., 
солдат, і селянських депутатів. Бу¬ 
ло обрано делегатів на 1-й Всерос. 
з’їзд Рад робітн. і солдат, депута¬ 
тів (солдата Михайла Вуля і се ля 
нина з с. Миколаївки Тагамлиць- 
кої вол. Радивона Щербину). 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Того ж року для боротьби 
проти нім.-австр. окупантів орга~ 
ніз. кінний (250 чол.) і піший (180 
чол.) партизан, загони під загаль¬ 
ним керівництвом С. С. Родика. 
У липні 1919 К. захопили денікін¬ 
ці. Визволена 23. XII частинами 
Чотирнадцятої армії. З 7.III 1923 
К.— центр Карлівського р-ну. 
Тоді в селі мешкало 4774 ж. (ра¬ 
зом з підпорядкованим селом За- 
хлюпанкою — 8064 чол.). У 1920 
відновили роботу цукровий з-д, 
мех. майстерня (1926 перетворена 
на машинобуд. з-д). 1921 реконст¬ 
руйовано крохмальний з-д. Діяло 
два парових млини 1932 відкрито 
пром. артіль «Зоря комунізму», 
яка виготовляла меблі. 1923 ств. 
першу с.-г. артіль «Селянський 
робітник», яка об’єднувала 5 ро¬ 
дин, восени 1929 — дві артілі: 
«День врожаю» і «29-й рік — рік 
великого перелому», 1930 — Кар 
лівську МТС. 1939 в ІС. наліч. 
10 409 ж Того ж року К, віднесе 
но до категорії селищ міського ги 
пу. Діяли лікарня (з 1927), полі 
клініка, с. ш., школа фабрично 
заводського навчання (з 1925). 
Будинок культури, кінотеатр. Ви 
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КАРЛ1ВКА давалася газета «Червова зоря». 
Під час цім. фашист, окупації 
(21.IX 1941 20.1 X 1943) гітле¬ 
рівці г*і рл мі мі 15 рад. громадян, 
вивезли на примусові роботи до 
НІ * *г 11111 и 275 чол-., спалили і 
іру Гін уцал п пром. підприємства, 
кулі.гурію осв. заклади, 89 житло¬ 
вих будинків. Визволили К. вої 
її н 91 ї гвард. стріл, дивізії й 
183 ї стрілецької дивізії 35 го 
гвард. стріч, корпусу 69-ї армії та 
1-го механ. корпусу Степового 
фронту. 8.VI 1962 в смугу міста 
було включено с-ща Жовтневе, Ми 
китівка і ИІевченківка. У 1990 
діяли машинобуд., мех., спирто 
вий з ди, цукр. комбінат ім. Жовт¬ 
невої революції, хлібозавод, мебле¬ 
ва і харчосмакова ф-ки, міжрайон¬ 
не вироби, управління газового 
г-ва, газонафторозвідувальна ек 
спедиція глибокого буріння, ре¬ 
монтно-транспортне підприємст¬ 
во, насіннєва (з 1953) та біологічна 
(з 1970) лабораторії, автопідпри- 
ємство, 8 буд. орг-цій, інформації! 
на обчислювальна станція держ. 
статистики, інкубаторна та метео¬ 
ролог. станція, залізнична стан¬ 
ція й автовокзал. Радгосп ім. 
Жовтневої революції (спеціаліза 
дія — вирощування цукрових бу 
ряків), колгосп «Більшовицька 
праця» (зерново-тваринницького 
напряму). Діють центр, районна 
лікарня ім. Л. В. Рчдевича па 
310 ліжок з поліклінічним відді¬ 
ленням, водолікарня та (і здоров- 
пунктів на підприємствах і в 
СПТУ, районна санепідемстанція, 
центр, районна аптека А» 20 з 4 
аптечними пунктами, ветлікарня 
і ветлабораторія, три середні і 
неповна середня ніколи, Будинок 
піонерів та школярів, станція 
юних натуралісті в і станція юних 
техніків, дитяча юнацько-спорт. 
школа, два профтехучилища, муз. 
школа, 5 дитячих дошкільних за¬ 
кладів, районний Будинок куль¬ 
тури на 600 місць, два профспіл¬ 
кові Будинки культури на підпри¬ 
ємствах, колгоспний клуб-кіноте- 

атр «Мир», центр, районна б-ка 
для дорослих (55,07 тис. од. зб,), 
дитяча районна б-ка (37,3 тис. 
од. зб.), 6 б к на підприємствах 
і в СПТУ; 4 музеї на громадських 
засадах, парк культури та відпо¬ 
чинку і парк машинобудівників. 
У Краснопері всякому лісі — піо- 
нертабір «Орлятко». Видається 
газ. «Заповіти Ілліча». 
У К. народилися: укр. художник- 
реставратор і мистецтвознавець 
Л. П. Калениченко (1898—1968, у 
1918 закін. Миргород, худож.- 
пром. школу); рад. агроном, акад. 
АН СРСР (з 1939), АІІ УРСР (з 
1934), Герой Соц. Праці (1945) 
Т. Д. Лисенко (1898—1976); Герой 
Рад. Союзу (1956) Г. М. Громниць- 
кий, Герой Рад. Союзу (1944) В. Д. 
Кизь, держ. і парт, діяч УРСР і 
СРСР, двічі Герой Соц. Праці 
М. В. Підгсрний (1903—83), лан¬ 
кова радгоспу, Герой Соц. Праці 
Г. С. Щербина. З К. пов’язані жит¬ 
ія і діяльність Героїв Соц. Праці 
Л. С. Водолаги, засл. агронома 
УРСР Г. К. Дробницького, кава¬ 
лера трьох орденів Слави І. П. 
Максименка, Героя Рад. Союзу 
М. І. Симоненка (1917—85), засл. 
лікарів УРСР Л. В. Радевича-Ся 
гайла та Г. І. Синиченка. 
На тер. Карлі всякої міськ. Ради — 
14 пам’яток історії та культури. 
Серед них: Карлівський будинок 
Рад, Каряів. міський клуб і залиш 
кн Макленбург-Стрілицьких сади¬ 
би. На фасаді бVдинку середньої 
школи встановлено Ґромницько- 
му Г. М. меморіальну дошку. У 
1966 встановлена пам’ятник В. І. 
Леніну, 1976 — Підборного М. В. 
погруддя. Надгробки на братсь¬ 
ких могилах рад. воїнів, полеглих 
1911 під час оборони і 1943 під час 
визволення К. від гітлерівців 
(РС5), на могилі Героя Рад. Сою¬ 
зу М. І. Симоненка. Пам’ятні 
знаки на честь полеглих (740 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій- 
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Ші воїнів односельців (1957 і 1967) 
і робітників Карлівського спирто- 
комбінату (1974). На околицях 
К.— залишки курганів з похован¬ 
нями доби бронзи (3—1 тис. до 
н. е.). Поблизу міста знайдено 
срібні римські монети, серед яких 
— монети, що належать до часів 
правління імп. Траяна або Адріа 
на (1 — 2 ст.). Див. також цикл 
ст. на термін «карлівськпй». 
кАрлі вська нафторозві¬ 
дувальна ЕКСГІЕДЙЦІЯ 
ГЛИБОКОГО БУРІННЯ. Ств. 
1963 як контора розвідувального 
буріння, з 1970 має сучас. статус. 
Входить до складу об’єднання 
«Полтаванафтогазгеологія». Ек¬ 
спедиція здійснює пошуково-роз 
відувальні роботи на нафту і 
газ. За час існування нею відкри¬ 
то 19 родовищ нафти і газу, у т. ч. 
Розпашнівське газоконденсатне 
родовище у Дніпровсько-Донець 
кій впадині. Розміщена на вул. 
Комісара Овчаоенка № 9. 
кАрлшська харчосмако¬ 
ва фабрика. Ств. У 2 Й ПОЛ. 
19 ст. як крохмальний з-д. Тепер 
підпорядкована Полтав. облхарчо- 
прому. Виготовляє олію, 12 видів 
безалкогольних напоїв, борошно, 
крупу, оцет. 
КАРЛІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВО 
ГО ГОСПОДАРСТВА. Ств. 1974. 
Підпорядковане вироби, об’єд 
нанню «Полгавгаз». Постачає сі¬ 
тьовий та зріджений газ у Кар 
лівський, Машівський та Чутівсь- 
кий р ни. Розміщене на вул. Ко¬ 
місара Овчаренка № 9. 
КАР ЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУ 
ДІВНЙЙ ЗАВбД. 1860 в маєт¬ 
ку Макленбург-Стрілицького ств. 
мех. майстерню, яка згодом стала 
називатися заводом землеробних 
машин. Виготовляв залізні борони, 
кінні граблі, вози, парні дволеміш¬ 
ні плуги. Після Жовтн. револю 
ції з д було підпорядковано Пол¬ 
тав. губраднаргоспу, 1923 пере¬ 
даний Головцукру. З 1927 — мех. 
з-д. 1935 здійснено реконструкцію 

мех. цеху. З-д повністю перекліо 
чився на виготовлення обладнання 
для підприємств цукр. пром пі. 
1938 підпорядкований Головному 
управлінню харчового машинобу¬ 
дування, На поч. Великої Вітчизн. 
війни його евакуювали до м. Бу- 
зулука Оренбург обл. Після виз¬ 
волення Карлівки від гітлерівців 
з-д відбудовано. 1944 почав випус¬ 
кати обладнання для цукр. заво 
дів, У 1964 номенклатура виробів 
з ду наліч, 33 найменування (ди¬ 
фузні батареї, буряколійки, філь¬ 
три, елеватори для жому і цукру 
тощо), 1967 освоєно випуск алю¬ 
мінієвих танків для вина, 1968 — 
налагоджено випуск бургоуклад- 
ників, 1970 до машинобуд. з ду бу¬ 
ло приєднано мех. з-д і ств. 1977 
об’єднання «Карлівкахарчомаш». 
Нова реорганізація з-ду здійснена 
1988. Пно передано М ву судпс- 
буд. цром-сГі СРСР. Геиер К. м. 
з. спеціалізується на випуску ма¬ 
шин для млинарсько-елеваторної 
і харч, пром-сті (автоцистерни, ре¬ 
зервуари). З д має б-ку (бл. 13 
тис. од. зб.), музей та актовий 
зал на 400 місць. Спорт, комплекс. 
кАрлівський механічний 
ЗАЗбД виробничого об’єднання 
«Придніпровський хімічний за 
вод». Ств. 1944 як Карлівськии 
комбінат підсобних підприємств 
тресту «Цукробудівництво». 1948 
увійшов до складу тресту «Будде 
таль» і став самостійним виробни¬ 
чо-господ, підприємством. З 1949 
почав випускати інвентарні труб¬ 
часті риштовання та інструмент для 
будівництва. З 1953 комбінат виго¬ 
товляє тільки нову буд. техніку 
та конструкції. У 1956 комбінат 
було ліквідовано і ств. Карлівсь- 
кий мех. з д «Головмашдеталь» 
М-ва пром-сті прод. товарів СРСР. 
З 1957 він почав виготовляти лот¬ 
кові вагонетки для хлібопекар¬ 
ської пром сті та редуктори РЧП- 
180 для підприємств харч.пром-сті. 
Згодом номенклатура виробів 
зросла. Він почав випускати авто¬ 
термоцистерни, морожелиці при- 
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водні, електролебідки, дроперні 
лебідки, автотермоцистерни для 
торгівлі молоком, резервуари для 
вина та ін. 1966 з-д був перетворе¬ 
ний на Головне управління по 
вироби, запасних частин до облад¬ 
нання для легкої та харч, пром-сті, 
1970 — на виробництво № 2 Кар 
л і всь кого машинобуд. об’єднай 
ня, з 197/ — Караїмський мех. 
з-д об’єднання «Карлівкахарчо- 
маш». З 1989 — сучасна назва. 
Розміщений на вул. Гурамішаілі 
V. 1. 
кАрлівський райагроьуд, 
( її». 1987 буд. управління № 10 
і» ієн сумному році об’єдналося з 
аиа ми іч. орі ціями в селах Фе¬ 
дорі вці і Варварівці. Об’єднання 
дістало назву міжколгоспна буд. 
орт дія № 1(). 1968 на базі район¬ 
ного об’єднання угв. Карлівське 
міжколгоспне буд. управління 
.N<2 10 Полтав. облмі жкол госпбу ду. 
З 1988 — сучасна назва. Займа¬ 
ється буд вом тваринницьких, ви¬ 
роби., культурно побут, примі 
Щ(чи> іа жіп і о\ ціпкі її \ сі їм 
міс цсвос і і. 
КАРЛИК ЬК і і Й РАЇї (311. Ро:« 
таш, у пд. сх. частіші області. 
Площа — 0,9 тис. км2. Нас.— 46 
тис. чол. (1990). Межує з Машів 
ським і Чутівським р нами Пол¬ 
тав. обл. та Красноградським і 
Зачегшлівським р нами Харків, 
обл. У районі 37 населених пунк¬ 
тів (одне місто, 25 сіл 11 селищ), 
підпорядкованих міській і 13 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Карлівка. Утв. 7.III 1923 з 
трьох волостей — Білухівської, 
Варварі всякої і ІСарпвсякої (Бі 
лухіїнької, Варварі всякої, Верх 
льоланцівсі.мн , Карліік'ьКої, ІІО 
пінської і Федорі всякої сіль» 
Рад) 19 111 Пі.» до К. р. було 
ЯК |І* >4(1 К і Гряківську, ИоВОГрЯКІВ 
і яку і.» ()черегівсяку сільс. Ради 
роз(]н)рмовапого І Іовокомишуват- 
сякого р-ну Харків, округу. У 
1923—25 тер. району входила до 
складу Красноград. округу Пол¬ 
тав. губ., у 1925—30 — до Полтав. 

КАР ЯІВСЬКИІ1 РАЙОН 

округу, з лютого 1932 по вересень 
1937 — до Харків, обл., з 22.1Х 
1937 — у складі Полтав. обл. У 
1939 наліч. 52,3 тис. жителів. Під 
час иім. фашист, окупації (вере¬ 
сень 1941 — вересень 1943) фаши¬ 
сти пограбували і зруйнували 4 
радгоспи 63 колгоспи, 2 МТС, всі 
пром. підприємства, 5 лікарень, 
20 шкіл, 18 клубів, 3 71 нас. пунк¬ 
ту уціліло тічьки 15. 
К. р. лежить у межах Придні¬ 
провської низовини. Корисні ко¬ 
палини: природний газ, пісок, 
глина. З Гін. на Зх. по тер. р-ну 
тече р. Орчик. Вода ряду джерел 
здавна вважається лікувальною. 
Грунти переважно чорноземні. Роз¬ 
тань у лісостеповій зоні. Ііси (дуб, 
ясен, берест, клен) займають 2.8 
тис. га. 9 підприємств маш -буд., 
деревообр. та харч, пром-сті. Го¬ 
ловні види пром. продукції — тех¬ 
нологічне устаткування для харч, 
пром ей, маймо елеваторне устат¬ 
кування цукор, масло тваринне, 
молоко зі уїдене! Спеціалізація 
с. і.— землеробство зерновош на¬ 
прямку, тех. культури (цукровий 
буряк), м’ясо мол. тваринництво. 
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Площа с.-г. угідь 1991 становила 
73,8 ти<\ га, у т. ч. орної землі — 
65 3 тс. га. Гол. культури: ози¬ 
ма пшениця, жито, кукурудза, 
цукр. буряк. Розвинуте скотарст¬ 
во, свинарі-гво і вівчарство. У ра¬ 
йоні 4 радгоспи і ІЗ колгоспів. 
Тер. району пересікаю і ь автотра¬ 
са і залізниця Полтава — Красно- 
град. У межах району зупинки: 
Магістральна (43-й км), Карлівка, 
Орчик Лаіша, 68 й км, Куми. Ав- 
томоб. шляхів — 553,5 км (всі — 
з твердим покриттям), у т. ч. респ. 
значення — 19 км, обласного — 
26,2 км районного — 243,4 км, 
господарських — 206,6 км, місь¬ 
ких — 58 3 км. У район» — 23 за¬ 
гальноосвітні школи, 3 школи- 
садки, музична школа і 4 її філіа¬ 
ли, спортивна школа, два СПТУ 
Будинок піонерів та школярів, 
станція юних натуралістів та юних 
техніків, 29 дошкільних закладів, 
центр, районна та 5 дільничних 
лікарень, туберкульозна лікарня, 
22 фельдшер.-акушер, пункти, З 
здоровпункти на підприємствах та 
в СПТУ, центр, аптека і 25 апте¬ 
карських пунктів, ветлікарня, на 
березі р. Орчик у Красногіерів- 
ському лісі — піонерський табір 
«Орлятко». 26 клубів і Будин¬ 
ків культури кінотеатр, 40 кіно 
установок, 29 б-к, у т. ч. централь¬ 
на районна і дитяча б-ки (книжко¬ 
вий фонд — 442,2 тис. од. зб.). 
Районний і сторико- краєзнавчий 
музей, 14 музеїв та музейних кім¬ 
нат на громадських засадах. Вида¬ 
ється районна газета «Заповіт Іллі¬ 
ча». На тер. К. р.— залишки 210 
курганів доби бронзи, черняхін¬ 
ської, салтівської культур, сармат¬ 
ського часу — 50 пам’яток історії 
та культури, 4 пам’ятки архітек¬ 
тури і будівництва. Див. також 
статті: Білухівка, Варварі вка, 
Верхня Ланна, Голобородьківське, 
Карлівка, Климівка, Ланна, Лип’¬ 
янка, Максимівка, Нижня Лан¬ 
на. Попі вка, Федорі вка, Халту- 
рине, а також цикл статей на 
термін «карлівський». 

КАРЛІВСЬКИЙ сниртзавОд 
імені Жовтневої Революції. Засн. 
1825 герцогом Макленбург-Стрі- 
лицьким. Тепер потужність заводу 
6300 декалітрів спирту за добу. 
Крім того, з-д щодоби виготовляє 
23 т вуглецю і 15,5 т кормових 
дріжджів. 1989 з-д підпорядкова¬ 
но Полтав. вироби, об’єднанню 
спирт, та лікеро горілч. пром сті. 
КАРЛІВСЬКИЙ ЦУКРОКОМ- 
БІНАТ. Землі комбінату в мину¬ 
лому належали герцогу Маклен- 
бург-Стрілицькому. Тут було три 
економії. 1825 споруджено спирт, 
з-д, 1905 — цукровий. Під час 
ні м.-фашист, окупації цукровий 
з-д був знищений. Відбуд. 1948. 
Тепер комбінат об’єднує цукроза¬ 
вод і радгосп. На полях відділків 
радгоспу вирощуються цукрові бу¬ 
ряки, Іі, тех. культури, овочі. 
КАРМАЗЙНІВКА — річка в 
ІТолтав. ( б і., мрім. |) Млпжелії 
(бас. Дніпра). Гече іер. Глобин- 
ською р-ну. 
КАТЕРЙНИНСЬКА ПРОВІН¬ 
ЦІЯ — адм.-тер. одиниця в складі 
Новоросійської губернії. Ств. 1764 
в складі Української лінії.. Донець¬ 
кого пікінерсько/о полку [Нехво- 
рощанської, Маяцької, Китай го- 
родської, Орільської (Орельської) 
і Царичанської сотень кол. Пол¬ 
тавського полку], Дніпровського 
пікї перського полку [Білицької, 
Келебердянської, Кишенської (Ки- 
шеньківської), Кобеляцької, Но- 
восанжарської, Переволочанської, 
Сокільської, Старосанжарської со¬ 
тень Полтав. полку, Власівської і 
Кременчуцької сотень Миргород¬ 
ського полку] та слобід графа 
К. Г. Розумове ького — Варва- 
рівки, Карлівки і Федорівки. 
У К. п. сталося Шкіперів повстан¬ 
ня 1769—70. 1776 частину К. п. 
віднесено до складу Азовської 
губ., зокрема, Білівську (Бельов- 
ську) фортецю (тепер м. Красно- 
град Харків, обл.) і 22 слободи 
однодвірців. Донецький пікінер 
ський полк [Білівська, Козлічн ь 
ка, Рязька (тепер с, Ряське Машів- 
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ського р-ну), Нехворощанська, 
Маяцька, Китай городе ька, Цари - 
чанська, Орлпцька (Орельська), 
Парасковіївська і Петрівська ро¬ 
ти], держ. слободи Поні і Малі 
ВодолАги, З І - 76 н ск іаді Єлиза 
ті і раді ькпі припиши 11 опорос. 
Губ и II К.їм рішиш кий (з 1781 — 
< ) іииіоїТольопкнй) іншії 1 /78 з 
кн і К п (7н і Донецькою пікі 
перського полку) ми 11 а та лин 
ський поїв і у скла ц \ юн< і.ко'і губ. 
і 1780 На га'пшеьмш іншії її іону 
став називатися Ка іеришіїїеькою 
провінцією. 1782 К. п пері'Творе 
п«і на Костянтині всі. кий новії (з 
1783 — КостянтппоградІ повії 
Катеринослав, намісництва). 
КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ намїс 
ництво — адм.-тер. одиниця, 
утв. за указом Катерини II від 
ЗО.III 1783 на Пд. України, Центр 
К н. спочатку містився у Кремен¬ 
чуці, а з 1789 — у Катеринославі. 
До складу К. н входило 15 пові- 
ті в, у т. ч. Кременчуцький, Павло 
градськпй, ІІолгавськиіі і КоСтяи 
тиногрлдськші. У 1789 до К. п. 
приєднано Грддпзький Повіт Київ 
намісництва. Відповідно до указу 
Павла 1 від 12.XII 1796 К. и., як 
і ін. намісництва, було ліквідо¬ 
вано. Його тер. увійшла до Ново 
російської і Малоросійської губер 
ши. 
КАХЛІІРСТВО — вид укр. нар. 
традиційного оздоблювального ми 
стецтва, галузь гончарного вироб¬ 
ництва, зокрема, художньо-буд. 
призначення. Кахлі застосову¬ 
вали для печей і грубок, архіт, 
оздобленим інтер’єрів палаців, бу 
днпків і х.и. Кахлі відомі 3 часів 
Київ. Русі ( початку воші мамі 
форму горщики, Іродом ЦШІІНД 
ра, їх вмуровували в піни гак, 
щоб цю 'К'Ср’ї і юс я до вогню. На 
припини ІЗ сі. вони стають кла 
« іічнммп: квадратної чи прямо 
купим форми, на звороті відкрита 
коробка (румпи) або «клубуки» — 
карнизи, що служили для кріп¬ 
лення у кладці стін На передній 
стороні плиток наносилися рельєф- 

КАХЛЯРСТВО 

ні чи мальовані композиції. У 
16—17 ст. кахлеві печі й груби 
встановлюються в панських поко¬ 
ях, у 17 ст. їх застосовують у жит¬ 
лах козацької старшини і духо¬ 
венства. Від 2 і пол. 17 ст. збе- 
реклися поодинокі кахлі, покри¬ 
ті коричневою ЧИ ЗЄЛЄНОЮ ПОЛИ" 

вою — з ліпленням від архієрей¬ 
ського будинку в Переяславі, з 
барочним рослинним візерунком 
роботи зїньківських гончарів. У 
18 ст. на кахлях: синя барва 
(кобальт), поліхромні емалі, зеле¬ 
на полива. З цього періоду кахлі 
на Полтавщині набули значного 
поширення як вияв високої побут, 
культури народу. Цьому сприяло 
не лише виробництво кахлі в у різ¬ 
них осередках, а й продаж на 
багатьох ярмарках, зокрема, Іл- 
лінському в Ромнах, з 1852 — у 
Полтаві. Завозили їх з сусідніх 
регіонів, у першу чергу з Черні¬ 
гівщини, де було добре налаго¬ 
джене масове виробництво. На 1865 
у Пол тав. губ. функціонувало 5 
кахлевих заводів: по 2 у Полтаві 
та Кременчуці, 1 у Лохвиці, на 
яких працювало 29 майстрів, 35 
робітників і 25 учнів. На 1893 
зареєстровано 13 дворищ кахлярів 
у Великих Буд піцах ІЗ — у Ко- 
мишні. У 20-х рр. 20 ст. вироби, 
кахлів припинилося. К. Полтав¬ 
щини має свої особливості. Майст¬ 
ри Куземина, Великих Будищ, 
Попівки Зіньків. пов., Комишні, 
Попівки, Хомутця Миргород, пов , 
Бідіїків Кобеляцького нов. вито- 
кт.’іилп неіюлпв’япі рельєфні на 
родш кахлі з лінійними візерун¬ 
ками: сітківками, решітками, со¬ 
лярнії ми мотивами, зірками, рос¬ 
линними, з букетами квітів у 
вазах або перев’язаних стрічка¬ 
ми Лінійні орнаменти споріднені 
з иолтав. плахтовими тканинами 
іі тригранно-виїмчастим різьблен¬ 
ням, тому що форми для К. ви¬ 
конувалися різьбярами. У зінь- 
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кінському й роменському регіонах 
у знач, кількості робили кахлі із 
зображенням груп солярних зна 
ків, хрестів. Набули поширення 
хрестаті кахлі з видовженими 
прямими кінцями чи чотирма гри 
кутниками, т. зв. корсунська — 
«праруська» форма. Миргород, ре¬ 
льєфні кахлі мали центричну ос¬ 
нову з рослинних мотивів, ромен- 
ські — | зображенням озброєних 
козаків на конях, мисливців. У Ку¬ 
зени ні на заводі придворного 
«уставщика» Івана Маркова (2 а 
пол. 18 ст.) виробляли ліплені й 
мальовані К. з мотивами калини 
соняшника, винограду, жоржин. 
Полив’яні кахлі розмальовували у 
Переяславі, Лазьках Зіньківсько- 
го пов. Зрідка на кахлях — фігур 
ні жанрові сценки, козаки на бас¬ 
ких конях, св. Юрій — покрови 
іель гончарів, двоголовий орел. 
Традиційно для коминів і при ні м 
ків варистих печей ремісники ви 
робляли лицьові, наріжні, а з се¬ 
ред. 19 ст.— карнизні кахлі. На 
поч. 20 ст. орнаментальні та сю 
жеіні вставки набули різноманіт¬ 
ного використання у декорі фаса¬ 
дів та інтер’єрів споруд україн¬ 
ського архітектурного стилю, зо¬ 
крема, Полтавського губернсько¬ 
го земства будинку. 
Серед відомих кахлярів Полтав¬ 
щини — козаки, брати Павло і 
Карпо Чумаченки, яких за експо 
новані кахлі, капітелі й водогінні 
труби нагородили срібними меда¬ 
лями (1846 у Ромнах, 1857 у Киє¬ 
ві). Для будинку Григорія Гала¬ 
гана у с. Лебединці Прилуцького 
пов. (1854—56) Па в/іо Чумаченко 
виготовив мальовані зелені й білі 
кахлі для двох грубок. Відомі 
майстри кахлів 2 і пол. 19—20 ст.: 
Ісидор Узназдєв з Великих Будиіц, 
родина Гладиревських з Опішні, 
Пилип Явдак з Лазьків, Петро 
Іщенко з братами Дмитром і Ми¬ 
колою з Комишні, Олексій Зінич. 
Антон Гілюн з Хомутця. Збірки 
кахлів — у нлц. Музеї-заповідни¬ 
ку укр. гончарства в Опішні, в 

музеях Полтави, Києва, Харкова, 
Петербурга, приватних колекціях. 
Іл.— табл. X, XI, XXXI. 
кАчка — річка в Полтав. обл., 
при і. р. Псла (бас. Дніпра). Те 
че тер. Рсшетилівського р-ну. 
КАШТАНОВА алея у Полтаві — 
бот. пам’ятка природи (з 1970). 
Посаджена у 1913 полтавськими 
гімназистами на честь 300 річчя 
дому (династії) Романових. Спо¬ 
чатку було посаджено 300 кашта¬ 
нів, тепер зростає бл. 400. Знах. 
на вул. Жовтневій (кол. Куракін- 
ська). Перебуває у віданні міськ- 
комунгоспу. Площа 4 га. На 
поч. алеї встановлено ген.-лейте¬ 
нант у Зигіну О. /. пам'ятник. 
КВАШІ В. С. МОГЙЛА у м. Мир- 
городі. Кваша Василь Семенович 
(1917—87) — укр. різьбяр, засл. 
мансі ер нар. творчості УРСР (з 
1964). II. V Мпртроді., Учень 
Опанаса ( ласм.оиа та Якова Ус її 
ка. Серед творів: барельєфні пор¬ 
трети Б. Хмельницького, Т. Г. 
Шевченка, М. В. Гоголя, компози¬ 
ції на теми їх літ. творів, кобзарів 
М. Кравченка, С. Яшною, Ф. 
Кушнерика, панно «О. Г. Сластьон 
і народні кобзарі», «Не тон тепер 
Миргород...», таріль «У тій ха¬ 
тині, у раю...». Твори К. зберіга¬ 
ються у музеях Києва, Миргоро¬ 
да, Полтави, Великих Сорочпнець, 
Канева. Похований на кладовищі 
Всіхсвятської церкви, на могилі 
встановлено стелу з чорного мар 
муру з гравірованим портретом 
і написом. 
КЕЛЕБЕРДА — геолог, пам’ятка 
природи (з 1979). Відслонення ти¬ 
пових гранітів. Розташ. поблизу 
с. Келеберди Кременчуцького р ну. 
Перебуває у віданні рибколгоепу 
ім. Г. К. Орджонікідзе. Площа 
5 га. 
КЕЛЕБЕРДА (кол. Гебердеїв Ріг, 
Кере Берда, Каліберда) — село 
Оалівської сільради Кременчуць 
кого р ну. Розташ. на березі Дні- 
продзе рж и не ького во дос х <) и и ща, 
за ЗО км від райцентру та із 20 км 
від залізнич. ст. Галещииз. 404 ж. 
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(1990). К.— одне з найдавніших 
поселень на тер. краю, містилося 
на відрозі над Дніпром. Можливо, 
назва «Гебєрдеїв» виникла ще за 
часів язичництва (у багатьох на¬ 
родів слово ііоі'цч'і» означало 
рмі\’ і пліий м рюшмік). До кін. 
ГІ « і В «с і! ібсрм.і шся решгки 
І 1. 11 »• * 1.1 НІ 11 ч укріп ІЄНІ) (див. Ке- 
к (н /п)иш ьки фартпгця /7 — /«V ст.), 

( учасна назва с< із. можливо, ви 
никла и 1 іі і ретині Із ст .4 серед. 
1 і ст. ця ге ритор і я булл під нла 
дОЮ Великого князівства Литовсь 
кого. У 20 х рр| 1 > сі. великий 
КНЯЗЬ ЛИТОВСЬКИІІ ВІТОВТ, зіб|).ів 
шись з силами після поразки у 
1399 від війська золотоордппсько 
го хана Темір-Кутлуя на Ворсклі, 
вирушив у володіння Золотої Ор¬ 
ди, в Кабарду, і запропонував 
черкеській княгині переселитися 
зі СВОЇМИ людьми в межі свого кня 
зівства. Ці вихідці з Пн. Кавказу 
й заснували ряд поселень на тер. 
майбутньої Полтавщини. Назва 
Келеберда походить від с іів -«ка¬ 
ла», «кале» — фортеця*, башта, 
а також «берд», «бердо» — гора, 
підвищення, замок. Укріплення 
у р-ні села були зафіксовані іюльс. 
письменником серед. 16 ст. Ми хай 
лом Литвином. Відзначені вони і 
в «Книге Большому Чертежу» — 
першому географ, і частково етно 
граф, опису Рос. держави та ряду 
суміжних кра.н, складеному 1627. 
Історики вважають, що укріплен¬ 
ня стародавнього поселення були 
поновлені і пристосовані до нових 
умов для захисту від зовн. воро¬ 
гів (перш із все від кримських 
татар) уже н ко іайьклй період, 
під час знаходження гам ке іеоер 
дянської сотні Попам, полку. 
У 1622 К відносилася до Канів 
с.ького староства Поповнювалася 
втікачами з Правобережжя, що 
рятувалися іуі від гноблення 
йольс. шляхти та від розорення 
татарами і турками. Уже в остан¬ 
ній чверті 17 ст. К.— багатолюдне 
поселення, в якому було 6 цер 
ков: Преображенська, Покровська, 

КЕЛЕБЕРДА 

Троїцька, Миколаївська. Михай¬ 
лівська та Різдва Богородиці. У 
кін. 17 — на поч. 18 ст. багато 
з жителів К. переселяються в нав- 
колиш. степи, засновують хутори. 
У 1730 в місті — 499 дворів, 1745 
відкрито шпиталь. 1764 Келебер- 
дянська сотня віднесена до Ново- 
рос. губернії, на той час на тер 
сотні мешкало 3186 чол. З 1783 
К входила до складу Кременчуц. 
повіту Катеринослав, намісницт¬ 
ва, з 1789 — до Градизького повіту 
того ж намісництва, з 1796 — до 
Кі земенчуц. повіту Малорос, губ. 
(з 1802 — Полтавська). За перепи¬ 
сом 1859 в К.— 595 дворів, 4952 
ж., діяло 5 церков (Покровська 
на поч. 19 ст. була перенесена в 
Кобелячок), лісова пристань, З 
ярмарки на рік. У 1844 засн. шко¬ 
лу, яка збО-хрр. реоріаніз. в зем 
ську. 1864 Михайлівська церк¬ 
ва перенесена в Солоницькі хуто¬ 
ри, і в К залишаються 4 церкви: 
дерев. Миколаївська (нова — 
1894), Преображенська (нова — 
1851) та Різдва Богородиці (но¬ 
ва — 1898), мурована Троїцька 
(нова — 1854). При всіх церквах 
були б-кп. У 1900 в К.— 256 дво¬ 
рів, 1416 ж. Діяли земська та З 
церковнопарафіяльні школи, від¬ 
бувалося 4 ярмарки на рік. Пра¬ 
цювало понад 10 крамниць, б ті. 20 
водяних млинів. Поблизу К знахо¬ 
дилися каменоломні, де добували 
граніт і гнейси. За переписом 1910 
у К.— 303 двори, 1417 ж. У 1911 
відкрито друге земське уч-ще. 
Рад владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 до 1930 К. 
як центр сіл і,ради входить до скла 
ду Потіцького р-ну Кременчуц. 
округу. 1479 ж. У роки нім.-фа¬ 
шист. окупації (2.ЇХ 1941—29.ІХ 
1943) гітлерівці стратили 19 жите¬ 
лів К , вивезли на примусові робо 
ти до Німеччини 220 чол.; відступа¬ 
ючи спалили майже все село. Під 
час боїв 1941 та 1943 в районі села 
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загинуло 365 рад* воїнів. У К.— 
рибоколгосп ім. І К. Орджднікі 
дзе, пристань комплексний при 
ймальний пункт, фельдшерсько- 
акушер, пункт, клуб на 110 місць, 
сільс музей. Уродженцями села 
є укр. і рос. просвітитель-демо¬ 
крат Я. П. Ковельський (бл. 1729 — 
після 1795; за іп. даними паро 
дився в К. Канівського р ну Чер¬ 
кас. обл.), вчений філолог Г. І. Бі¬ 
ленький (? — бл. 1879), військ, лі¬ 
кар П. А. Гордішський (2-а пол. 
18 ст.— 1839) — дослідник Кавказ, 
мін. вод, укр. поет М. М. Лебідь 
(1889—1939). 
1958 встан пам’ятник на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які заги¬ 
нули 1943 під час визволення се¬ 
ла від гітлерівців; 1989 на місці 
переправи рад. військ 1943 через 
Дніпро відкрито пам’ятний знак. 
На тер. К. під час археол. дослі 
джень знайдено посудину доби иео 
літу, арбалету фібулу, пряжку 
перших століть нашої ери і а рим¬ 
ську монету. Поблизу села роз¬ 
тані. залишки курганів. Між се¬ 
лами К. та Горішні Плавні зна¬ 
йдено бронзові скіфські стріли. 
КЕ ЛЕБЕРД МІНСЬКА ФОРТЕ 
ЦЯ 17—18 ст. Засн. на поч. 17 ст. 
водночас із містечком Келеберда 
(тепер село Кременчуцького р-ну). 
Розташ. на лівобережному дні¬ 
провському мисі-півострові, пере 
криваючи доступ до поселення. 
Із К. ф. пов’язані події сел.-козац. 
повстань 1-ї пол. 17 ст., визволь 
ної війни 1648—54, боротьби укр. 
народу проти тур.-тат. і швед, 
нападників. У 17 ст. укріплення 
К. ф., абриси якої наближалися 
до чотирикутника, складалися із 
земляного валу з ровом, паліса¬ 
дом та, ймовірно, 6 дерев’яних 
башт. За планом 1746, коли Келе 
берда була сотенним містечком 
Полтав полку, захисні огорожі 
складалися з валу іа рову в 
фортецю вели 4 воріт, довжина 
укріплень сягала 550 саж. У се¬ 
редині розташ. будинки сотенних 
установ, дерев’яна церква Різдва 

Богородиці, крамниці, двори коза¬ 
ків і посполитих. У 2 й пол, 18 ст. 
К. ф. занепала (див. ст. Оборонне 
будівництво), 
КЕ ЛІНУ О. С. ПАМ’ЯТНИК у 
Полтаві. Див. Полтавської битви 
там' ятки. 
КЕРН Г. П. АЛЬТАНКА у Луб 
нах. Містилася на тер. садиби 
П. М. Полторацького — батька 
Ганни Петрівни Керн (1800—80) — 
письменниці та перекладачки, зна¬ 
йомої О. С. Пушкіна. Перші міся 
ці життя пройшли в м. Орлі, де 
її дід по материнській лінії І. П. 
Вульф був губернатором. Невдов¬ 
зі батьки переїхали до Лубен. 
Тут Г. П. Керн жила до 8-річного 
віку 3 12 до 16 років — знову у 
Лубнах. 1817 вийшла заміж за 
52-річного генерала Є. Ф. Керна, 
дивізія якого квартирувала в міс¬ 
ті. Майже 10 років вимушена 6у 
ла переїжджати з чоловіком. 
Проте вона часто відвідува¬ 
ла батьків у Лубнах, іноді трива¬ 
лий час жила у них. У Лубнах по¬ 
знайомилася з сусідом по маєтку 
поетом А. Г. Родзянком, який був 
у дружніх стосунках з О. С. Пуш¬ 
кіним. Г. П. Керн брала участь у 
листуванні О. С. Пушкіна з А. Г. 
Родзянком. 1825 приїхала до своєї 
тітки Вульф-Осипової у Тригорсь- 
ке, де познайомилася з О С. Пуш¬ 
кіним, який перебував на заслан¬ 
ні в с. Михайловському. 1826 зали¬ 
шила чоловіка й оселилася в Пе¬ 
тербурзі. Після смерті (1841) чо¬ 
ловіка 1842 Г. ГІ. Керн вдруге 
вийшла заміж за свого троюрідно¬ 
го брата О. В. Маркова-Виноград- 
ського. Тривалий час вони жили 
поблизу повітового м. Сосниці 
Черніг. губ.— в невеличкому маєт¬ 
ку чоловіка. Померла в Москві. 
О. С. Пушкін присвятив Г. П. 
Керн кілька віршів, серед яких — 
«Я помню чудяое мгновенье». М. І. 
Глінка написав романс на цей вірш. 
Г. П. Керн листувалася з О. С. Пу¬ 
шкіним, опублікувала спогади про 
нього, А. А. Дельвіга, М І. Глін 
ку, а також щоденник. У 1870 в 
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Лубнах написала спогади про ди¬ 
тинство. Тепер па тер. кол. сади¬ 
би П. М- Пол горлцького — Камсо 
польський парк. У 1988 на місці 
К. а. збудовано нову — з металу і 
дерева. 
КИБИНЦІ село Миргород, 
р-ну, центр сільс. Ради народ, 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Бієве. Розтавг. за 18 км від рай¬ 
центру і за 3 км від за іізпич. 
ст. Кибинці. 1646 >і. (19-й*). Впер 
ше згадується в 1688 як власність 
Миргород, протопопа Леопіія Фи 
лппповима (Фи 'ішіпова). V 18 Сг. 
село входп іо ДО першої Мирт 
род. соті Миргород, полку. У 
1729 тут було 133 двори. За та 
ними 1746 К- належали значково 
му товаришу Миргород, полку 
Іосифову (Осипову). 1770 у К. 
було кілька власників: бунчуко¬ 
вий товариш Максим Соханський 
(60 хат), возний Хорольської сот¬ 
ій значковий товариш Сидір Виш 
шли ькиіі (8 хат), Миргород, со 
тонши отаман Григорій Омнов з 
братами Федором і Вас п./іем (62 
хати). 1781 у селі па.чіч. 220 хат, 
поштова станція — для обслугову¬ 
вання на відстані ЗО верст. У 1787 
село належало до Лубен, повіту, 
в ньому проживало 742 душі. 
1788 М. Соханський продав свій 
маєток Трощинському Дмитру 
Прокоповичу (1754—1829, н. в с. 
Яресьісах) — представникові га¬ 
лицької полкової старшини. Був 
гадяцькнм поікояим писарем, 
пізніше —- ста ге секретар Кате 
рини ТІ (з 179.2), 1802 Об мі 
ністр наділів, 181 і І , мит ір 
ф напсів рос. уряду. 1817. о ірпипіі 
ПОЛТаВ. ГуберИ ПрСДНОДИ ІС.ИСМ 
Під час 11 і де і шок жив \ К (1806 
11 та 1817 29) Ги.нціи /о тис. 
дсс. зем і і. 6 і пе. кріпаків. Був да 
лежим родичем М. В. Гоголя по 
лінії матері. Батько Гоголя пра 
цюиав управителем маєтків Тро 
щинського, мав у К. свій флігель 
при палаці, де часто мешка ла 
його сім’я. Трощииський сприяв 
влаштуванню М. В. Гоголя у Ні- 

кивинщ 

жинську гімназію вищих наук. 
Маєток Трощинського у К. вва¬ 
жався одним з осередків укр. 
культури першої чізергі 19 ст. (їх 
прозвали «малоросійські Афіни»). 
Тут діяв Трощинського Д. щ 
домашній театр, у спектаклях 
брали участь батько і мати М. В. 
Гоголя, оркестр були унікальна 
б ка, яку впорядкував І. Р. Мар¬ 
те (див. Мартоса 1. Р. могила), 
колекції мист. творів. Портрет 
козака сановника, ств. уродженцем 
Миргорода В. Л. Боровиковським. 
В К. у Трощинського часто гостю¬ 
вали рос. пис ьменник В. В. Кап- 
ніст (див. Велика Обухівка), рос. 
письменник і дипломат, громад, 
діяч І. М. Муравйов (Муравйов- 
Апостол), його сини С. І. і М. І. 
Муравйови-Апостоли, зокрема, в 
К. під час осіннього балу 1825 
сюди надійшла звістка про смерть 
Олександра І (див. Хомутець, Де- 
ісабристи на Полтавщині), бува¬ 
ли лікар М. Я. Трохимовський 
(див. Великі Сорочинці), рос. 
дипломат і укр. філософ, учень 
Г. С. Сковороди, В. С. Томара, 
малоросі йський генерал-губерна¬ 
тор М. Г. Рєпнін-Волконський 
(див. Малоросійського військо¬ 
вого губернатора канцелярія), 
проф. фізико-матем. наук Ніжин, 
гімназії К. В. Шапалінський (го¬ 
стював разом з Гоголем-гімнази¬ 
стом на Різдво 1825), її директор — 
проф). І. С. Орлай. У К. померли 
В II Гоголь, В В. Капніст. 1859 
у селі налічувався ЗОЇ двір, 1827 
к., діяли 2 церкви. З 1867 в К. 

11 р< 111 к ж. 9 н> початкове народне 
учи і міце 11 і єля реформи 1861 пан¬ 
ську «.з щбу (разом з економією 
і горі ічаппм з дом) придбав по¬ 
міщик ЇІІпшкін, який у свою чер¬ 
гу продав її поміщикам Вульфер- 
там. 1904 у К. створено с.-г. това¬ 
риство, де налічувалося 86 членів. 
На гюч. 20 ст. господарство Б. П. 
Вульферта складалося з 1200 га 
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Орної землі, понад 200 га лісу; 
молочнотоварної ферми, свино¬ 
ферми, вальцьового млину, діяло 
2 цегельні, горілчаний з д з річ¬ 
ним виробництвом спирту на суму 
близько 10 тис. крб. Значними 
землевласниками в К. були помі¬ 
щики Пищимуха та Осипов (Ми- 
хайленко). За даними 1910 в селі 
наліч. 524 господарства (разом 
3 економією Вульферта), 3268 ж. 
Крім землеробства, в селі розвива¬ 
лися промисли і ремесла. Напе¬ 
редодні Жовтії, революції в селі 
діяла земська і церковнопара¬ 
фіяльна жіноча школи, церква 
Архістратига Михаїла (1781), З 
приватні крамниці, один шинок, 
З пивниці. До К. належали хутори: 
Мащенків (Осадчого/, Оверків, 
Харначка, Яременків), ІПвайчин, 
ІІроскурин, Дмитренків, Біїв. Се 
ляни К. брали активну участь у 
Жовгн. революціє Рад. владу в 
селі встановлено в січні 1918. 
У липні 1919 Кибинський во 
лосний з’їзд сел. Рад заявив про 
рішучу підтримку Рад. влади. 
1920 створено комітет незамож¬ 
них селян, 1921 комсомол, осере¬ 
док. 1922 організ. трудова с.-г. 
артіль «Червона зоря». У примі¬ 
щенні кол. земської школи від 
крито сільський клуб. 1928—29 
з’являються т-ва спільного обро¬ 
бітку землі, на базі яких у 1929 ств. 
перший колгосп «Нове життя». 
1932 колгосп об’єднував 145 дво¬ 
рів і ЗОЮ га землі. 1934 колгосп 
«Нове життя» було розділено на 
два господарства: «КІМ» та ім. 
В. І. Чагіаєва. Підчас нім.-фашист, 
окупації (14.ІХ 1941—18.ІХ 1943) 
гітлерівці спалили бригадні двори 
і ферми, приміщення сільради, 
сільмагу, аптеки, понад 20 хат 
колгоспників, зруйнували пам'ят¬ 
ник Леніну (спор. 1924), розстрі¬ 
ляли 15 чол., вивезли до Німеччи 
ни 242 чол. 
У селі — колгосп ім. В 1. Чапаєва 
(зернові культури і тваринництво), 
лікарня на 25 ліжок, поліклініка, 
психоневролог. відділення Мир¬ 

город. центральної районної лі¬ 
карні, аптека, дитсадок, Будинок 
культури (на 300 місць), б-ка 
(17 210 од. зб.), громадський му¬ 
зей, готель. Уродженцем села є 
Семенко Михайло Васильович 
(1892—1937) — укр поет, пред¬ 
ставник укр. футуризму, один з 
організаторів літ. угруповань 
«Аспанфут», «Комункульт», «Но¬ 
ва генерація». Був репресований. 
Встановлено надгробок на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, полеглих 
1941; споруджено (1957) пам’ят¬ 
ний знак загиблим воїнам-одно 
сельцям, того ж року встановлено 
пам’ятник на братській могилі 
борців за Рад. владу (1918). 
«КЙЕВСКАЯ СТАРИНА» — 
щомісячний істор.-етнограф, і бе¬ 
летристичний журнал, що виходив 
1882—1907 в Києві (останній рік — 
укр. мовою під назвою «Україна») 
Засн. О. М. Лазаревським, В. Б. 
Антоновичем, Ф. Г. Лебединцевим 
на кошти цукрозаводчика В. Ф. 
Семиренка. У журналі публіку¬ 
валися твори худож. л-ри, фольк 
лорні матеріали, праці з історії, 
археології й критичні статті. Тут 
систематично друкувалися твори 
І. П. Котляревського і Т. Г. Шев¬ 
ченка, документи, літописи, листи 
й спогади, бібліографія. Серед них 
близько 500 матеріалів з історії 
Полтавщини. Зокрема. В. Анто¬ 
новича («Змїйові вали в межах 
Київської землі», «Археологічні 
дослідження в басейні Сули»), 
Є. Акамова («Полтава вісімдесят 
років назад»), М. Бакая («Ціка¬ 
вий збірник документів про Га¬ 
дя ч»), В-ка («До питання про 
походження назви ,,Полтава”»), 
В. Ваеиленка («Рештки братств 
і цехів на Полтавщині», «По Пол¬ 
тавщині, нові історико-статистич- 
ні матеріали», «У. Полтавської 
рукописної бібліотеки»), Г. («Лу¬ 
бенський музей Є. М. Скаржинсь- 
кої»), П. Єфименка («Братства 
і союзи убоїих»), П. Кптицина 
(«До питання про шко пі в Мало¬ 
росії на початку 19 ст. , «Малоро- 
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«КИЕВСКАЯ СТАРИНА» сійська губернія», «Полтавське 
дворянське ополчення 1812 — 14»), 
Коноського («Із спогадів старого 
полтавця»), О. Л. («Про тисячо¬ 
річчя ювілею м. Переяслава»), 
О. Лазаревського [«Літописні за 
мітки (1651— 1749)», «До історії 
сіл і селян Лівобережної Мало¬ 
росії», «По Полтавщині в 17 ст.», 
«Лубенщина і князі Вишневець 
кі», «До відомостей про малоро 
сійську школу», «Поїздка в Пол¬ 
таву», «До питання про літопис 
І раб’япки», «Історичний нарис міс¬ 
цевості, що Складала Полтавський 
полк |, II. ТІ. |«Гадяцька полкова 
канцелярія іП х років 18 ст., її 
склад і зміст», «До історії «асму 
вання семінарії в Переяславі», 
«Минуле Переяславської о духов 
ного училища (кол. Переяславсь¬ 
кої семінарії)»]. В. М. («Полтав 
ські цехи в кінці 17 — і на початку 
18 ст.»), Л. Мацієвича («До питан¬ 
ня про походження назви , ДІолта 
на”»), В. Милорадовича («Весіль 
ні пісні в Лубенському повіті 
Пол тавської і уб>. », «Робітничі іііс 

ні Лубенського повіту, зібрані в 
1890—93 рр.,» «Просьба рекрута 
і рекрутські пісні в Лубенському 
полку Полтавської губ,», «Лісна 
Лубенщина», «Народна медицина 
в Лубенському повіті Полтавсь¬ 
кої губ.», «Життя-буття лубенсь 
кого селянина», «Середня Лубен¬ 
щина»), В. Модзаленського [«Лук’* 
ян Свічка в ролі викрадача дер 
ковних грошей у І Іпрятинській 
церкві (ночі 18 сі ) , «Зіньківс'ь 
КИЙ ПОЛКОВНИК Паси І! > ІІІІІМОП і 
ЙОГО нащадки», «/[отвір пара 
фіян С. Вілоусівкії ( 1 І Пря І ПІК 1. К 1111 

пов.) з священиком І//'-, «/[о 
характеристики відносин між чеп 
цими Мгарського монастиря з лу 
бейськими коміками в 11)49—(>1 
РІ> | І. І Іав іовського («Із минуло 
і о Полтавщини», «Переяслав, Кос- 
іяитиноград, Пирятин, Золото 
наша, Хорол, Лохвиня, Зіньків. 
їх новіти сто років назад», «Ма¬ 
лоросійське козацьке ополчення 
в 1812 р за архівними даними», 

«До історії Полтавського ополчен¬ 
ня 1812», «Походження школи в 
Старій Малоросії і причини їх 
знищення», «Полтава в 19 ст,», 
«До історії пошти в Малоросії», 
«Внески приказу громадського 
піклування на Полтавський інсти¬ 
тут шляхетних дівчат», «Полтавсь¬ 
кий комітет про земські повин¬ 
ності»), А. Стороженка [«Михай¬ 
лівська і Покровська церкви в 
м. Переяславі Полтавської губ. 
(до малюнка Шевченка)», «Де 
жили Переяславські торки», «На¬ 
риси Переяславщини»], М. Сто- 
рожеика [«До історії вівчарства в 
Малоросії», «Вакуленко Семен, 
сотник пнрятинеький (1696— 
1720)», «До історії роду Свічок»], 
К Хартіампович («Боротьба шкіль¬ 
них впливів допетровської Русі») 
та ін. Опубліковані матеріали до 
біографії діячів науки, літерату¬ 
ри і культури О. М. Бодянського, 
Л. І. Боровиковського, Є. П. Гре¬ 
бінки, М. 1. Гулака, Я Драгома 
нова, Г. Боннського, О. С. Лашке- 
вича, О. В. Марковича, О. О. 
Навроцького, М. І. Савича, Г. С. 
Сковороди, М. П. Старицького, 
О. П. Стороженка, П. П. Чубинсь- 
кого та багатьох інших. Окрему 
групу становлять публікації до¬ 
кументів, спогадів, статистичних 
матеріалів, що стосуються Полтав¬ 
щини [«Список населених місць 
Полтавської губ.», «Огляд с. г. 
Полтавської губ. за 1901 р.», «Ві¬ 
домості про стан с. г. у Полтавсь¬ 
кії» губернії за 1902 р, (червень — 
Серпень) , «Мазепи гетьмана листи 
до г.ідяцького полковника, писані 
під час; зимівлі в Дубно у грудні 
1705», «До історії Галицького пол¬ 
ку», «Голод на Полтавщині в 
1833 і заходи, вжигі проти нього», 
«Річний прибуток переяславської 
ратуші й урядовців на поч. 18 
ст.», «Про намісництва», «Урив¬ 
ки з літопису Мгарського монасти 
ря (1682—1775) з передмовою 
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О. М. Лазаревського», «По пиря- 
тинському повіту (дещо з поперед¬ 
нього життя лівобережного свя- 
щенства)», «Піїрятинська міська 
«армата» в 1691»]. 
«кйїв». Готель у Полтаві. 5 
поверхова споруда на 183 номери 
(307 місць). Побудований 1963 
за проектом арх. В. Козакова. 
Міститься на вул. Ленінградській 
№ 2/4. 
КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ — адм,- 
тер. одиниця на Україні у 18 ст. 
Утв, 18.XII 1708., Губернським 
містом був Київ. На чолі К. г. сто 
яв генерал-губернатор, який здій 
снював управління через губерн 
ську канцелярію. Проте адм. ор 
гани гетьманщини йому не під 
лягали. До К. г. були приписані 
(крім Києва) міста: Переяслав, 
Ніжин і Чернігів, в яких були 
воєводи і стояли рос. гарнізони. 
До К. г. входили також значні 
частини тер. сучас. Черні г., Ор 
ловської, Курської, Брянської 
обл. У 1719 К. г. було поділено 
на 4 провінції: Бєлгородську, Сєв- 
ську, Орловську і Київську. Ука¬ 
зом від 16.IX 1781, у зв’язку з 
утворенням Київського намісни¬ 
цтва, К. г. ліквідовано. 
КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО — 
адм.-тер. одиниця на Україні у 
80—90-х рр. 18 ст. Утв. 16. IX 1781, 
факти шо існ. з 9.1 1782 Очолю 
вав намісник, який мав повнова¬ 
ження від царя. До К. н. увійшла 
тер. кол. Київ., Лубен, і Мирго¬ 
род. полків. Адм. центром був 
Київ. К. н. поділялося на 11 по 
вітів: Голтвянський, Градизький, 
Золотоніський, Київський, Козе- 
лецький, Лубенський, Миргород 
ський, Остерський, Переяславсь 
кий, Пирятинськвй, Хорольський. 
За ревізією 1782 у К. н. було 11 
міст, 43 містечка, 3857 сіл, хуто¬ 
рів, слобід з нас. 389 610 осіб чол. 
статі (крім дворян), у т. ч. в 
Голтвянському, Городиському, Зо¬ 
лотоніському, Лубен., Миргород, 
і Хорольському повітах — 7 міст, 
27 містечок, 1000 сіл, хуторів і 

слобід. 12.XII 1796 К. н. ліквідо¬ 
ване. Його територія відійшла 
в основному до Київської губернії 
га Малоросійської губернії. 
КЙЇВСЬКИЙ РАЙОН м. Пол- 
іави. Ств. 1940. У серпні 1948 
ліквідований, у зв’язку з скасу¬ 
ванням районного поділу міста. 
Відновлений 12.IV 1952. Заг. пло¬ 
ща — 5438 га, 121.2 тис. ж. (1990). 
У р-ні — підприємства машино- 
буд. комплексу. Діють 23 пром., 10 
транспортних, 12 побутових і ко¬ 
мунальних підприємств, 26 буд. 
орг-цій. Зокрема, в районі розмі¬ 
щені з ди: турбомех., автоагрегаг- 
ний, газорозрядних ламп, хім. 
машинобудування, бавовнянопря- 
дильна фабрика, м’ясокомбінат 
та ін. Працюють 68 магазинів, 
220 підприємств громад, харчу¬ 
вання; 9 мед. закладів, у т. ч. 
2 міські лікарні, По.пав. коопера¬ 
ційний, і. і ін ту 3 середніх спец, 
навч. заклади, 13 с. ш. і неповна 
с. ш., школа робітн. молоді, спорт, 
школа, школа юних техніків, на- 
вчально-виробн. комбінат, 34 дит. 
дошкільних заклади, 2 палаци 
культури, 8 б-к, заповідник «По¬ 
ле Полтавської битви», Полтав. ви¬ 
ще військ, командне уч ще зв’язку. 
КИЛИМАРНИЦТВО — вид укр. 
нар. традиційного та профес. де¬ 
кор. -ужитк. мистецтва. Як свід¬ 
чать джерела, візерунковими тка¬ 
нинами користувалися в побуті 
скіфи та слов’яни, котрі в давни¬ 
ну мешкали на тер. Полтавщини. 
За літопис, даними, килими були 
відомі в епоху Київ. Русі (з 20-х 
ро. 10 ст.). Через їхню високу 
вартість вони стали предметом 
побуту князів, ін. заможних 
верств населення. Наприк. 17 ст. 
у середовищі козацької старшини 
побутують східні килими, а також 
місц. виробництва. З описів май¬ 
на гетьманів України довідуємось, 
що у Івана Самойловича килими 
використ. для покриття столів і 
лав, у Івана Скоропадського на¬ 
лічуй. 124 килими, у полковника 
Семена Палія — «ковер іутешной 
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роботи». Укр. історик О. Ф. Ша~ 
фонський констатує, що в пн. і 
сх. повітах Полтавщини «роби¬ 
лися дуже гарні килими», їх 
ткали козаки, міщани, селяни- 
кріпаки у поміщицьких майстер 
нях. Килимові вироби виготовля¬ 
ли на ф ках: графа Завадовського 
у Драбові, поміщиків Каневських 
ус. Келеберді Золотоніського пов., 
Булюбаша — в Гриньках Креметі- 
чуц. пов., Масолової — у Новосе 
лівці Полтав. пов., Ходолєєвої — 
у Ьербепицях і Савицького — у 
Лугошіках Лпхиицькоїо пов., на 
килимовій мануфактурі - у Реще 
Тилівці. «Коисрні* ф кп були у 
багатьох панів Ромепського пов. 
Історик І. Ф. Іїавдовський паво 
дить ціни килимових виробів, ІЦО 
експонувалися на с.-г. виставці 
1837 у Полтаві: килим поміщиці 
Васильчикової коштував 3000 ісрб., 
Попова з Решетилівки — 600 крб., 
килим середнього розміру О. фон 
Рі п ер з Прилуцького пов. від 
200 до 300 крб., Кулябко з Лу¬ 
бен. пов.— від 150 до 300 крб. 
Для підняття підупалого К. Пол¬ 
тав. губ. земство засн. навч. ткаць¬ 
кі майстерні у Дігтярях (з 1898), 
Скопцях (з 1910), Рєшетилівці, 
килимові показові пункти в Опіш 
ні та Полтаві, килимарські май 
стерні в Орлику, Сокілці Кобе 
ляцького пов. Наприк. 19 сг. у 
Зіньківському пов. було зайнято 
килимовим промислом до 100 май¬ 
стерень, у Діїтярях — до 50. 60 
килимарників Зі ні.копа продана 
ли за рік 2—3 ніс. ки шмів (1898). 
Ними торгували у Ісбе шш, Ох 
тирці, Одесі, Миколаєві, Херсоні, 
Єлизаветграді. Iі кішки, вироб 
лені у Великих Оорочпппях і Мир 
городі, тихо ні мі «буї у межах 
Полтав. губ Кустарний склад губ. 
земства направляв на продаж 
килимові речі до Одеси, Москви, 
Петербурга, за кордон. У 1921— 
23 «Украшкустарспілка» віднови¬ 
ла промисел і експортувала виро¬ 
би до Європи га Америки. Ним за¬ 
ймалися у Миргород., Зіньків., 

КИЛИМАРНИЦТВО 

Полтав. і Прилуцькому повітах. 
Засн. артілі: «Червона квітка» у 
Рєшетилівці, «Червоне проміння» 
у Нових Санжарах, «Кустар-кре- 
дит» в Онішні, майстерня у Вели¬ 
ких Сорочинцях, у 1927 — «Де¬ 
легатка» — у Зінькові, у 1931— 
Дикаисько промартіль ім. 14 річ- 
чя Жовтн. ревотюції з філією 
у Великих Рудищах. У 1963— 
83 припинено виробництво килимів 
і килимових виробів у названих 
осередках, за винятком Решети- 
ііаської фабрики художніх виро- 
бін ім. К, Цеткін. 
Градиц вироби ГІолтав. К.: «ков 
ри» ( типу пані ні обеленів), кили¬ 
ми («коврп» мешппх розмірів, 
ними покривали столи, скрині, 
лави й дивани), коци (стрижені 
«коврп» з довгим ворсом, як попо¬ 
ни для коней, настилали на підло¬ 
гу), ліжники (масивні пухнасті 
ковдри з овечої вовни). У полтав. 
К. 18 — 1-й пол. 19 ст. ієн. два 
напрямки: т. зв. нар. і козацько- 
старшинський. Останній базу¬ 
ється на сприйнятті пізньобароч- 
них, рококових і класицистич. 
стилів. Характерно для «рослин¬ 
них» килимів — зображення бу¬ 
кетів, великих квітів, стрічок, 
медальйонів, картушів, написів, 
гербів, амурів тощо. їхні осеред¬ 
ки — у Рєшетилівці, Прилуцько¬ 
му, Роменському і Лохвицькому 
повітах. Відомі з музейних збірок 
вишукані «рослинні» килими Зінь- 
кііі., Миргород., Золотоніського, 

Килим (фр.ігмгн іг) :і е. Великі Будшца. 
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Лубен,, Галицького, Кобеляцько¬ 
го та ін повітів. їхня кольорова 
гама — м’яка, соковита, гармонує 
зі золотисто-жовтими, блакитнії 
ми, сірими, темно-коричневими, 
синіми й чорними тонами тла. Ха¬ 
рактерні килими: «зірчасті» — у 
Вереміївці, з ромбами — у Вели¬ 
ких Сорочинцях, смугасті. Літур¬ 
гійні килими, як правило, із 
зображенням у центрі птаха пелі¬ 
кана — у Глинську Роменоького 
пов. У творенні високомистецьких 
зразків К. особливу увагу приді¬ 
ляли фарбованій вовні з натураль 
них барвників. Виставка 1837 де 
монстру вала пряжу 130 кольорів 
Фарбуванням вовни у 2-й пол. 
19 ст. славились: дружина свягце 
ника Марія Власенко з с. Полу- 
зір’я Полтав. пов. і козачка Тетя¬ 
на Кононенко з Великих Вудиш 
(обидві одержали срібну й бром 
зові медалі на виставках 1884 у 
Нових Санжарах і 1893 у Полтаві). 
Серед килимарниць, що експону¬ 
вали на виставках 1846—1917 нац. 
традиційні килимові вироби: Марія 
Максимович, Олександра Міщен- 
ко, Марія Єрмолова (бронзові 
медалі), Марія, Настя й Олександ¬ 
ра Верби, Степанида Гончар (по 
чесні відгуки). Серед килимар 
ниць 20 ст.: фарбувальниця вовни 
Олександра Хлонь (удостоєна по¬ 
чесного звання «майстер народного 
мистецтва» 1936, дочка — Т. Ко¬ 
ноненко), Маруся Шебітченко та 
Маруся Черкун (експоненти між- 
нар. виставки 1937 у Парижі). 
1936 у Решетилівці групою май¬ 
стринь за ескізами художників 
виконано декілька гобеленів на 
рад. тематику. Тепер у Решети¬ 
лівці працюють: лауреати Держ. 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченко 
Надія Бабенко, Ганна Бондарень, 
Домна Єфремова (всі — засл. май¬ 
стри нар. творчості УРСР) і Леонід 
Товстуха (засл. художник УРСР), 
засл. майстри нар. творчості УРСР 
Антоніна Бебко, Марія Михайло. 
Традиції полтав. К, продовжують 
художники гобе тена Олександр 

Бабенко та Олександр Левадний. 
Полтав. К. свої праці присвятили 
В. 1. Василенко (1900), Я. О. 
Риженко (1928). Значні колекції 
полтав. килимів зберігаються у 
Полтав. краєзнавчому і худож. 
музеях, у Києві, Львові, за кор¬ 
доном — в Укр. церковномузей- 
ному комплексі в Бавнд — Брук 
(СПІД). Іл.— табл. XI. 
КИПУЧА — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Була кпи (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер ЛохвицькоГо р ну. 
кирйло гАннівка село 
Зіньків. р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні нас. пункти Арсені вка, Дамас¬ 
ка, Макухи, Миколаївка, Михай- 
лівка, Романи, Ставкове, Шевчен¬ 
ки. Розтані, за 32 км від райцентру 
і за 45 км від залізнич. ст. Того 
леве. 380 ж. (1990). Засм. в кін. 
18 сі. Назва походим» від імені 
поміщика Кирила Тпмчспка та 
його дружини Ганни. За ревізією 
1859 К.-Г.— село Зіньків: пов. 
Полтав. губ., 60 дворів, 301 ж., 
діяла мурована Троїцька церква 
(1802). 1900 село відноситься до 
Кирило--Ганні вської громади се- 
лян-власників, в якій було 67 дао 
рів, 425 ж., 214 дес. землі. 1906 
відбувалися заворушення в маєт¬ 
ку Микитснка і Штанька, орендо¬ 
ваному ними у цукрозаводчика 
Терещенка. 1910 у К.-Г.— 74 дво 
ри, 459 ж., церковнопарафіяльна 
та 3 поч. школи, церква, земська 
лікарня. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 К.-Г.— 
село, центр сільс. Ради Опішнян- 
ського р-ну Полтав. округу, 117 
господарств, 527 ж. Кирило-І ан 
нівській сільраді підпорядкову¬ 
вались 2 села та 39 хуторів. Тепер 
на тер. села розтані, колгосп 
«Росія» (зерново-тех. напряму, 
тваринництво), неповна с. ш., 
фельдшер, акушер, пункт, дитса 
док на ЗО дітей, Будинок куль¬ 
тури на 300 місць, б ка (11,5 ліс. 
од. зб.), відділення зв’язку та 
ощадкаси, парк. 5' К 1.— мемо- 
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ріальшш комплекс: плм ятник на 
братській моїй ч рад. воїнів, за 
гиблпх (495 чо.і.) при визволенні 
1940 є» іа їв і іпм. фашист, загарб¬ 
ними, іа сіела в пам'ять про вої- 
нів однесе іьців щс> полягли (208 
чо і ) па ф році ах І і* * іпкої Вітчйзн. 
війни (10/1) і 1.1 око піні села 
збере і ми я о і. бо к V|»і ані в 
КИРИЛО М ЕФ ОД її І5С ЬК Е ТО- 
ВАРЙСТВО іасмпа полії ап 
тикрі поснпцька оргаїііааці я, ЩО 
утворилася в грудні 18-1.6 гімні 
1846 в Києві іі існувала до кіпця 
березня 184/ Ламі. і ва були 
М 5 Гулак (1822 00, уроджс 
нецьііолмв. губ.), М. І. Косюма 
ров (1817—8»), ІЗ. М Ьілозерсь 
кий (1825—90; у 1846—17 вчите 
ЛЮвав у Полтав. кадет, корпусі). 
До них приєдналися О В. Мар 
кович (1822—67; уродженець с. Ку- 
лажинців, тепер Гребінківського 
р ну Полтав. обл.), О. О. Нав- 
роцькиіі (1823—92; уродженець 
с. Аптилівкп Золотоніського пов., 
тепер Золотоніського р ну Черкасі» 
кої обл.), Г. (К).) Л- Дндруаькіт 
(1827 — після 1864; уродженець 
с. Вечірок ІІирятин. пов., тепер 
Пирятии. р ну), І. Я. Пасяда 
(1823—94; уродженець м. Зінько 
ва Полтав. обл.), М. І. Савич 
(1808—92; уродженець м. Зінько 
ва), П. О. Куліш (1819—97), Т. Г. 
Шевченко (дпв. Шевченка вупицяї. 
У Полтаві ідеї кприло-мефодіїїщів 
разом з В. М І»! юзер^ьким про 
пагував Д. і І. Пальчиком (1821 — 
93), який у 1816 61 вчителював 
у Полтав ка в і. корим і. 
Політ, програму К М і оу о ви 
кладено в • Книзі іуїт .. 
кого народ> , * ( і агуті < іоп'япсь 
кого товарні гуа м» Кпрп іа і Мі 
фодія і Записці, <к іадоіміі В М. 
Ьію і« |н і.кпм Програмні поло 
кбіпія містили іі записки про 0(111 

ту народу (В. М. Вілозерського), 
про емансипацію жінок (М. І. Са 
вича), про об’єднання слов. наро 
дів (М. І. Костомарова), а також 
літ. твори Т. Г. Шевченка, М. І. 
Костомарова, П. О. Куліша. лн- 

КИШЕНЬКІВСЬКЙП РАЙОН 

стування членів т-ва. Гол. своїм 
завданням т-во вважало знищення 
самодержавства, ліквідацію крі¬ 
посного права, скасування станів, 
об’єднання слов’ян, народів у 
федеративну республіку з парла¬ 
ментським ладом і з наданням 
кожному народові рівних прав і 
широкої політ, автономії. У берез¬ 
ні 1847 за доносом провокатора 
студента Петрова К.-М. т. було 
шікрше й розгромлене. Слідство 
гріта ю до 30 травня. Членів т-ва 
покарали ув’язненням і засланням 
у нідда ієні губернії. 
КИРПОНОСА М. П. ПОГРУД¬ 
ДЯ у С Гнійних Лохвицького 
р ну. Встановлено па честь Кир 
поноса Михайла Петровича (1892— 
1941) — рад. військ, діяча, ген.- 
полковника, Героя Рад. Союзу 
(1940). Нар. в с. Вертіївш (тепер 
Ніжинського р ну Черніг. обл.) 
в се і. родині. Учасник рад. фін, 
війни 1939—40. З лютого 1941 — 
командуючий військами Київ, 
особливого військ, округу. Під час 
Великої Вітчйзн. війни командую 
чий військами Пд. Зх. фронту. 
Загинув 20 IX 1941 під час Київ, 
оборонно! операції 1941 в ур. 
Шумейковому поблизу с. Ісківців 
(див. Південно-Західно?о фронту 
воїнам меморіальний комплекс). 
Похований у Києві. Залізобетон 
не погруддя (0,95 м) на постаменті 
висотою 2,45 м. Встановлено бі- 

ія сільс. школи, що носить ім’я 
Кирпоноса, Автор — скульп. І. П 
К.тз іері іде. Відкрито 1966. 
КІКТПІЧКА ручай у Полтав. 
обл., прпі. (■ Ьудакіш (бас. Дні¬ 
пр і) 
КПІІІР ПЬКІВСЬКИЙ РАЙОН — 
лдм. тер одиниця. Ств. 7.III 1923 
в складі Кременчуц. округу з 
пд. ч и гмин Кобеляц. повіту — 
Озері ької, Кишеньківської, Ор 
лицької та більшої частини Со¬ 
кіл ьської волостей (13 сільрад). 
Площа — 800 кв. верст. Нас.— 
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57 937 чол. 1932—37 — у складі 
Харків., з вересня 1937 — Полтав. 
обл. Розформований ЗО.XII 1962. 
КІЗЛЇВКА — село Чорнухинсь- 
кого р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Біличеве, Галяве, Ковалі та 
Липове. Розтані, за 2 км від рай¬ 
центру та за 39 км від залізнич. 
ст. Пирятин. 869 ж. (1990). Засн., 
вірогідно, на рубежі 16—17 ст. 
У 1-й пол. 17 ст. була невеликим 
хутором. У 1666—1782 К.— у скла¬ 
ді Чорнухин. сотні Лубен, полку. 
У 1859 в селі — 143 двори, 876 ж., 
церква Різдва Богородиці. 1886 по¬ 
будовано нову дерев'яну церкву, 
при якій були б-ка та церковнопа¬ 
рафіяльна школа. У 1900 в К. Лох- 
вицького повігу — 251 двір, 1340 
ж.; у 1910 — 236 дворів, 1188 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 в К. Чорнухинського 
р-ну Лубен, округу — 1152 ж., у 
1926 — 268 дворів, 1285 ж. У пе 
ріод нім.-фашист, окупації (19.IX 
1941—19.IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 101 чол. У селі — кол¬ 
госп «Шляхом Ілліча» (рослин¬ 
ницько-тваринницького напряму), 
відділення зв’язку, с. ш., фельд 
шерсько-акушер. пункт, дитсадок, 
Будинок культури на 250 місць, 
б ка (14 тис. од. зб.). Уродженцем 
с. Ковалі є учасник повстання 1905 
на панцернику «Погьомкін» 3. П. 
Цимбал. У К. народився Герой 
Рад. Союзу В. П. Луговий. У се 
лі — братська могила рад. воїнів, 
що загинули 1941 під час оборони 
К. від гітлерівців. Пам’ятники: 
вошам-односельцям, які полягли 
на фронтах Великої Вітчизн. вій 
ни (1950), В. І. Леніну (1965). 
КІНОТЕАТР ІМ. М. Л. КРО- 
ПИВНЙЦЬКОГО у Кр еменчуці. 
Відкритий 1966. Зал — на 400 
місць. Розташ. на Полтавському 
просп. № 44/2. 
КІРОВА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Хрестовоздвиженська, Жовт¬ 
невий р-н) — від пл. Леніна до 
крутих схилів у гід.-сх. напрямку. 

Наз. на честь Кірова (Кострикова) 
Сергія Мироновича (1886— 1934)— 
рад. парт, і держ. діяча. Н. у м. 
Уржумі (тепер Кіровської обл.). 
Член КПРС з 1904. Учасник 
Жовтн. повстання у Петрограді. 
У 1921—25 секретар ЦК КП(б) 
Азербайджану. З 1926 — секретар 
Ленінград. губкому і Пн. Зх. 
бюро ЦК ВКП(б). З І 926 — канди¬ 
дат у члени Політбюро, з 1930 — 
член Політбюро ЦК ВКП(б). Вби¬ 
тий 1934. К. в. позначена на Пол¬ 
тави плані 1803, а згодом — 1805— 
11, як «Першпективная». Вела 
від Петровської пл. до Полтав 
ського Хрестозд вижене ького мо¬ 
настиря. На місцевості була про¬ 
кладена до схилів і забудована 
у 1-й пол. 19 ст. К. в. зберегла ві¬ 
зуальний зв’язок з монастирем 
(її перспективу завершує дзвіниця) 
і характер істор. забудови (буд. 
№ 9, № 11, № 12). ' 
КІРОВЕ (до 1959 — Таранушичі) 
— село Кобеляцького р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Гар 
бузівка, Михайлівка, Перегонівка, 
Сухе та Шабельники. Розташ. 
на р. Восьмачці (прит. Ворскли), 
за 12 км від райцентру та за 35 
км від залізнич. ст. Кобеляки. 
441 ж. (1990). Утворилося 1939 
внаслідок об’єднання хуторів Та¬ 
ранушичі, Северини, Репешки, 
Колодочки, Пищики, Песиголов¬ 
ці, Галі, Довбні, Волсщенки, 
Лазьки, Погрібняки, Пальчики. 
Засн. у кін. 18 ст. внаслідок козаць¬ 
кої колонізації. Більшість населен¬ 
ня хутора мала прізвище Тарану¬ 
шичі (звідси й назва). За перепи¬ 
сом 1859 в Т.— 18 дворів, 309 ж.; 
у 1900 в Таранушівських хуто¬ 
рах — 154 двори, 788 ж. Ієн. зем¬ 
ська та церковнопарафіяльна піко 
ли. У 1910 в Т. (з хут. Волошки) 
наліч. 23 двери, 142 ж.; працюва¬ 
ли 3 ткачі, 3 тесляри, 1 кравець. 
Рад. владу встановлено в < імпі 
1918. Парт, осередок виник 1922 
(секретар — І. Т. Нсмпппр(міко), 
комсомол.— 1929 (секрет ф И- К- 
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Кривошлик). З 1923 Т. входили 
до складу Кобеляцького р-ну Пол- 
тав. округу. З лютого 1932 до ве 
респя 1937 Г.— у складі Харків, 
обл., а 1937 По. і гав обл. 165 ж. 
(1926). 1919 м.і тер с. Сухе була 
сів. перша комуна «Незаможний 
селянин» (» 19 «Червоний 
прапор»). У 1930 Органі і. колгоспи] 
«Самодіяч» (входи пі хутори Ре 
пешки, Ситники, Северипи, Га 
ранушичі, Палі їв ці), < Ковшева 
хвиля» (хутори Несито юшці, Довб 
ні, Пищики, Леїценки). 19 32 ко 
лективізацію було закінчено. Під 
час голоду 1932—33 у 1., Сухій 
і Михайлівні померло бл. 150 чол. 
У період нім.-фашист, окупанії 
(15.IX 1941 — 25 ЇХ 1943) гітлерів 
ці вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 115 чол. У селі — 
центр, садиба колгоспу ім. С. М. 
Кірова (зерново-буряківничого на 
пряму, тваринництво), відділення 
зв’язку, неповна с. ш., фельдшер 
сько акушер, пункт, дитсадок, Бу¬ 
динок культури на 200 місць, 
б-ка (12,1 тис. од. зо.), діюча 
церква, парк, уродженцем с. Сухе 
є укр. письменник, Герой Соц. 
Праці О. Т, Гончар (див. також 
Хоргшки). У селі — братська мо¬ 
гила рад. воїнів, які загинули 
(14 чол.) при визволенні 1943 села 
від гітлерівців, та пам’ятник вої¬ 
нам односельцям, іцо полягли (92 
чол.) на фронтах Ветикої Вітчизн. 
війни 
КІРОВЕ ( у « і Курилехине, 
до 1935 — Кури !с\івка) — село 
Полтав. |) ну, центр сі тьс Ради 
нар. депуі пі в, які іі підітри іко 
ваиі села Буг&імка, Витівка, Гу 
тирівка, Карпусі!, Ке іебсрдівка, 
Косточки, У май цівка, Сім ганське. 
Розтав І. на березі |> Ііо.чузур’ї, 
за ЗО км від Полтави. У гелі— 
залізші1*. Ст. У манці вка. 617 ж. 
(1990). Засн. у 18 ст. як козачий 
хутір. Назва походила від заснов 
пика — козака Курилехи. У 1859 
на хуторі — 124 двори, 973 ж., попі 
това станція. 1910 на Курилехівсь- 
ких хуторах Єлизавет ннської во 

КІРОВУ С. М. ПАМ’ЯТНИКИ 

лості Полтав. пов.— 125 дворів, 
була Курилехівська козацька гро¬ 
мада. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. В січні 1921 ств. комнезам, 
в 1929 — ТСОЗ. У роки нім.-фа¬ 
шист. окупації (18.IX 1941 — 23.IX 
1943) з К. і сіл, підпорядкованих 
Кіровській сільраді, на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини вивезено 
200 чол., на фронтах Великої 
Вітчизн. війни загинуло 286 чол. 
У К.— центр, садиба колгоспу 
ім В І. Ліні на (спеціалізується на 
виробництві яєць, займається ви¬ 
робництвом м’яса, молока, зерна), 
комплексний приймальний пункт, 
відділення зв’язку, с. ш., фельд 
шерсько-акушер. пункт, дитса¬ 
док, Будинок культури па 400 
місць, б-ка (5000 од. зб.). Встанов¬ 
лено пам’ятник В. І. Леніну (1970). 
Уродженцем с. Гутирівки є пись¬ 
менник В. І. Захарченко. Зберег¬ 
лися 5 курганів біля К., 4 — біля 
с. Б у гаївки, 3 — поблизу с. Келе- 
бердівки. Неподалік с. Витівки є 
кургани скіфського часу (5 ст. 
до н. е.). Біля с. Карпусі в вияв 
лено поселення, що належить до 
черняхівської культури (2—6 ст.), 
є курган. 
КІРОВУ С. М. ПАМ’ЯТНИКИ. 
1) У с. Бондарях Кременчуцького 
р-ну. Знаходиться біля контори 
колгоспу ім. Кірова. Залізобе¬ 
тонне погруддя на гранітному по¬ 
стаменті. Висота — 4 м Відкри¬ 
то 1973. 2) У с. Водяній Балці 
Дипапського р-ну. Залізобетонна 
скульптура на бетонному пірамі¬ 
да іьпої форми постаменті. 3) У 
с. Гожулах Полтав. р-ну. Залізо 
бетонне погруддя на цегляному 
постаменті. Висота — 3 м. Відкри 
то 19(57. і) У с. Горбах Глобинсь- 
кого р ну. Залізобетонне погруд¬ 
дя на цегляному постаменті. Висо¬ 
та — 3 м. Відкрито 1964. 5) У с. 
Давндівці Пнрягпнського р ну. 
За я і юоетонна скульптура (вис. 
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1,75 м) на цегляному постаменті. 
Відкрито 1967. 6) У с. Лисівці 
Гадяцького р ну. Залізобетонна 
скульптура на цегляному поста 
менті. Висота — 6 м. Відкрито 
1967. 7) У с. Луці Лохвицького 
р ну. Залізобетонна скульптура 
на цегляному постаменті. Висота — 
4,9 м. Скульп. В. Галочкін. Від¬ 
крию 1969. 8) У с. Новачисі Хо 
рольського р ну. Залізобетонна 
скульптура на цегляному поста¬ 
менті, Відкрито 1965, 9) У с. 
Федіївці Решетилівського р-ну. 
Знаходиться на подвір’ї колгоспу 
ім. Кірова, біля Будинку культу 
ри. Залізобетонна скульптура на 
цегляному постаменті. Висота — 
5,3 м. Відкрито 1967. 10) У с. Чер 
кащанах Миргород р ну. Знахо¬ 
диться на центр, садибі колгоспу 
ім. Кірова. Залізобетонна скульп 
тура на цегляному постаменті. 
Висота — 5 м. Відкрито 1965. 
КЛЕПАЧІ — село Хорольською 
р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Вергуни, їващенки. Розтані, за 
13 км від райцентру та за 17 км 
від залізнич. ст. Ромодан. 874 ж. 
(1990). Село виникло у кін. 17 
ст. з поселень козаків, 1781 у К., 
які входили до складу Хорольсь- 
кої сотні Миргород, полку, наліч. 
146 хат, козаків виборних — 62, 
підпомічників — 37, 47 посполитих 
власників, різночинних та ко¬ 
зачих підсусідків. На 1787 у К. Хо 
рольського повіту — 548 душ. во 
поділи селом поручики Павло та 
Іван Кулябки. У селі також жи 
ли казенні селяни і козаки. У 
1863 наліч 139 дворів, 1122 ж., 
Вознесепська дерев, церква (1784). 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. У К. 1930 утв. колгосп. 
Під час ні м.- фашист, окупанії 
(13.ІХ 1941 — 19.IX 1943) в селі 
діяла підпільна група. Тепер у 
К.— радгосп «Перемога» (садів 
ничого напряму), будинок побу 
ту, поч. школа, дільнична лікарня, 
дитсадок, сільс. клуб (на 250 
місць), кіноустановка, 6 ка (11 377 

од. зб.). Уродженцем села є Герой 
Рад. Союзу (1945) П. Ф. Клепач. 
1967 встановлено обеліск у пам’ять 
про воїнів-односельців, які заги¬ 
нули на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 
КЛЕПАЧІВСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ 
скіфського часу. Знаходиться за 
1,4 км на Пн -Сх. від с. Клепачі 
Лубенського р ну в ур. Сад (або 
Городище). Виявлене 1876 Ф. І. 
Камінськнм, обстежувалося у 
1920-х рр. В. II. і А. II Гричука 
ми, 1945 Ф. Б. Копиловим, І948 
І. І. Ляпушкіннм, 1988 І. М. Кула- 
товою. Городище (260 X 335 м) 
обнесене валом висотою до 2,5 м 
при ширині основи 8—10 м та ро¬ 
вом шир. до 4 м і глибиною 1,5 м. 
Збереглися 4 в’їзди: з Пн.-Сх.,ГІн., 
ІІд.-Зх. і Зх. Потужність культур¬ 
ного шару (',7 — 1 м. Серед знахі¬ 
док— уламки іііпюго посуду скіф 
ського час у, керамічні прясла, за¬ 
лізний меч з прямим перехрестям 
2—1 ст. до н е. Колекції знахідок 
зберігаються у фондах Ін-ту архе¬ 
ології АН України та Полтдв. 
краєзнавчому музеї. 
КЛИМЕНКІВ — ручай у Полтав. 
обл., прит. р. Будакви (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер. Лохвицького 
Р ну. 
КЛЙМІВКА — місцевість у Ле¬ 
нінському р-ні Полтави. Кол. пе¬ 
редмістя. У 1926 — 55 дворів, 
461 ж. 1929 включена до складу 
міста. 
КЛЙМІВКА — село Карлівського 
р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розтані, на лівому бере¬ 
зі р. Орчика, за 16 км від райцент¬ 
ру та за 8 км від залізнич. ст. 
Ланна. 1408 ж. (1990). Засні ві¬ 
рогідно, паприк. 17 або на поч. 
18 ст. Належала до карлівських 
володінь генерала І.-Б. Вейсбаха, 
потім — ген.-фельдмаршала Б.-К. 
Мініха, пізніше — до Карлівсь- 
кої економії графів Розумоьських. 
1817 у володіннях 0. К. Розумов- 
ською записана слобода Клвмівка, 
де був шинок і тік. У лютому 1849 
Карлівську економію разом з К. у 
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КЛИМОВА А. її. БУДИНОК графині М. Г. І’озумоііської (дру¬ 
жини Л. К. Розумовського) купила 
велика кияпшн Олена Павлівна 
( фужина піна Павла І великого 
князя Михайла Павловича). У К. 
па той час мешкало 689 кріпаків 
чол. статі. За переписом 1859 К. 
належала до Костянтина град, по¬ 
віту, мала 286 дворів, 1481 ж. У 
лютому 1859 селяни були звільне¬ 
ні від кріпосного права. На той 
час у К.— 290 дворів, 1511 ж. 
1871 відкрито дерев. Вознесенсь- 
ку церкву, при якій були б ка 
і а церковнопарафіяльна школа. 
У 1000 в К. РуїюиішшсьКОЇ волос¬ 
ті Костям і піки рад. повіту 
408 дворів, 2799 ж., земська та 
церковнопарафіяльна школи, від 
бувалося 2 ярмарки. У 1910 —- 
491 двір, 3197 ж. 
Рад, владу встановлено в січні 
1918. У роки громадян, війни в 
К. був ств. партизан, загін під ко¬ 
мандуванням Г| Д. Куща. Після 
встановлення Рад. влади К. стає 
центром сільради. З березня 1923 
віднесена до скла *у Руїювщпнсь 
кого р-ну Красно град, округу. 
3813 ж. (1923). З 1925 село увійшло 
до складу Карлівського р ну Пол- 
тав. округу. У 1926 в К.— 765 дво 
рів, 3828 ж. У період цім.-фашист, 
окупації (22.ЇХ 1941 — 22.IX 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 127 його жи¬ 
телів, спалили значну частину 
села. У К — колгосп «Більшовик» 
(зерново-буряківничої 0 та м’ясо 
мол. напрямів), ( ш., лікарня, 
дитсадок| Будинок культури на 
359 МІСЦЬ б Ка (1 і 2 ми . од зб.). 

1976 відкрито нам ямній знак па 
честь воїнів о'і. і юсе іі.ціи, ш гиблих 
(288 чол ) на фронтах Великої Вії 
чпзн. війни Поблизу села па бе 
рея р. Орчпка археологами дос 
діджено залишки поселення доби 
бронзи (3— 1 тис, до и. е.), а в само¬ 
му селі — залишки кургану з по 
хованням доби бронзи, т. зв. сар 
матського часу га салтівської куль 
тури (7—9 ст.). На околицях К. 
залишки 23 курганів. 

КЛЙМОВА А. П. БУДЙНОК у 
с. Кру глику Лубенського р-ну. 
Споруджений 1913—14 за проектом 
арх. Д. М. Дяченка в архіт. фор¬ 
мах укр. необарокко на замовлен¬ 
ня лубенського громад, діяча 
А. П. Климова, який входив до 
ліберального кола місц. інтеліген¬ 
ції, що групувалася навколо Скар- 
жинськоі (див. Скаржтіської 
К. М. чужії). Саме завдяки куль¬ 
тивованим у цьому гуртку заці¬ 
кавленням укр. культурою молодо¬ 
му арх. Д. МІ Дяченкові пощасти¬ 
ло реалізувати цей проект. Прич¬ 
ті іл симетрична композиція бу 
динку дозволила вдало організу¬ 
вати внутр. простір навколо вести¬ 
бюлю і вітальні, де розташувалося 
кілька кабінетів і житлових кім¬ 
нат. Зовнішній вигляд будинку 
відзначено чітким симетричним рі¬ 
шенням фасаду. Середнє двопо 
верхове крило, увінчує високий 
барокковий фронтон з рипідою — 
«сонцем правди», який панує над 
одноповерховими бічними крила¬ 
ми. Великі аркові вікна надають 
ризалітові певної врочистості. Го 
ловігий вхід виділяє трапеційний 
портал, накритий виступаючим 
вперед дашком, що тримається на 
металевих кронштейнах. Обабіч 
середнього ризаліту були влашто¬ 
вані лоджії, прикрашені різьбле¬ 
ними колонками. Наріжні части- 

Будинок А. ГІ. Климова ус. Кругляку. 
Проект головного фасаду. 
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ни будинку було виділено чотири 
ярусними дахами наметового типу, 
над вікнами знаходились трикутні 
ніші, заповнені кольоровою майо¬ 
лікою. В архітектурі споруди яс¬ 
краво виявились впливи традицій¬ 
них форм кол. шляхетських та 
старшинських будинків 17—18 ст. 
Звернення до архіт. форм укр. 
барокко було новим явищем у 
зодчестві України 1910-х рр. У 
цьому будинку барокова тради¬ 
ція вдало поєднується з досягнеш 
нями народностильового напрям¬ 
ку українського архітектурного 
стилю. Будинок дійшов до нашо¬ 
го часу в частково пошкодженому 
вигляді. 
КЛЮШНИКЇВКА — село Мирго¬ 
род. р-ну, центр сільс. Ради на 
род. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Андріївна, Вовки, В’язове, 
Гасенки. Григорівна, с-ща Дібрів 
ка, Залізняки, Новоселиця, Со 
хацьке, Травневе, Штомпелі. Роз¬ 
таль за 25 км від райцентру та 
за 5 км від залізнич. ст. Дібрівсь- 
кий кінний завод. 495 ж. (1990). 
Через зх. частину села проходить 
залізниця Бахмач — Кременчук. 
У 1859 К. була панським хутором, 
у якому наліч. 35 дворів, 165 ж. 
У 1866 селяни К. відмовилися 
сплачувати викуп за наділ землі. 
До Жовтневої революції більша 
частина земель села належала 
графині Мещерській. К. входила 
до складу Попівської волості. 
Рад. владу у К. проголошено в 
лютому 1918, на поч. 1920 ств. 
комнезам. 1930 органі з. колгосп 
«9 січня». З 1928 до 1962 К. вхо 
дила до складу Комишнянського 
р-ну, з 1962 — до Миргород, 
р-ну. У період нім.-фашист, оку¬ 
пації І13.ІХ 1941 — 17.IX 1943) до 
Німеччини було вивезено 125 юна 
ків і дівчат, розстріляно 12 чол., 
спалено 18 дворів. 1950 шляхом 
об’єднання кількох сільгоспарті¬ 
лей ств. колгосп ім. Куйбиитева. 
Діє комплексний приймальний 
пункт, с. ш., лікарська амбулато¬ 
рія, дитсадок, Будинок культу¬ 

ри (на 327 місць), б ка (12 457 од. 
зб.), громадський історико-крає- 
знав, музей. 1958 встановлено над 
гробок на братській могилі рад. 
воїнів, загиблих 1941 і 1943; па¬ 
м’ятник односельцям, полеглим 
на фронтах Великої Вітчизн. вій 
ни, пам’ятник В. В. Куйбишеву. 
КНИШІВКА — село Гадяцькогс 
р-ну, розтані, на правому березі 
р. Псла, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Броварки, Дучинці. Розміщ. 
за 15 км від райцентру і за 13 км 
від залізнич. ст. Гадяч. 893 ж. 
(1990). Згадується в істор. джере¬ 
лах 17 ст. У 1693 універсалом геть¬ 
мана Мазепи К. віддана у влас¬ 
ність Красногорському Галицько¬ 
му Миколаївському монастиреві. 
За даними перепису 1859 у К. на- 
ліч. 131 Двір, 1068 ж-, церква 
(1801). 11а час перепису 1900 у 
К. діяло 3 товариства селян влас¬ 
ників, 228 дворів, 1275 ж., 2 шко¬ 
ли — земська та церковнопара¬ 
фіяльна, 2 церкви (1801, 1898). 
Жителі К. брали участь у революц. 
подіях 1905—07. У 1910 в селі — 
239 дворів, 1424 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На листопад 1923 кількість 
населення К. становила 1716 чол. 
1928 у селі засн. комуна «Бороть¬ 
ба», яка згодом перетворена на 
колгоспи «Червоний лан», ім. Пет- 
ровського, «Червона Україна». Під 
час нім.-фашист, окупації (23. IX 
1941 — 9.IX 1943) до Німеччини 
вивезено 72 чол., спалено 24 хати. У 
період окупації в селі була залише¬ 
на підпільна група (командиром 
призначений Ф. К. Ніженець). 
1950 до колгоспу «Червона Укра¬ 
їна» приєднано колгосп «Нове жит¬ 
тя», а 1959—колгосп «Жовтнева 
перемога». У грудні 1988 колгосп 
«Червона Україна» розподілений 
на два господарства — колгосп 
«Червона Україна» (с. Книші вка) 
та колгосп «Більшовик України» 
(с. Плішивець). Колгосп «Черво¬ 
на Україна» — багатогалузеве 
господарство (м’ясо молочно-зер- 
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новий напрям, тех. культури). 
У селі працює цегельний і ас¬ 
фальте бетонний заводи, цобут- 
комбінат, с. ш., амбулаторія, дит. 
садок, Будинок культури (на 400 
місць), б-ка (18 131 од. зб.). Урод 
женці К.: І. П. Інзик — Герой 
Соц. Праці (колишній голова кол 
госпу «Червона Україна»); Г. Г. 
Луць, П. М. Симоненко, Г. С. 
Паливода — нагород, орденом 
Леніна. 1983 встановлено надгро¬ 
бок на братській могилі рад. вої 
ні в, загиблих 1943 при визволенні 
села від цім -фашист, окупантів, 
1984 відкрито пам’ятник па могп 
лах (три) жертв фашизму 1941 
42. Споруджено обеліск (1972) 
в пам’ять про воїнів односельців, 
які загинули (99 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. У 1976 
встановлено меморіальну дошку 
на місці, де проходили збори під¬ 
пільного обкому КІІ(б)У 1941 — 
42; скіфське городище 6—5 ст. до 
н. о., городище ромепської куль 
тури .4 10(1. ц. е. 
КНИШГВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ 
скіфського Ч !( V (. З < І. ДО Н. Є.) 

біля С. КіІИШІвКН І .1 ПІІІЬКОІО р ну 
розташ па високому плато право¬ 
го берега р 11« і а. Вперше розкоп¬ 
ки проведені 1951 В. А. Еллінсь¬ 
кою, 198 90 експедицією ГІол- 
тавськ. гн цінім! ч і у - Городшце 
складається з головного укріп 
лення (площа і і і) і допоміжного 
(пл. 1 іа). Довжина па і\ голов¬ 
ного укріплення 00') м тиша 
2,9—4,7 м Перед і мною рів 
глибинок) 2 м і шириною \ верх 
ній частині бд. .5 м Культурніш 
шар залягає па глибині 0, І, м. 
Відкриті залишки житла, госл. 
будівлі, святилище. Виявл. 6л. 
40 тис. знахідок (уламки ліпного 
посуду, знаряддя праці з заліза, 
каменю, кістки, прикраси тощо). 
КОБЕЛ5ІК ГЕРБ. Затверджений 
1843. Щит поділено на .дві частини: 
у верхній золотій — лавровий ві¬ 
нок, у нижній червоній — ріка і 
хрестоподібно складені меч і руш¬ 
ниця. Усі ці атрибути мали сим- 

КОБЕЛЯКИ 

волізувати остаточну поразку 
швед, військ 1709 поблизу Кобе« 
ляк, неподалік від Переволочан- 
ської фортеці. Уніфікований 1857 
за системою Б. Ф. Коне. Існував 
до 1917. 
КОБЕЛІЇКИ (Кобнляк, Кобиля- 
ки) — місто, райцентр. Розташ. 
на правому березі р. Ворскли 
(прит. Дніпра) при впадінні р. 
Кобелячки (звідси й назва), за 
75 км від обл. центру та за 14 км 
під залізнич. ст. Кобеляки. 13 350 
ж. (1990). Територія К. заселена 
у 2—6 ст. Позначені на карті І. 
Данксрга, 1620—36 (відомості 
за 1609—13) та Дсвіта, 1632. Опис 
міста серед. 17 ст. залишив ту¬ 
рецький мандрівник Є. Челебі 
(див. Кобеляцька фортеця). До 
визвольної війни 1648—54 К. на¬ 
лежали шляхтичу Ю. Немиричу, 
з 1648 стають сотенним містечком 
Полтав. полку. У 1660—68 тут бу¬ 
ли 1 а і 2-а Кобеляцькі сотні. 
1657 містечко знову захопив Ю. Не- 
мирич, але у наступному році 
він був розбитий Мартином Пуш¬ 
карем. Розвиваються цехи тесля¬ 
рів, кравців, шевців, серед промис¬ 
лів — млинарство і а винокуріння. 
1722 за жителями міста записані 
25 «постійних» та «весняних» мли¬ 
нів, 5 гуралень, 5 солодовень. 
1760 граф Воронцов привласнює 
в К. частішу селянських та козаць¬ 
ких дворів. 1768, під час рос.-тур. 
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війни, місто захопили й зруйну¬ 
вали кримські татари. З 1765 К. 
входили до ІСатеринннської провін¬ 
ції Новоросійської губ., у 1773— 
83 — ротне місто Днігіровського 
шкіперського полку, з 1796 нале¬ 
жало до Кременчуцького пов. Ма¬ 
лоросійської губ., з 1803 — пові¬ 
тове місто Полтав. губ. 1828 ств. 
міська Дума, згодом — поштова 
станція. 1843 К. присвоєно герб 
(див. Кобеляк герб)). У 1804 в 
місті працювало 105 ткачів, 53 
шевці, 54 кравці; було 2 селітря¬ 
них, 2 цегельних та пивоварении 
з-ди. Через місто пролягали юр¬ 
тові тракти на Катеринослав, Пол¬ 
таву та Кременчук. Відбувалося 
5 ярмарків на рік. 1850 в К. за 
реєстровано 182 купці 2-ї та З і 
гільдій. У 1859 в місті — 7993 ж.; 
у 1863 — 939 дворів* 9424ж.; у 1897 
— 1886 дворів, 10 487 ж. І.УІІІ 
1870 введено до ладу за лі.тич. сг. 
Кобеляки. 1859 відкрито повітову 
лікарню, 1887 — земську лікарню 
з амбулаторією, 1895 — міську лі¬ 
карню. Були також відкриті: ма¬ 
ле народне училище, парафіяльне 
міське училище, чотирикласне ви¬ 
ще початкове училище, вище по¬ 
чаткове Олександрі вське учили¬ 
ще, 1871 — прогімназія. У кін. 
19 — на поч. 20 ст. почали працю¬ 
вати: жіноча гімназія, комерційне 
училище та чоловіча гімназія. 
Діяли 5 церковнопарафіяльних 
шкіл та 2 поч. єврейські, Народ 

Кобеляки. Загальна панорама. 
Фото иоч. 20 ст. 

ний будинок з драм, колективом 
під керівницівом С. Г. Киреєва. 
Репертуар трупи складався з кла 
снчної укр. драматургії. З 1905 
членом постійної трупи був уро¬ 
дженець міста С. 11. Шкурат [Ї885 
(1886)— 19731, згодом актор укр. 
теагру і кіно, пар. арт. УРСР. 
Собор, 5 церков, б-ка (з 1896), 
книжковий магазин і крамниця. 
У 1910 в К.—2023 двори, 11 087 ж., 
З парових млини, і ковбасні та 5 
кондитер, з-дів, 2 з-ди мін. вод, 
пивоварня, друкарня Б І. Бра- 
гилевського (засн. 1883). Були 
забруковані 3 центр, вулиці, збу¬ 
довані 2 артезіанських колодязі 
(1915 та 1916). З 1913 — телефон¬ 
на станція. Громадський парк — 
з 1917. 1916 в місті мешкало понад 
20 тис. чол. (у т. ч. біженці). Під 
час першої рос. революції в К. 
сталося Кобеляцьке селянські* »а- 
ворушеппя 1905. 27.ХЛ 1905 вий¬ 
шла перша в місті газета «Земля» 
(у 1911—13 — «Кобелякское сло¬ 
во»). 
Рад. владу встановлено 9.1 1918. 
У січні 1919 ств. повітова партор- 
ганізація більшовиків, що наліч. 
60 чол. Стала виходити газета 
«Голос бедногьі». 18.1 1920 сгв. 
Кобеляц. ревком. Були організ. 
міліція та нар. суд, націоналізо¬ 
вані друкарня та парові млини. 
Почала виходити газета «Вісті 
Кобеляцького повітвиконкому та 
парткому КП(б)». 1921—26 в К 
організ. 9 кооперативних об’єд¬ 
нань: «Зоря» (1926 об’єднувала 
понад 100 робітників), «Мило», 
«Швейтекстиль», «Культура» та 
ін. Працювали 2 шкіряних з-ди, 
5 сукновалень, 14 кузень, слюсар¬ 
на майстерня, черепичний з-д, 
З хлібопекарні. Відновилося бу¬ 
дівництво залізниці Кобеляки — 
Ганівка. У К. вели торгівлю по¬ 
над 15 дер ж. і кооп. крамниць, 
щоденні базари, 3 заклади громад, 
харчування, відбувалося 6 ярма¬ 
рків на рік. 1922 запрацював ра¬ 
діовузол. Навч. заклади перево¬ 
дяться на укр. мову навчання* 
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22ЛІІ 1922 відкритий Народний 
театр. 
З 1923 К.— райцентр Полтав. 
округи, а 1932 — Харківської, з 
вересня 1937 — Полгав. обл. На 
15 Ш 1923 у місті наліч 12 395 ж., 
її 1 7.XIІ 1926-10984 ж. 1925 місц. 
електростанція виробила 12 046 
кіловат-годин електроенергії 1931 
стала до ладу МТС, 1932 органі з. 
колгосп «Певний шлях». У 1925— 
ЗО працювала кооперативно-торг, 
школа, у 1930—35 — пед. техні 
кум, з 1934 — зоотех. школа, з 
1936 — середня медична. Працю 
вали також І середнії 3 неповні 
середні п і «оч. загальноосв. піко 
ли. Діяли: дні містечко ім. В. Г. 
Короленка на 1 тис. дітей сирії 
(з 1930), Палац культури па 
400 місць, 5 клубів, 3 б-ки. 
У період ні м.-фашист, окупації 
(15.ІХ 1941 — 25.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці вбили 771 чол., знищили 186 
будинків громад, призначення. У 
К працюють молочноконсервний 
комбінат*, цукровий іавод, зд 
продтоізлрі в « Мрі я ншсііпл ф ка, 
валяльно ПС»н( і чи ї ф ка, ф Ка « Зо 
ря», хл ібом чуібіца г, комбікорме 
вий з д і.і ш Мі- го і а як1»іковане 
1966. в критий мипН ІІЦІ1Й ринок, 
автовокзал, ла шч '3« «бредні та 2не 
повні < ні , му і піко іа, школа 
інтерна і. профтехучилище, 4 дит 
садки Гсііер К центр мануаль 
ПОї герпиії III ІПІ ОЧОЛЮ! уроджс 
нець К., пар іікіф с із Р ( і 1990), 
канд. мед. ііауі М \ Каеьян. 
При міській і і к її рп і пі *.'»() ліжок 
1987 ві щінно кабіїв і мамули. 
ЙОЇ ге раї! і і І іудиної кучі і у |»* і на 
550 міс ці», КІіюм м|і Іскра» н.і 
600 місць, 2 клуби I КІПоу( І ІІЮВ 
ками, 9 б к (їй к 1111 кковпй фонд 
— 173,3 ніс. о,ч ). і( юричпиіі 
музеїї, Кобеляцький пітератури 
і ііш шецпта чузей, 3 парки від 
починку. Серед ш. уродженців 
міста — укр. вчений у галузі тех. 
кібернетики, чл.-кор. АН УРСР, 
засл. діяч науки УРСР О. Г. Івах- 
ненко, укр. письменники В. С. 
Гншюсиров (Гнилоеир; 1836— 

КОБЕЛЯЦЬКА ЖЇН. ГІМНАЗІЯ 

1900), М. С. Бїпецький та В. Л. 
Кашин: укр. літературознавець і 
фольклорист В. І. Станіславський 
(1871—1927); укр. театральний ху¬ 
дожник, засл. діяч мистецтв, лау¬ 
реат Держ. премії СРСР (1948) 
В. М. Греченко (1906—67); нар. 
артист УРСР Є. А. Золотаренко 
(1889—1955); засл. артисти УРСР 
П. С. Колісник (1904—76) та Г. Т. 
Тесля (1909—67). У 1932—44 у К. 
жив укр. композитор, нар. арт. 
УРСР В Д. Кирейко. У серед. 
90 х рр 19 ст. в К. побував рос. 
письменник І. О. Бунін (1870— 
1953). Пам'ятники? В І. Леніну 
(1954), Б. Хмельницькому (1962), 
комсомольцям 20 х років (1968), 
Кобеляцьким робітникам пром 
комбінату меморіальна дошка. У 
К.— братська могила рад. воїнів, 
що загинули (18 чол.) 1943 при виз¬ 
воленні міста від гітлерівців. По 
близу ІС., у напрямку до с. Га¬ 
ні вки, в заплаві пересохлої р. Ко- 
белячок виявлено поселення чер- 
няхівської культури. Див. також 
статті на термін «кобеляцький», 
Іл.— табл. XXIX, до ст. Дерев'яна 
монументальна архітектура. 
«КОБЕЛЙКСКОЕ СЛбВО». 
Щоденна газета, виходила в Ко¬ 
беляках у 1911 і 1913, 
КОБЕЛЙЦЬКА ЖІНОЧА ГІМ 
НАЗІЯ. Засн. і.VII 1906 на базі 
Кобеляцької жіночої прогімназії. 
Мала 8 річний курс навчання 
і підготовчий клас. До гімназії 
приймалися дівчата всіх станів і 
іііросіювідань. Готувала вчителів 

і чи поч. школи та молодших 
клатін жіночих гімназій. 8-й пед. 
клас давав право на звання до¬ 
машні <м вчительки чи домашньої 
па< і.і ш 11111 і. 1917 у К. ж. г. навча 
лося 366 дівчат, у т. ч. 22 — діти 
(елям, 85 — козаків, 105 — мі¬ 
щан і цехових, 32 — почесних гро¬ 
мадян і купців, 24— духовенства, 
57 особистих дворян і чиновни¬ 
ків, 31 — родових дворян. Нав- 
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чання платне: у 1—7 класах — 
60 крб., у 8-му — 100 крб. на рік. 
Утримувалася за рахунок держа¬ 
ви, губерн. і повіт, земств та плати 
за навчання. Працювало 25 вчи¬ 
телів — випускників Київ, ун ту 
і духовної академії, жіночих гім¬ 
назій і вищих жіночих курсів. Ді¬ 
яли попечительська і пед. ради. 
Мала 13 учнівських квартир. При 
гімназії діяли фундаментальна 
(4,5 тис. од. зб.) та учнівська 
(3,1 тис. од. зб.) бібліотеки; фіз. 
кабінет, відділ наочних посібників. 
Містилася у власному будинку. 
КОБЕЛЯЦЬКА ЖІНОЧА ПРО¬ 
ГІМНАЗІЯ. Заен. 1871 у складі 
трьох, а потім перших чотирьох 
класів гімназії. 1901 відкрито під¬ 
готовчий і пед. класи. 1906 пере¬ 
творена на Кобеляцьку жіночу 
гімназію. До прогімназії приймали¬ 
ся дівчата всіх станів і віроспові¬ 
дань. 1872 у прогімназії навчалося 
42 учениці, 1903 — 16 і, 1906 
317, у т. ч. 9 — діти селян, 21 — 
козаків, 147 — міщан і цехових, 
61 — почесних громадян і купців, 
17 — духовенства, 41 — особистих 
дворян і чиновників, 4 родових 
дворян та ін. Плата за навчання — 
10 крб. на рік. Утримувалася за 
рахунок держави, губерн. і повіт, 
земства, плати за навчання і до 
бровільних пожертв. Спочатку мі¬ 
стилася у найманому приміщенні 
(в будинку колезького асесора 
С. П. Житецького), потім у власно¬ 
му будинку, спорудженому земст¬ 
вом. Працювало 18 вчителів — ви¬ 
пускників духовних семінарій, мі¬ 
ських училищ, жіночих гімназій, 
інститутів шляхетних дівчат. 
КОБЕЛЯЦЬКА ФОРТЕЦЯ 17— 
18 ст. Виникла водночас із засну¬ 
ванням міста на поч. 17 ст. Роз 
таш. на мисоподібному пагорбі 
на правому березі р. Ворскли. 
Відігравала роль важливого опор¬ 
ного пункту на шляхах татар, на¬ 
падів на Лівобережну Україну. 
У серед. 17 — 1-й пол. 18 сг. ук¬ 
ріплення К. ф. складалися із зем 
ляного валу та рову, типової чи 

палісадової огорожі, а також де¬ 
рев. башт, кількість яких сягала, 
ймовірно, 8. Заг. довжина укріп¬ 
лень становила понад 860 саж. 
Всередині розташ. три дерев, церк¬ 
ви, будівлі сотенних і міських уста 
нов, торгові ряди, школа, шпи¬ 
таль, громад, й приватні двори. 
Мала підземні ходи і водогін від 
р. Кобелячки до центру міста з 
слабовйпалених глиняних труб. 
Підпорядковувалася Запорізькій 
Січі, її козаки — кошовому отама¬ 
нові. У 2-й йол. 18 ст. К. ф. за¬ 
непала (див. ст. Оборонне будів¬ 
ництво), На поч. 19 ст. ще ієн. 
земляний вал довжиною бл. 500 
саж. Залишки фортеці позначені 
на плані міста 1871 
КОБЕЛЯЦЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ 
УЧЙЛИІЦЕ- Відкрите 18. VII 1906 
у відповідності з положеннями 
про комерційні ішич. заклади 1896 
і 1900. Мало Свій статут, затверд 
жепмй 1907. Підпорядковувалося 
Мін ву торгівлі і пром-сті. Давало 
середню заг. і спец, освіту. Термін 
навчання 7 років. Приймалися ді¬ 
ти 10—12 років обох статей всіх 
станів і віросповідань з освітою, 
що дорівнювала знанням за пер 
ший клас реальних училищ. Викла¬ 
далися: закон божий, рос. мова 
і словесність, нім. і франц. (за 
додаткову плату й англ.) мови, 
історія, географія, математика, 
фізика, природознавство, комер¬ 
ційна арифметика, теоретична і 
практична бухгалтерія, комерцій¬ 
не діловодство рос. та іноземними 
мовами, торгове і пром. законодав¬ 
ство, хімія і товарознавство, ко¬ 
мерційна географія Росії, крес¬ 
лення, малювання, каліграфія, 
гімнастика, музика й ганці. Діяли 
фундаментальна та учнівська біб 
ліотеки, фізичний кабінет, кабінет 
навч. посібників, музей зразкових 
товарів, лабораторія для практич¬ 
них занять з хімії і гозарозпавст 
ва Утримувалася на кошти Това 
риства для влаштування Кобе ї-щь 
кого Комерційного учим плати 
за навчання га пожер ги приватних 
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осіб. У К. к. у. навчалися письмен 
пики: Юрій Дольд Михайлик 
(1903—66; Михайлик Юрій Петро¬ 
вич), 1. В. Дублінський (1898— 
1989), М. М. Лебідь (1889—1939). 
КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЛІТЕР АТУ- 
РИ І МИСТЕЦТВА МУЗЕЙ — 
районний громадський у м.' Кобе 
ляках Полтавської обл. Відкр. 
1982. 
Засн. музей учителем-краєзшш- 
цем О. І. Куликом Розміщеним в 
окремому будинку, спорудженому 
1913. У музеї 2 тис. експонаті іц 
які висвітлюють життя і дія п» 
ність письменників, художників, 
композиторів, акторів га іи. дія 
чів культури, вихідців з ІІолтав 
іцини, зокрема Кобеляцького р ну, 
а також митців, творчість яких 
пов’язана з цим краєм. Окремий 
розді л знайомить з історією м. Ко- 
беляк. Експозиція розмішена у 
9 залах: документи, фотографії, 
рукописи, речові матеріали. У 
музеї представлені життс пис і твор¬ 
чість: укр. філософа і просвіти¬ 
теля Я. П. Ковельського (6л. 
1729, с. Кепеберда — після 1795, 
с. Крутий Берег, тепер Лубен, 
р-ну Полтав. обл.), математика 
М. В. Ос гроградського (див. Ост- 
роурсідсько'о (іранця); письменни¬ 
ків, літературознавців І. Ф. Бог¬ 
дановича (1743, с. Переволочна 
Прилуцького полку, гелер Черні¬ 
гівської обл.— 1803, Курськ), 
B. С. Гнилосирова (1836, м. Ко¬ 
беляки — 1900, Канів); А. В, Го¬ 
ловка (див. Головку А. В. мємо 
ріальші дошка), І. В. Дубинсько- 
го (1898, с. Бутепки, тепер Кобе- 
ляд. р-ну— 1989, Київ) Ю Дольд 
Михайлика (1903, с. Букчікм, те¬ 
пер Кобеляц. р-ну — 1966, Київ), 
C. М. Жураховича (н. 1907, урод 
жепець с. Сокілка Полтав. губ.), 
В, Л. Кашина (н. 1917, м. Кобеля¬ 
ки), М. С. Білецького (н. 1910. 
м. Кобеляки), Д. В. Ткача (н. 1912, 
с. Орлик, тепер Кобеляц. р-ну). 
О. Т. Гончара ін. 1918, с. Сухе, 
іепер Кобеляц. р-ну), II А. За- 
гребельного (н. 1924, с. Солошине. 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ МУЗЕЙ 

тепер Кобеляц. р-ну), П. М. Усен- 
іса (1902, с. Заочіпське кол. Кобе¬ 
ляц. повіту, тепер Дніпропетровсь¬ 
кої обл.— 1975, Київ); художни¬ 
ків В. М. Греченка (1906, м. Ко¬ 
беляки — 1967, Харків), 1. Г. 
Лося (1904, с. Сокілка, Полтав. 
губ.— 1985, Київ), Й. О. Білопо- 
лого (1910, о. Грйгоро-Бригади¬ 
рі вка тепер Кобеляц. р-ну — 
1981, Дніпропетровськ), О. Г. 
Максимеика (1916, с. Вільхуват- 
ка, тепер Кобеляц. р-ну), А Г. Пет- 
рицькою (1895, Київ — 1964, Ки¬ 
їв; жив 1900—14 у с. Ліщиїтівці, те¬ 
пер Кобеляц. р-ну); композитора 
B. Д. Кирейка (н. 1926, в Кобеля¬ 
ках пройшли йот о дитячі та юнаць¬ 
кі роки); співачки Т. О. Гриценко 
(1938, с. Старий Орлик Кобеляць¬ 
кої о р-ну, тепер затоплене); акто¬ 
рів Є. А. Золота ренка (1889, 
м. Кобеляки — 1955, Полтава), 
C. Й. Шкурата (1885, м. Кобеля¬ 
ки — 1973, м. Ромни Сум. обл.) та 
ін. В експозиції представлена по¬ 
стійно діюча виставка творів са 
модіяльних митців-художників 
І. І. Ярового (1928—88), А. П. Чу¬ 
мака (1933—82), П. В. Лагоди 
(н. 1910), М. Ф. Черненка (1933), 
матеріали про засл. працівників 
культури УРСР Ю. Г. Лопоху 
та Н. М. Уварову. Містяться тут 
і матеріали, що розповідають про 
письменників, які перебували в 
краї: Т. Г. Шевченка (див. Шев¬ 
ченка вулиця), О С. Пушкіна 
(див. Пушкіна вулиця), М. Горь- 
кого (див. Горького ву шця), В. М. 
Сосюру, Ю. К. Смолича, Ю. І. 
Японського, П. Й. Капель город- 
ського (див. Кстель/ородського 
арова іон ), О. І. Ковіньку, Н. Л. 
Забілу, І> В. Бичка! І. Л. Мура- 
гова, 1(). О. Збанацького, М. П. 
Стельмаха, Л. М. Овдіснко та ін. 
Представлені в музеї вироби на¬ 
родних майстрів: картини, вишив¬ 
ки, різьблення і малюнки тощо, 
Ропаш. на вул. Леніна №? 2. 
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КОБЕЛЯЦЬКИЙ МОЛОЧНО 
КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ. 
Ств. 1955 як молочноконсервний 
завод. 1966 перетв. на К. м. к. Ви- 
пускає молочні консерви, масло 
тваринне, продукцію із збираного 
молока (молоко пастеризоване, 
кефір жирний, сметана, сир жир¬ 
ний), обезжирену продукцію (сир, 
кефір, сколотини). Потужність 
після пуску — 35 т молока, у 
1989 — 270 т. При комбінаті 
діють їдальня, дитсадок. Розміще¬ 
ний у с-щі Білики Кобеляцького 
р-ну. вул. Р. Люксембург № 1. 
КОБЕЛЯЦЬКИЙ НАРбДНИЙ 
САМОДІЯЛЬНИЙ ТЕАТР. Ств. 
1946 при Кобеляцькому районному 
будинку культури. З 1968 — на¬ 
родний самодіяльний. Серед ви¬ 
став: «Ніч під Івана Купала» 
М Старицького, «Мартин Ьоруля» 
І. Карпенка-Карого, «Лимерівна» 
П. Мирного, «Пізня любов» 
О. Островського. Дипломи все- 
союзи, та респ. фестивалів, огля 
дів і конкурсів нар. творчості. 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ ПОВІТ. Ств. 
27.III 1803 у складі Полтав. губ. 
1910 наліч. 21 волость, 663 нас. 
пункти. 30842 двори, 213612 ж. 
(1923—268958 ж.). Розформов. 7.III 
1923. 
КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙбН Знах. 
у пд. частині області. Площа 1,8 
тис. км^. Нас. 60,2 тис. чол. (1991), 
У районі — місто та 103 нас. пунк 
ти, підпорядковані міській, се¬ 
лищній і 23 сільс. Радам нар. де¬ 
путатів. Центр ■— м. Кобеляки. 
Межує з Кременчуцьким, Козель- 
щинським, Решетилівським та Но- 
восанжарським районами Полтав. 
обл. К. р. утв. 1923 у складі 
Полтав. округу з Кобеляцької, 
Бродіцинської і Маяцької волос¬ 
тей кол. Кобеляцького повіту. 
Спочатку до складу К. р. входило 
11 сільрад: Бродщппгька, Баї и- 
лівська, Вовчапська, Золотарівсь- 
ка, Іванівська, Краснянська (Крас- 
ненська), Марківська, Павлівсь- 
ка, Розсипанівська, Сухо-Маяць- 
ка (Су хомаячкі вська), Тарану- 
шичівська. З лютого 1932 К. р. 
підпорядковувався безпосередньо 
Харкову, з 27.11 1932 увійшов до 
складу новоутв. Харків, обл. У 
складі Полтав. обл.— з 22.IX 1937. 
У 1929—ЗО в районі було понад 
200 колгоспів, колективізацію було 
завершено 1932. На 1941 у К. р.— 
28 поч. шкіл, 15 семирічних, 6 
середніх. Виходила газета «Біль¬ 
шовик». ЗО клубів, 4 кіноустанов¬ 
ки, 34 хати-читальні, 60 б-к, 3 теат¬ 
ри (Кобеляки, Білики, Бутенки). 
У період нім.-фашист, окупації 
(15.ІХ 1941—25.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці знищили 640 чол., вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 2544 жителі району. 
К. р. лежить у межах Придніпров¬ 
ської низовини. На Пд. омиваєть¬ 
ся Дтпродзержинським водосхо¬ 
вищем. По тер. К. р. протікають 
річки Ворскла, Орель, Кобелячка, 
Восьмачка, Кустолове. Грунти пе¬ 
реважно чорноземні. Більша (зх.) 
частіша району лежить у іісосте- 
повій зоні, менша (ех.) - у сгепо- 
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вій. Ліси (сосна, дуб, берест, оси 
іч.і, вільха) займають 17,4 тис. га. 
Корисні копалини глини, пісок, 

1 раиіт. Виявлені поклади кам’я¬ 
ного вугілля, родовище нафти. 
У районі — Гданський заказник, 
їі/чківськии заказник, ІІере/опів 

( ькии заказник, заказник Ситіш 
кове і заповідне урочище Сокіль- 
ське (всі — місц. значення). 11 
11 ром. підприємств, серед яких 
2 — республіканського підпоряд 
кування (Кобеляцький молочно¬ 
консервний комбінат і Орлицький 
спецкар’єр). 4 будинки побуту, 
ЗО комплексних прийми іьппх 
пунктів. У районі — 34 колгоспи, 
5 радгоспів. Спеціалізація о. г.— 
землеробство зерново-1 схн. і гва- 
ринництво м'ясо мол. напрямів. 
Гол. культури: пшениця, кукуруд 
за, ячмінь, гречка, горох, соняш¬ 
ник, цукр. буряк. Площа с.-г. 
угідь 1991 становила 125,5 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 102.8 тис. 
га, сіножаті й пасовища — 20,5 
тис. га. З лісництва, 1 риболовець 
ке підприємство, 3 мисливські 
бази. По тер. К. р пролягає за 
лізішця Полтава — Кременчук 
(залізнич. станції Кобеляки та 
Шгцинївка). Автостради Полта-* 
ва — Кіровоград, Полтава — Дні¬ 
пропетровськ; автомобільних шля¬ 
хів — 498,9 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 475 км. Район пов 
ністю електрифікований та радіо 
фі кований. У районі — 58 за гал ь- 
ноосв. шкіл і 2 музичні, сільс. 
профтехучилище, 2 будинки піо¬ 
нерів. 5 лікарень, 40 фельдшер 
сько акушер пунктів, 12 аптек, 
44 аптекарські пункти, 2 санаторії. 
70 клубів та будинків культури, 
65 кіноустановок, 56 б к (701 гне. 
од. зб.), 33 музеї. Пам’ятки архі 
тектури 18—49 ст. Серед пам’яток 
археології — поселення доби пео 
літу, бронзи, черняхівської куль¬ 
тури, ранньослов’ян. поселення 
та поселення епохи Київ. Русі. 
Збереглися численні кургани. Див. 
також статті: Кобеляки, Білики, 
Бродщина, Бугенки, Василі вка, 
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Вільхувагка, Григоро- Ьригади- 
рівка, Дашківка, Дрижина Гребля. 
Золоіарівка, Ірані вка, Канави, 
Кірове, Коменданті вка, Красне, 
Кунівка, Лучки, Марківка, Озе¬ 
ра, Орлик, Радянське, Світлогір- 
ське, Червоні Квіти, Чорбівка, 
Шенгури. Тл.— табл. XXIX. 
КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЦЕНТР МА¬ 
НУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ. Ств. 1972 
вперше в СРСР. Офіційно визна¬ 
ний 1985. Його організатором і гол. 
лікарем є пар. депутат СРСР від 
фон іу здоров’я і милосердя, нар. 
лікар СРСР (1990), засл. лікар 
УРСР (1988), кандидат мед. наук 
Ми Пола Андрійович Касьян. Лі¬ 
кує суглоби, дискогенпі радику¬ 
літи, міжхребетні дискові грижі, 
остеохондрози, вроджені аномалії 
розвитку хребта. Через К. ц. м. т. 
пройшли десятки тисяч хворих з 
нашої і зарубіжних країн. При 
Кобеляцькій районній централі¬ 
зованій лікарні відкрито кабінет 
(19К7) і госпрозрахункову полі¬ 
клініку мануальної терапії (1989). 
Філіал поліклініки ств. в Якут¬ 
ську. Лікарів мануальної терапії 
очолює учень М. А. Касьяна — 
М. М. Чуприна, У М. А. Касьяна 
уже пройшли стажування сотні 
лікарів. Розпочалися роботи по 
спорудженню мед. комплексу: лі¬ 
кувального корпусу-стаціонару на 
120 ліжок, амбулаторії на 250 
чол., пансіонату, басейну, їдальні 
тощо. Міститься на вул. Шевчен¬ 
ка № 79/100. 
КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЦУКРбВИЙ 
ЗАВОД Пол тав. виробничо агр. 
Об’єднання Збудований 1452—55 
у ( мі І>і піках Кобеляцького р-ну. 
19.)(> здійснено реконструкцію, 
1955 а д щодоби переробляв 1200, 
в 1940 5500 г буряків. Основні 
види Продукції: цукор пісок з буря¬ 
ків, цукор пісок з цукр. тростини. 
Побічна продукція: жом свіжий, 
жом сушений, буд. вапно, меляса. 
Діє також цегельне виробництво. 
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КОБЕЛЯЦЬКИМ РОБІТНІЇ 
КАМ ПРОМКОМБІНАТУ МЕ 
моріАльна ДОШКА. Встанов¬ 
лена в пам'ять про робітників під¬ 
приємства (тепер ф-Ка «Зоря»), 
які загинули на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Дошка — мармур, 
відкрита 1975. 
КОБЕ ЛЯЧКЇВСЬК ИЙ ІСТОРИ 
КО КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЙЙ у 
С. Кобелячку Кременчуц. |) ну. 
Відкр. 1964, реконструкцію про¬ 
ведено 1989. Розмістився в примі 
шенні сільського Будинку куль¬ 
тури, займає 4 зали. Налічує бл. 
5 тис. експонатів, що розповідають 
про історію села. 
КОБЕЛ5ІЧОК, Сухий Кобеля 
чок — річка в ГІолтав. обл. В ми¬ 
нулому ліва прит. Дніпра, тепер 
впадає в Дніпродзержпнське водо 
сховище. Довж. За км, площа бас. 
230 км2. Похил річки 1,13 м/км. Те 
че тер. Кременчуц. р ну. На бере 
гах К — села Кобелячок та При 
шиб. 
КОБЕЛЙЧОК — село Кремен 
чуцького р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване с. Малики. Розташ. за 50 
км від райцентру та за 20 км від 
залізпич. ст. Потоки. 599 ж. (1990). 
З аси. як хутір козаками сотен 
ного містечка Келеберди Полтав. 
полку, вірогідно, на поч. 18 ст. У 
1803 К. перетворено на село в 
зв’язку з перенесенням з Келебер 
ди дерев. Покровської церкви 
(1802—03). За переписом 1859 в 
К. (з хуторами) — 242 двори, 
2445 ж., церква (1871 перебудова¬ 
на), відбувалося 2 ярмарки на рік. 
При церкві діяли церковнопара¬ 
фіяльна школа і 6-ка. 1867 відкри 
то земську школу. За переписом 
1900 в К. (з хуторами) — 533 дво¬ 
ри, 3773 ж.; у 1910 в селі (без ху¬ 
торів) — 166 дворів, 1028 ж., два 
млини. У 1912 відкрито 2 школи 
грамоти. У 1913 працювали олій¬ 
ниця та просорушка. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 село віднесе¬ 
но до Потіцького р-ну Кременчуц. 

округу. 1275 ж. (1923). На поч. 
1930 х рр. Кобелячківська сільра¬ 
да підпорядковувалася Кремен 
луцькій міськраді. У період нім - 
фашист] окупації (4.ЇХ 1941— 
28. IX 1943) гітлерівці вивезли 
до Німеччини 164 жителя села. 
У К.— центр, садиба колгоспу ім. 
Я. М. Свердлова (зернового та 
м’ясо мол. напрямів), 8 річна шко 
ла, фельдшерсько акушер, пункт, 
Будинок культури на 250 місць, 
б ка (11,3 тис. од. зб.). Спорудже¬ 
но пам’ятники: Я. М. Свердлову 
(1967); воїнам-односельцям, що по¬ 
лягли на фронтах Великої Вітчизн. 
війни, на братській могилі рад. 
воїнів, що загинули 1943 під час 
визволення села (1957; серед по¬ 
хованих — Герой Рад. Союзу М. І. 
Рубцов). 
КОБЗАРІ, бандуристи — укр. 
народні співці і музиканти* які 
супроводжуюгь свій спів грою на 
кобзі (бандурі). Перші писемні 
згадки про кобзарів відносяться до 
15—16 ст. Кобзарі створювали й 
виконували пісні та думи про геро¬ 
їчну боротьбу укр. народу проти 
кримських ханів, тур. султанів і 
польс. шляхти, про тур. неволю. 
Думи та істор. пісні, що їх викону¬ 
вали кобзарі, закликали до бороть¬ 
би за соціальне і нац. визволення. 
Водночас побутували жартівливі, 
сатир., гуморист, та побутові піс¬ 
ні, танц. музика. 
У 18 ст. на Україні існували спец, 
муз. школи, зокрема Глухівська 
співацька школа, де навчали спі¬ 
ву та гри на різних інструментах, 
у т. ч. й на кобзі. У середині 19 
ст. тільки в трьох губерніях — 
Полгав.^ Харків, і Чернігівський, 
налічувалося кількасот К. Визнач¬ 
ними виконавцями істор. пісень і 
дум. були К.: Остап Вересай 
(1803—90) з с. Калюжинців При 
луцького пов. Полтав. губ. (тепер 
Сріблянського р-ну Черніг. обл.), 
Іван Кравченко Краковський 
(1820—85) з м. Лохвиці, Федір 
Гриценко Холотний (бл. 1814 — 
після 1886) з Полтавщини, Ми- 
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хаило Кравченко (1858—1917) з Со- 
рочинець (тепер Великі Сорочинці; 
диві Кравченку М. С . пам’ят¬ 
ник) Миргородсько пі р-ну, Фе¬ 
дір Кушнерик (1875—1941) з с. Ба 
гачки (тепер смт Велика Багачка 
Полтав. обл.), Петро Гузь (1895— 
1959) з с Лютеиьки (тепер Галиць¬ 
кого р ну; див. Гузя II. /. ш>/ила), 
Єгор Мовчан (1898 — 1948) з Вели¬ 
кої Писарі вки (тепер смі Сум. 
обл.), Євген Адамцеиич '1901— 
72) з с. Солониця (тепер Лубен, 
р ну), Опанас Бар з с. Черенки 
(тепер Миргород. !> ну), Семен 
Говтвань з м. Віт кома, Микола 
Дубина і Решетпдінкм (тепер 
смт Полтав. обл.), Остап Колний 
з Сорочипець, ГТлатоп Кравченко 
з с. Шахворостівки (тепер Мир¬ 
город. р-ну), Петро Неховайзуб 
з с. Бондарі Лохвицького пов. (те¬ 
пер Чорнухпнського р ну), Три- 
фон Магадин з с. Бубни Лохвиць- 
кого пов. (тепер Чорнухпнського 
р ну), Самійло Яшний з м. Мир 
города, Дмитро Скорик з с. Не 
христівки Лохвицького пов. (те¬ 
пер Чорнухпнського р-ну) та ін.: 
лірники Архип Никоненко з Ор 
жиці, Антін Скоба (1863 — після 
1908) з с. Багачки (тепер Велика 
Багачка), Іван Скубінь (1858 — 
після 1909) з с. Лемехівки (тепер 
Новосанжарського р-ну). 
Репертуар К. не був сталим й од¬ 
наковим. Він залежав від місце¬ 
вих традицій, конкретних істор. 
умов, світогляду виконавців та 
їх художніх смаків. Тривалий час 
К. виконувачі! думи й пісні, 
засип» пі НИМИ пі і учителів і КО К • 
а такої. н< профітіпішх виконав 
ців. З кін. 19ст. важливим д м ре 
лом поповнення репертуару К. ( іа 
ла книга. К. ласвоюнали твори 
літ. походження. Вони шукали 
письменну людину і просили її 
читати текст доти, доки не за 
па м’ятокували його. Так думи і 
пісні із збірок знову повертали» я 
в усний репертуар. На 12 му архе 
олог. з’їзді в Харкові (1902) разом 
вис гупало кілька К і лірників. 

КОБЗАРІ 

Спільна і ра, яка виникла стихій¬ 
но, згодом вилилася у створення 
самодіяльних капел бандуристів 
у Миргороді, Золотоноші, Реше- 
тилівці, Зінькові, Малій Пере 
щепині Новосанжарського рну, 
Шишаках та ін. 1925 завдяки 
сприянню інспектора політосвіти 
О. Шраменка почала діяти в скла¬ 
ді 12 чол. (Йосип Панасенко, 
Олександр Булдовський, Григо¬ 
рій Назаренко, Андрій Кононенко, 
Данило Піка, Андрій Рябко, О, 
Шраменко, Георгій Колісник, Во¬ 
лодимир Кабачок, Яків Кладовий, 
Сергій Міняйло, Іван Шуліка 
та Яків Протопопів) Полтавська 
капела бандуристів. У 30-х рр. 
у Полтаві працювали самодіяльні 
капели бандуристів будівельників 
(керівник — Павло Петрович Ша- 
пова л єн ко ), роб 11 н и кі в вантажни¬ 
ків Полтава-Київська (керівник — 
Йосип Андрійович Когелевець) і 
групкому харчовиків (керівник —■ 
Григорій Назаренко). 
Після Великої Вітчизн. війни ор¬ 
гані з. Полтавська міська капела 
бандуристок у складі 40 осіб (ке 
ріпник — засл. працівник культу 
ри України Федір Олександрович 
Оеіапенко), якій присвоєне? зван¬ 
ня заслуженої. Діють ансамбль 
бандуристок Полтав. муз. уч-ща 
ім. М. В. ІІисенка в складі 18 осіб 
(керівник — засл. артист УРСР 
Іван Андрійович Коваль), лауре 
ат респ. конкурсу ансамблів муз. 
училищ 1987; міська дитяча капе 

1.1 балі туристів при обл відділі 
Муз. г на (керівник — засл. ар- 
і и< і У Р( Р І. А. Коваль). 
Вивчення кобзареі>кого мистецтва 
розпочалося в 19 ст. 1805 укр. 
історик та етнограф В. Я. Ломи- 
конськпп ла писав 13 дум і три 
пісні від невідомого кобзаря Іва¬ 
на, у репертуарі якого було 15 
чум. Дев’ять з них було вміщено 
в книзі В. Я. І ом и ковського «Спро¬ 
ба зібрання старовинних малоро- 
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сійських пісень», опублікованої 
в Петербурзі 1819. У 1814—18 у 
Миргород, і Прилуцькому пові¬ 
тах записував думи і пісні уродже¬ 
нець Хоролу, фольклорист М. А. 
Цертелєв (Церетелі; 1790—1869). 
Він видав з своєю передмовою 
зб. «Опьіт собрания малороссий- 
ских несеи» (СПб, 1819), де вміс¬ 
тив зразки 9 укр. дум, записаних 
на Полтавщині від кобзарів, у т. ч. 
думи про нац. визвольну війну 
укр. народу під керівництвом 
Б. Хмельницького, й одну пісню. 
Одним з зачинателів укр. фолькло¬ 
ристики був укр. учений М. О. 
Максимович (1804—73), який ви¬ 
дав зб «Малоросійські пісні» (М., 
1827), «Українські народні пісні» 
(М., 1834), «Збірник українських 
пісень» (М., 1849). У 1832 від 
кобзаря І. Стрічки записав і в 
1836 опублікував думи «Самійло 
Кішка», «Івась Коновченко, У до 
виченко» та ін., збирач і видавець 
укр. народних пісень П. Я. Лу- 
кашевич. Укр. живописець, і рафік, 
архітектор, мистецтвознавець й 
етнограф О. Г, Сластіон (Сластьон) 
протягом 1875—1925 ств. галерею 
укр. кобзарів з зазначенням їх¬ 
нього репертуару, зокрема, Оста¬ 
па Каляого з Сорочинець («Дівка- 
бранка», «Удова і три сини», «Три 
брати азовські»), Миколи Дуби¬ 
ни з Решетилівки («Про піхотин 
ця», «Про удову», «Дівка-бранка», 
«Конівченко»), Опанаса Говтва- 
ня з х. Голого Зіньківського пов. 
(«Удова»), Самійла Яшного з Мир¬ 
города («Три брати азовські», 
«Удова і три сини», «Дівка-бран 
ка»), Івана Жовнянського із Золо¬ 
тоніського пов. («Про голоту», 
«Олексій Попович», «Про піхо 
тинця»), Дмитра Скорика з с. Не- 
христівки («Плач невільників», 
«Удова і три сини», «Кошвченко», 
«Олексій Попович», «Три брати 
азовські»), Пегра Івановича Нехо- 
вайзуба у с. Бондарі («Плач не¬ 
вільників», «Три брати азовські», 
«Удова і три сини», «Конівченко»), 
Опанаса Савченка (Баря) із с. Че¬ 

репки («Удова і три сини», «Гіг 
хотинець», «Дівка бранка») та ін. 
У фондах Ін-ту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографи ім. 
М. Рильського АН України збері¬ 
гається 96 пісень з нотами, записа¬ 
них Володимиром Олександрови¬ 
чем Щешльбвим (1880—1936), у 
г. ч. й на Полтавщині. Деякі з них 
містить зб. «Золоті ключі» (перше 
вид. 1926). Важливу роль у роз¬ 
витку укр. фольклористики, Пол¬ 
тавщини зокрема, зіграв укр. ком¬ 
позитор М. В Лисенко, уродже 
нець с. Гриньок Глобинського р ну 
(див. Лисєнка вулиця). 1873 він 
виступив з рефератом «Характе¬ 
ристика музичних особливостей 
укр. дум і пісень, виконуваних 
кобзарем Вересаєм», влаштував 
його виступи в Києві і Петербурзі. 
КОБИЛЯНСЬКОЇ ПРОВУЛОК 
у Полтаві (кол. 3-й І Шведській 
пров., Київський р її) — біля вул. 
Шведської. Наз. 1962 на честь 
Кобилянської Ольги Юліанівни 
(1863—1942) — укр. письменниці. 
Н. у м. Гурі-Гуморі на Буковині 
(тепер тер. Румунії) у сім’ї дріб¬ 
ного службовця. Більшу частину 
життя провела в Чернівцях, де 
й померла. Найвизначніші твори: 
повісті «Земля» (1902), «Ніоба», 
«Через кладку» (обидві 1905), 
«В неділю рано зілля копала...» 
(1909) та ін. Спілкувалася з багать¬ 
ма укр. письменниками, зокрема 
з Лесею Українкою. У кін. травня 
1899, повертаючись з Німеччини 
на Україну, вона запросила К. на 
Полтавщину. Зустріч відбулася 
влітку 1899 в Гадячі, у «Зеленому 
Гаю», на березі Псла. Під вражен¬ 
ням перебування на Полтавщині 
К. написала 27.VII 1900 поезію в 
прозі «Там звізди пробивались». 
Згодом письменниці листувалися, 
1903 Леся Українка запрошувала 
К. на відкриття пам’ятника І. П 
Котляревському у Полтаві. 
кобищАни — місцевість у Жов¬ 
тневому р-ні Полтави. Ко і. перед¬ 
містя. Засн. у 17 ст. тіхі моїми з 
с. Кобижчі, Входили до складу 
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КОВАЛІВКЛ Першої Полтав. сотні Полтав. пол¬ 
ку. У 1859 — 344 двори, 1739 ж. 
З 1877 у К. діяв цегельний з-д 
Є. О. Беллі. У 1904 на ньому пра¬ 
цювало 60 чол., було вироблено 
1,824 млн. штук високоякісної 
цегли. Частина К. була включена 
в смугу міста у 19 ст., а решта на 

КОВАЛЙіІіИН — ручай у Полтав. 
обл., прит. р Хоролу (бас. Дніпра). 
КОВАЛІ — село Хорольського 
Р ну, центр еільс. Ради нар. депу- 
тагіо, якій підпорядковані села 
Бари ким*, Бубереїзе, Груншне, Ку- 
ІІІИІІ'ІІ, Мгікщікн, ІІінрокс Рол 

ілш іі.і 11 йому бср« «і р Хоролу 
а,і 10 км в і і райцентру^ 91 і ж. 
(1990). 1781 К. Хирол ьсі.кої 
сотні Миргород, полку, 105 хат, 
87 козаків виборних, ЗО козаків 
підпомічників, 48 посполитих во¬ 
лодарів, різночинських та козаць¬ 
ких підсусідків. З 1781 в складі 
Хорольс ького повіту Київ, наміс- 
иіщіпз. І Із 1787 в селі 563 ж. чол. 
Ста і і. Іч було V володінні капітана 
( СМ( ІІ.І І пр М1ІК.І, по пової О обоз¬ 
ного Фсдор.і іа секунд майорів 
Мпко ги іа II* гра Род Ляпок. 1900 
в К. »\ іа асм* ькп Однокллсна шко 
ла, 'ііп'їим иі і,криго і церковно- 
Парафія м»і«у мім) іу. 1859 село ма- 
.чп дпоріи 1812 /к. та дерев. 
Ми хап мін і.ку церкву. 1900 у К.—- 
ції (і іііСьк 1 громи ш (козацька 

і (( імїї и іа< ікіі ж), 710 дворів. 
118!» к , іемеька і їм рмишопара 
<|іі я мам ШКОЛИ І ЛІО 181 гог 
по іар' і по, І І >8 і , мрпж км п 
/ 18, їм м і ні м 851 д< ( 
Рад. і Ні IV мрої (>/мнімію в січні 
1918. І о 'о »• і і (и ппдарс і на 
1456 ж. І1< рпімм КОЛіоСіі оріапіі. 
1930. 1936 уїв. парі група. Під 
час цім ф шин і окупації (14.IX 
1911 19. IX 19 ІЗ) вивезено до Ні 
меччппп 8 чол., більїпа частина 
Сели була спалена. 1950 артіль 
^Вільне життя» та «Нове поле» 
об’єдналися в колгосп «Нове по 
ле». З 1962 колгосп носив ім’я ге 
пграч майора Б. М. Юр’єва, Те¬ 
пер у селі — колгосп ім. XXIV 

з’їзду КПРС (м’ясо мол., зерно 
вого напряму, гех. культури). 
У К. — відділення зв’язку, по 
бут. комбінат, с. ш., фельдшерсь 
ко-акушер. пункт, дитсадок. Бу¬ 
динок культури (на 250 місць), 
б-ка (15 534 од. зб.). Уродженцем 
с. Мелюшки Ковалівської сільра¬ 
ди є укр. поет, байкар і фолькло¬ 
рист Л. І. Боровиковський (тут 
його і поховано; див. Боровиков 
ського Л. І. могила); у с. Груши 
не нар. Герой Рад. Союзу (1945) 
Г. А. Чех (1907—78). У К 1956 
всілі шалено надгробок на братсь¬ 
кім могилі рад. воїнів, які заги¬ 
нули 1943 під час визволення села 
від гітлерівців, та пам’ятник вої¬ 
нам односельцям, полеглим (166 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 
КОВАЛІВКА — річка в Полтав. 
і Харків, областях, прит. р.Мерла 
(бас. Дніпра). В межах Полтав¬ 
щини тече тер. Чутівського р-ну. 
Па її березі розташ. с. Трудолю 
бійка. Біля цього села побудова¬ 
но Трудолюбівське водосховище. 
КОВАЛІВКА (Коломачок, Коло- 
мак, Генералівка) — село Полтав. 
р-ну, центр еільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Андрушки, Бочанівка, Верхоли, 
Грабинівка, Давидівка, Залізнич¬ 
не, Затурине, їжаківка, Макухів- 
ка, Сосні вка. Розташ. біля р. Ко- 
ломаку, за 9 км від Полтави і за 
1,5 км від залізнич. ст. Свинківка. 
2131 ж. (1990). Засн. К. в серед. 
2() х рр. 18 ст. рос. генералом І.-Б. 
Нсіісбахом як слобода на тер. 
Полтав. другої сотні Полтав. пол¬ 
ку. Потім належала рос. генерал- 
фельдмаршалу Б. К. Мініху, з 
1743 — графу Розумовському, 
з 18 І9 — Подчаському і Гербут 
Гейбовичу. З кін. 80-х рр. 19 ст. 
у селі був маєток В. В. Трепке 
(124л дсс.), в якому застосовува¬ 
лася восьмипільна система об¬ 
робітку грунту. Па 1863 у К. на- 
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ліч. 145 дворів, 847 ж., винокур¬ 
ний з-д, дерев. Миколаївська церк¬ 
ва (збуд. 1785 на кошти К. Г. Ро- 
зумовського); у 1900 — 209 дворів, 
1311 ж., цегельний з-д С. А. Мі¬ 
рошниченка та К. Д. Терпітька 
(з 1899), паровий млин В. В. Треп- 
ке (з 1890), кінний з д, церковно¬ 
парафіяльна і земська (з 1876) 
школи. Навесні 1902 відбувся ви 
ступ селян проти поміщика (див. 
Ковалівське селянське завору¬ 
шення). Ця подія знайшла відбит¬ 
тя у праці В. 1. Леніна «До сільсь¬ 
кої бідноти», у кореспонденціях 
ленінської газ. «Искра», листівках 
Полтав. та ін. комітетів РСДРП. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З березня 1923 К.— у скла 
ді Руновщанського р ну Полтав. 
округу. Того ж року ств. першу 
с.-г. артіль «Культура», 1928 — 
ТСОЗ ім. Г. І. Петровської о та 
ТСОЗ ім. Й. В. Сталіна. У 1930 
було ств. колгоспи «Культура», 
«Перебудова» і «Перемога». Дія¬ 
ло скотарсько-молочарське т-во 
«Добробут» (1924), маслозавод 
(1927). У кол. маєтку В. В. Треп 
ке в 1921—26 містилася Колонія 
імені М. Горького для неповно¬ 
літніх правопорушників, яку очо¬ 
лював А. С. Макарешсо (у 1988 
тут відкрито Макаренка А. С. 
музей-заповідник). У колонії (спо¬ 
чатку в К., а потім у Куряжі Хар¬ 
ків. обл.) працювала вихователь¬ 
кою майбутня укр. письменниця, 
уродженка Полтави О. Д. Іва 
ненко. Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (23.IX 1941—21. IX 1943) гіт: 
лерівці розстріляли 62 жителі 
села, відправили на примусові 
роботи до Німеччини 71 чол. Виз¬ 
волили К. воїни 26 го гв. повітря¬ 
но десантного стріл, полку 9 ї гв. 
повітряно-десантної дивізії 5 ї гв. 
арміїі Степового фронту. На фрон 
гах Великої Вітчизн. війни поляг¬ 
ло 112 жителів села. У К.— центр, 
садиба радгоспу ім. А. С. Мака 
ренка (спеціалізація — зерново- 
овочеві культури і м’ясо-мол. тва 
ринництво), лікарня, пологовий 

будинок, аптека, с. ш., Будинок 
культури на 500 місць, дитяча 
районна б-ка (31 тис. од. зб.). 
Уродженцем села є укр поет В. С. 
Кулик (1830—70; див. Кулика). 
У 1852—56 па Полтавщині, зокре¬ 
ма у К., жив рос. і укр. живопи¬ 
сець та графік, письменник-фоль¬ 
клорист та етнограф Л. М. Жем- 
чужников (1828—1912). Багато 
творів присвятив Україні. В 1861—■ 
62, продовжуючи традиції «Живо- 
писной Украиньї» Т. Г. Шевченка, 
видав альбом офортів під цією ж 
назвою як додаток до журн. «Ос¬ 
нова». Споруджено пам’ятні зна¬ 
ки: у 1952 на місці розправи над 
учасниками селян, заворушення 
1902; у 1979 на могилі першого 
секретаря комсомол, орг-ції села 
Ф. Чамари, який загинув 1929; 
у 1950 на брате їжі й могилі жертв 
фашизму і воїнів, загиблих 1943 
при опаро н іші села від окупантів. 
Пам’ятники: землякам, які поляг¬ 
ли на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1954); А. С. Макаренку 
(1967). 
КОВАЛІВКА — село Шишацько- 
го р-ну, центр сі льє. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
нас. пункти Климове, Куибишеве, 
Малий Перевіз, Маначинівка. 
Розташ. на р. Грунь-Ташані й р. 
Стесі, за 20 км від райцентру та 
за 33 км від залізнич. ст. Яресь- 
ки. 963 ж. (1990). Відома як містеч¬ 
ко з 17 ст. У 1649—34 — центр 
Ковалі вської сотні Полтав. полку, 
з 1661 — Зіньківського, з 1672 — 
Галицького полків. 1781 — у скла¬ 
ді Миргород, пов. Київ, наміс¬ 
ництва, 648 хат, 2 млини, 1 ярмарок 
на рік. 1787 — містечко, 2076 ж., 
казенні селяни, козаки, піддані 
графа К. Г. Розумовського, сот¬ 
ника Лисевича, військових това¬ 
ришів Кирила й Павла Дем’ялови¬ 
чі в та Івана Фурси. З 1802 К.— 
Полтав. губ. За переписом 1859 
К.— містечко (козацьке), 446 цю 
рів, 2217 ж., сільське управління, 
2 церкви: Миколаївська ( ісрев., 
в одному зв’язку з дзвіницею, пере- 
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КОВАЛІ ВКА буд. 1891). Різдва Богородиці 
(дерев., в одному зв’язку з дзвіни¬ 
цею, 1759); відбувалося 3 ярмар¬ 
ки на рік. 1863 — К. центр волос¬ 
ті Зіньківського пов. 426 дворів, 
2712 ж., відбувалося 3 ярмарки 
на рік. 1900 у м. К. діяло 2 сільс. 
громади (козацька та селян -влас 
ників); 422 двори, 3380 ж., міні¬ 
стерська та 2 церковнопарафіяльні 
школи, 4 ярмарки на рік. На поч. 
Юст. діяв аматорський театр. Пов¬ 
стання селян Великих Сорочинці в 
узимку 1905 охопило іі жителів Ко¬ 
ма ’іімкп. Ці події описав у творі 
ч(’орочипська гра. годі я рос мисі» 
МСПШІК В І . Кор<* МЧІМ) (ДИМ. Ко 
рп ігіікп чули ця) 1910 605 дво 
рів, 3119 ж., зе.мське уч ще, 2 цер 
ковнопарафіяльні школи, 3 церк 
ви, 4 крамниці, водяним та 12 віт¬ 
ряних млинів, олійниця з крупо¬ 
рушкою; 1216 дес. орної землі, 
1292 дес. посівів. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 ств. волосний виконком 
та комнезам. 1923 К — райцентр, 
але вже наступного року р-н 
розформовано і територія Кові 
лівської сільради ввійшла до скла 
ду Шишацького р ну. 1930 ств. 
перший колгосп «За урожай», 
пізніше ще два г-ва. Під час нім.- 
фл інисті окупації (16.IX 1941 — 
23.1> 19ІЗ) гітлерівці вивезли до 
Німеччини 2 і() чол. і частково спа¬ 
лили село У К— колгосп «Перше 
травня» (м ясо мол. і а ісрпово 
тохн. напряму), с. ш., дільнична 
лікарня на 25 ліжок, дитсадок па 
60 місць, Будинок культури на 
300 місць, б-ка (16,5 тис. од. зо.), 
історико-краєзнавчнй музей. Урод¬ 
женцями К. є: С. М. Богомолець 
(дівоче прізвище — Присецька; 
1856—92) — укр. революціонерка- 
народниця, маги укр. вченого фі¬ 
зіолога, академіка О. О. Бого 
мольця, якого народила у Києві 
в Лук’янівській нормі. 1881 за¬ 
суджена на 10 ррків каторжних 
робіт. Померла від сухот у Ниж¬ 
ній Карі на Пн. Сибіру. У молодо 
іу віці О. О. Богомолець бував у 

родині Присецьких. П. Г Зуб — 
укр. поет-пісняр, автор пісень 
«Полтавський вальс», «Над пол¬ 
тавським краєм». Навчався у Пол 
тав. муз. уч-щі ім. М. В. Лисенка. 
Викладав у Сорочинському педучи 
лищі, Гадяцькому культосв. техні¬ 
кумі. Вперше надруковано поезії 
в газ. «Зоря Полтавщини». Був 
членом Полтав. обл. літ. об’єд 
наиняі На хут. Хатки (поблизу су- 
час. с. Куйбишевого) нар. С. С. 
Волкенштейи (1900—77) — Герой 
Рад. Союзу. 
У К- пам’ятник В. 1. Леніну 
(1967), пам’ятний знак на честь 
учасників громадян, війни (1927, 
реконстр. 1973); братська могила 
рад. воїнів, що полягли 1943, виз¬ 
воляючи село від нім.-фашист, 
загарбників (пам’ятник 1957). Па- 

Ковалівка. Миколаївська церква. 
Фото 70 х рр. 20 сг. 
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маятник воїнам односельцям, що 
загинули (235 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизи. війни (1969); 
1973 встанов. пам’ятник Г. П. ДЇ- 
денку (1925—41; юному розвідни¬ 
ку і зв’язковому партизан, загону 
Д. Д. Корнилича. Скульп. Є. В. 
Губа). У Хатках біля с. Куйбише- 
вого — Короленка В. Г. дача; 
Короленку В. Г. меморіальна дош¬ 
ка (1953). Короленку В. Г. пам'ят¬ 
ник. Пам'ятний знак (1970) на 
місці загибелі 1942 комісара 
Шишацького партизан. .загону 
К. Й. Тутки На околиці К.— 
поселення доби неоліту, 10 кур 
ганів, поблизу села — окремі зна- 
хідкі чецняхівської культури. 
КОВАЛІ ВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ 
ЗАВОРУШЕННЯ. Сталося вес¬ 
ною 1902. 1 квітня жителі с. Кова 
лівки Полтав. повіту (тепер Мол 
тав. р ну) —| чоловіки, жінки з 
дітьми, до яких приєдналися жи 
телі сусідніх сіл та хуторів, на¬ 
правилися в економію та до млина 
поміщика В. В. Трепке і стали роз 
бирати картоплю з погребів, пше¬ 
ницю та борошно з комор і мли¬ 
на, сіно на луках та ін. і везти та 
нести все те по домівках. Виклика¬ 
ні поміщиком із Полтави дві роти 
33-го Єлецького піх. полку із 
земським начальником Кованьком 
закликали селян розійтися і по¬ 
вернути розібране майно. Наговгі 
селян — бл. 600 чол. хвилювався, 
наступав на військо, чулися ви¬ 
гуки: «У нас немає й ступня землі, 
нехай дають нам їсти, а то забере¬ 
мо все самі!». Солдати приклада¬ 
ми відтісняли натовп від контори 
млина. Селяни, розламавши огоро 
жу, озброїлися кілками та камін¬ 
ням і почали наступати на солда¬ 
тів, вимагали хліба й землі. Солда¬ 
там було наказано стріляти. Піс¬ 
ля першого залпу в повітря на¬ 
товп з криками «ура» знову почав 
наступати. Другий і третій залпи 
було дано в натовп. Були вбиті 
Трохим Шанда і Василь Янко, 
смертельно поранений Демид Шан¬ 
да та ще поранено бл. 20 чол. Але 

кривава розправа не налякала се¬ 
лян. 
Наступного дня — 2 квітня жителі 
Ковалівки га сусідніх сіл знову 
прийшли до економії в кількості 
бл. 2000 чол. Підполковник Пе¬ 
рейми, який командував війська¬ 
ми, наказав стріляти. Тоді селяни 
вирушили на хутір багатія Божка 
за 7 верст від Ковалі вки та в еко¬ 
номію Кованька і розгромили їх. 
Після цього, 3 квітня до Ковалів- 
ки прибула каральна експедиція 
на чолі з Полтаві губернатором, 
яка вчинила жорстоку розправу 
над учасниками виступу. Губерна¬ 
тор змусив усіх селян, зігнаних 
у центр села, стати на коліна. По¬ 
тім доставили два вози лози, і поча 
лося катування. У жовтні того ж 
року Київ, судова палата засуди 
ла бл. ЗО чол. найактивніших учас ¬ 
ників виступу до різних строків 
ув’язнення. У 1952 до 50-річчя ви¬ 
ступу в центрі Ковалівни, на 
місці розправи, встановлено Ко¬ 
валі вському селянському заво¬ 
рушенню пам’ятний знак. 
КОВАЛІВСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Сів. 7.III 1923 
в складі Золотоніською округу 
із Капустянці вської, Ковалівсь- 
кої та Черняхівської волостей ГІи- 
ряпінського повіту Поліав. губ. 
10 сільрад. Площа — 461 кв. вер 
ста. Населення — 35 178 чол. 
10. VI 1925 віднесений до При¬ 
луцького округу. ЗЛІ 1931 К. р. 
розформовано і його територію 
приєднано до Драбівського р-ну. 
За постановою ВУЦВК від 25.11 
1935 із Драбівського р-ну Харків, 
обл. виділено у складі 13 сільрад 
Бирлівський р н з центром у с. Ко- 
валівці. 31.VIII 1935 Бирлівський 
р н перейменований на Ковалів- 
ський в зв’язку з тим, що центр 
р-ну знаходився у с. Ковалі вці. 
22.IX 1937 віднесений до складу 
новоутв. Полтав. обл. Указом 
Президії Верховної Ради ХФСР 
від З.УІІ 1947 центр р иу з с. Кова- 
лівки перенесено в с. ІІІрамків- 
ку і Ковалівськпіі р п псреймено* 
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КОВПАКІВСЬКИЇЇ ЛІСОПАРК вано на Шрамківський. 7.1 1954 
віднесено до новоугв. Черкаської 
обл. 
КОВЖЙЖА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж, 18 км, площа бас. 
157 км2. Бере початок біля с. Ков- 
жижі Котелевського р ну. Тече 
тер. Диканського і Котелевського 
районів. Побтизу К.— с. Мило 
радове Котелевського р-ну. 
КОВПАКА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(Київський р-н) — від вул. Марша¬ 
ла Бірюзова до тер. з ду « Іег 
мані Па» на чічіі. Ковпака Си 
іорп Арт<*мОіиіча (1887 19(>7) 
дер к діяча УР( Р, очного ї орга 
нізагорів наріпзал руху на N і раї 
ні в роки Великої Вггчиан віііпи, 
ген.-майора (1943), двічі Героя 
Рад. Союзу (1942, 1944). її. у 
Котельві. Закінчив тут церковно¬ 
парафіяльну, поч. (міністерську) 
школи. 1909 пішов на службу в 
армію. Учасник 1 ї світової війни. 
1917 повернувся в Котельву, був 
ГОЛОВОЮ місц. зсм. комітету, У 
1918— нач. имабу котслев. заго 
пу нервом, коза і и ва. 19.17—її 
голова Путпв.'іьського міськвикон¬ 
кому Сум. об і. 1941—45 — коман¬ 
дир Путивльського партизан, за¬ 
гону, згодом — з’єднання парти¬ 
зан, загонів Сум. обл., яке здіис 
нило ряд рейдів по тилах нім. 
фашист, окупантів на тер. бага¬ 
тьох областей. Член нелегального 
ЦК КП(б)У. 1947—67 — заст. 
Голови Президії, з квітня 1967 — 
член Президії Верховної Ради 
УРСР У смт Котельві встановле¬ 
но Ковпаки ( . 4. погруддя, від 
крито Ковпаку ( Л. меморга льпу 
дошкуу на око піці місі а Ковна 
ківськии парк. К. в. забудована 
у повоєнні роки буд. підприсмс і 
вами. Розташовані пересувні мс 
хаиізоваиі колони тресту Л6 1 обл 
агробуду га ін. 
КОВПАКА с. А. ПОГРУДДЯ у 
смт Котельві. Встановлено на вул. 
Жовтневій на честь двічі Героя 
Рад. Союзу С. А. Ковпака (1887— 
1967; див. Ковпака вулиця). Па¬ 

м’ятник — бронзовий бюст на ви¬ 
сокому гранітному постаменті. 
Заг. висота — бл. 4 м. Ло підніж¬ 
жя пам’ятника ведуть 9 сходинок, 
по боках яких знаходяться 10 гра¬ 
нітних брил з бронзовими дошка¬ 
ми, що містять назви осн. 10 етапів 
партизан, рейду від Путивля до 
Карпат. Скульптор К. В. Дїденко, 
арх. О. К. Колісниченко; відкри¬ 
то 19.ІХ 1948. 1л.— табл. XXVIII. 
КОВПАКІВСЬКИЙ ЛІСОПАРК 

нам я гка садово-паркового мис- 
ицтиа респ. значення (з 1975). 
Розтані, па обох берегах р. Ворск¬ 
ли, у Котел енському р-ні, на тер. 
Коїелеві ької о йсиицтва. Площа 
К. л.— 196 і а. Зростають 75 видів 
дерев та чагарників, 467 видів 
трав’янистих рослин (серед них — 
значна кількість рідкісних). Є 
багато лікарських рослин. В лісо¬ 
парку — 17 видів грунтів, великі 
запаси прісної та мінеральної во¬ 
ди. Закладений у 1918 з ініціативи 
га за участю кол. солдаті в-фрон- 
товиків на чолі з С. А. Ковпаком 
(див. Ковпака вулиця, Ковпака 
С. А. погруддя, Ковпаку С. А. ме¬ 
моріальна дошка). Названо на 
його честь Ковпаківеьким. Після 
Великої Вітчизн. війни жителі 
Котельви вирішили в пам’ять про 
свого земляка — прославленого 
партизанського генерала, двічі 
Героя Рад. Союзу С. А. Ковпака 
створити новий лісопарк, відтво 
рити в мініатюрі бойовий шлях 
ковпаїсівців по тилах ворога. Жи¬ 
телі селища, учні під керівницт¬ 
вом ентузіасті в-учителі в побували 
у всіх головних пунктах парти¬ 
зан. рейду, здійсненого в роки 
Великої Вітчизн. війни партиза¬ 
нами ковпаківцямп, зробили ескі¬ 
зи кожного лісу, гаю, ковпаків, 
землянки. А потім усією грома 
дою садили дерева, кущі, заси¬ 
пали яри, ирокчадали стежки. 
Висаджували саджанці брянських 
дубів, карпатських смерек, полісь- 
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кнх кленів, карпатських чагарни 
ків. У лісопарку ств. «Партизан¬ 
ська стежка», яка відтворює шлях 
партизан, з’єднання по тилах нім.- 
фашист. окупантів від Путивля 
до Карпат. Ділянки носять відпо¬ 
віли. назви: «Спадщанський ліс», 
«Бря ншина », «Десн я гицина », 
«Лельчипці», «Лоївщина», «При- 
п’ятський гай», «Сарнепський гай». 
«Скалацький гай», «Тетерівщина», 
«Яремче». Багато саджанців і 
кущів завезено із цих місць. Об 
ладнано землянку С. А. Ковпа¬ 
ка. На підході до лісопарку росте 
стара гоиоля, посаджена 1918 пар¬ 
тизаном громадян, війни П. І. То¬ 
карем, розстріляним фашиста¬ 
ми в 1942. Збереглося 50 сосен, 
посаджених С. А. Ковпаком. У 
лісопарку є також істор. пам’ят¬ 
ки — Барвінкова гора, Ревкомів 
ські сосни та ін. Лісопарк перебу 
ває у віданні Полтав. лісгосизагу. 
КОВПАКУ С. А, МЕМОРІАЛІ! 
НА ДОШКА у смт Когельві, 
Встановлена на фасаді будинку 
с. Пі. М 1 ім. С. А. Ковпака (вул. 
Петровською ЛіЬ І). На цьому місці 
знаходилася школа, в якій 1900— 
04 навчався С. А. Ковпак (див. 
Ковпака вулиця). Дошка — мар¬ 
мур, відкрито 1969. 
КОВТЬбБА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. Дніпра. Текла 
тер. Глобинського р ну. З утв. 
Кременчуцького водосховища за¬ 
топлена його водами. 
КОЗАЦЬКІ ДУЬЙ — бот. пам’ят 
кз природи (з 1969). Два дерева 
віком 250 р. Розташ. в Полтавсь¬ 
кому р-ні, на тер. Розсошанського 
лісництва (кв. 7). Перебувають у 
віданні Полтав. лісгоспзагу. Площа 
0,04 га. 
КОЗЕЛЬЩИНА — смт, райцентр, 
центр селищної Ради нар. депута¬ 
тів, якій підпорядковані села В’я¬ 
зі вка, Квіти (кол. Деми дівка), 
Лозки, Михайлики, Омельниче, 
Павлівна, Підгорівка. Розташ. 
за 75 км від Полтави, па залізниці 
Полтава — Кременчук (залізннч. 
гт. Козельщипа). 4842 ж. (1990). 

Засн. в 1-й чверті 18 с т. У 1718 пол¬ 
тав. полковник І. Черняк видав 
універсал на наказне сотництво 
в Кобеляцькій сотні Полтав. пол¬ 
ку П. С. Ковельському, який і за¬ 
снував па землях, що належали 
сотні, поселення. До 1764 включно 
К. входила до складу цієї сотні. 
З 1765 віднесена до Кобеляцької 
роти Дніпровського пікінерського 
полку Катеритшнеько. провінції 
Новорос. губ., з 1775 до 178.2 — до 
Новосанжарського повіту тієї ж 
губернії, пізніше — Олексополь- 
ського, потім — Полтав. повіту Ка¬ 
теринослав. намісництва; з 1796 — 
до Малорос, губ. 
З утворенням 1802 Полтавської 
губ. К. відійшла до неї, з 1803 — 
у складі новоствпреного Кобеляць¬ 
кого повіту. За переписом 1859 в 
К.— 71 двір, 455 ж , селітряний 
з д. У 2-й но і. 19 < г. II. С ІСо 

{сльськіш заповідав свій маєток 
у Козел ьщині С. М. Кап піст 
(дочці математика М. В. Остро 
градського) — дружині графа 
В. І. Каинісіа — одного із нащад 
ків рос. письменника В. В. Кан- 
піста (дивись Капністпа будинок). 
У 1882 В. І. і С. М. Кагшісти з 
нагоди одужання від тяжкої хво¬ 
роби їх доньки Марії спорудили 
Різдва Богородиці церкву, а в 1891 
засн. Козельщинсгжий Різдва Бо¬ 
городиці монастир. Певний вплив 
на розвиток села мали завершення 
1870 буд-ва залізнич. колії Пол¬ 
тава — Кременчук та початок ру¬ 
ху по залізниці через станцію Ко- 
зельщина. За переписом 1900 в 
К. (без прилеглих хуторів) —110 
дворів, 1630 ж., церковнопара¬ 
фіяльна школа, 3 ярмарки нарік. 
За даними Полтав. єпархії у 1902 
в парафії Козельщинської Різдвя¬ 
но Богородицької громади діяли 
лікарня, шпиталь, жіноча двоклас¬ 
на та чол. однокласна церковно¬ 
парафіяльні школи У період ре¬ 
волюції 1905 — 07 у селі відбували 
ся революц. виступи, розповсюд 
жувалися прокламації революц. 
змісту. За переписом 1910 в К. 
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(з хуторами) — 217 дворів, паро¬ 
вий млин з просорушкою, цегель¬ 
ний з-д. У 1900—06 збуд. муро 
ваний собор Козельщинеького мо 
настиря (храхМ зберігся); ін. му¬ 
рована церква була при покоях 
настоятельки монастиря. У 1912, 
крім вищезгаданих, при церквах 
діяли дві змішані школи. Під 
час рос,-японської війни 1904— 
05 при монастирі було відкрито 

іазарет на 10 ліжок. З початку 
першої світової війни при мона- 
і гирі об іа чнали госпіталь па 40 
її ж«»к. 
Ми їй Ліоні |><‘ци ч<)іі.іі 1**17 в К 
( і н І*.і іу робіні і і. і.епутаїів 
Рад влп і\ в< і а мов ієно в <ічпі 
1918. > і Ому ж році, лід час мім 
айстр, окупації та гетьманщини, 
К. відвідав керівник Ніжинського 
збройного повстання М. Г. Кро- 
пив’янський. З 7. III 1923 К. від 
несена до Бригадирівського р-ну 
Кременчуц. округу, тривалий час 
була райцентром. 1857 ж. (1923). 
За Всесоюзним переписом 1926 
в К. наліч. 21/9 ж. У січні 1924 
засн. Козел ьіцмиськпй осередок 
КСМУ, який випускав газ. «Мо 
лодняк», у колишній економії ств. 
радгосп. 192.» в селі діяли 7 річна 
трудова школа па 280 учнів, де 
виклала ш 12 учителів, науково- 
дослідна ферма ГІолтав. агроко 
оператв. технікуму. У 1929 закри¬ 
то монастир, собор було перетво¬ 
рено на театр, у келіях розміщено 
зоотехнічну школу (.згодом нсрей 
меїтнапо на технікум), лаборато¬ 
рію, лікарню тощо У тому ж році 
сів перший Г( 03, у 1930 пер 
ШІШ колгосп «Червоний степ*», по 
чала виходити і і». « Розгорнутим 
фронтом», у редакції якої в ЗО і 
рр. працювали майбутні укр. 
письменники О. Г. Гончар та О. С. 
Юренко. З лютого 1932 до верес 
ня 1937 К. входила до складу 
Харків, обл. (26.ІУ 1933 Бригади- 
рівський р н перейменовано на 
Козельщинськнй), з вересня 1937—. 
у складі Полтав. обт. З 25 X 1938 
К. смт. 3956 ж. (1939). На поч. 

КОЗЕЛЬЩИНА 

Великої Вітчнзн. війни для бо 
ротьби з окупантами сформовано 
підпільну і партизан, групи на чо¬ 
лі з А. Г. Тристаном, після його 
загибелі керівництво узяв на себе 
П. К. Сірик. Група допомагала 
воїнам Червоної Армії, що вихо¬ 
дили з оточення, добувала зброю, 
зривала плани гітлерівців по від¬ 
правці молоді до Німеччини, ви¬ 
везенню продовольства тощо. За 
період нім.-фашист, окупації [15. 
IX 1941 — 25 (27).IX 1943] гітле¬ 
рівці вивезли до Німеччини 134 
ч*»т., сПалили 82 хати та 43 гро¬ 
мад будівлі. У К.— центр, сади¬ 
ба радгоспу « Козел ьщинський» 
(м’ясо мол.), колгосп «Жовтень» 
(зерново - бурякішшч.-тваринниць¬ 
кого напряму); заводи: будмате¬ 
ріалів, керамзитового гравію, 
комбікормовий; відділення зв’яз 
ку, комбінат побут, обслуговуван¬ 
ня, с. ш., муз. школа, 2 дитсадки; 
районні лікарня та поліклініка, 
аптека, вет. бактеріолог, лабора 
торія, вет. станція, вет. аптека; 
Будинок культури на 500 місць, 
клуб на 200 місць, 6 б к (понад 
83 тис. од. зб.), історико краєз- 
нав. музей на громад, засадах, 
при середній школі — музейна 
кімната укр. рад. письменника 

В. Головка (див. Головку А. В. 
меморіальна дошка). Уродженця¬ 
ми К. є: доктори тех. наук К. В. 
Білявський та С. II. Куліш, док 
тор мед. наук О. А. Долина 
(уродж. Терещенко), доктор мис¬ 
тецтвознавства Г. С. Сухобрус, Ге¬ 
рой Соц. Праці В. М. Семенко. 
1897 тут побував рос. письменник 
М. Горький. Пам’ятник В. І. 
Леніну (1969); меморіальний комп¬ 
лекс, що включає братську моги¬ 
лу рад. воїнів, загиблих 1941 при 
обороні й 1943 при визволенні 
села від гітлерівців, та пам’ятник 
воїнам односельцям, які полягли 
(42 чол.) на фронтах Великої 
Вітчнзн. війни (1980). Встановле- 
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ні обеліски: 1957 — на братській 
могилі борців за Рад. владу, 1972 
— на могилі невідомого рад. вої¬ 
на, що загинув у вересні 1943, 
1975 — на братській могилі під 
пільників, загиблих у вересні 1941. 
Іл.— табл. XVII. 
КОЗЕЛЬШЙНСЬКИЙ РАЙбН. 
Знах. у пд. частині обл. Площа — 
0.9 тис. км2. Нас.— 28 974 чол. 
(1991). У районі 80 нас. пунктів 
(2 селища, 78 сіл), підпорядкова 
них 2 селищним і 12 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — смт Ко- 
зельщина. Утв. 7.III 1923 під наз¬ 
вою Бри/адирівськпй район. 26.IV 
1933 перейменований на К р. Вхо 
див до складу Харків, обл. 22.IX 
1937 з утворенням Полтав. обл. 
віднесений до останньої. 48 тис. ж. 
(1939). Під час нім. фашист, оку 
пації (вересень 1941 — вересень 
1943) гітлерівці знищили 147 жп 
телів, зруйнували 5 лікарень, 2 
поліклініки, 16 шкіл, 17 клубів, 
театр, кінотеатр. На 1 .IX 1946 до 
складу К. р. входило 25 сіль 
рад (Козел ьщинська, Бреусівсь- 

ка. Бригадирівська, Буняківська, 
Василі вська, Високовакулівська, 
іовтвяпська, Дзюбані вська, Дя- 
чен кі вська, Йосипі вська, Луто- 
вині вська, Мануйлівська, Мар’я¬ 
ні вська, Миргородщинська, Ми- 
хайликі вська, Олександрійська. 
Осначо Старчпківська, Пісківсь- 
ка, Пригарі вська, Прилігші вська, 
Солоницька, Сушкі вська, Улииів- 
ська, Хорішкі вська, Юркі вська). 
ЗО.XII 1962 К. р. розформовано, 
а його тер. включено до складу 
Кременчуцького і частково Кобе 
ляцького р-нів. 8.XII 1966 знову 
утв. К. р. Межує з Кобеляцьким, 
Кременчуцьким, Глобинським та 
Решетилівським р нами. К. р. ле¬ 
жить у межах Придніпровсько 
низовини. Корисні копалини: за 
лізпл руда, глина, пісок. Па Пн. 
їх. р ну протікаї р Псе і з прит. 
р Говтізою. Груп ги чорноземні 
Розтані. у лісостеповій зоні. Ліси 
(дуб, ясен, берест, клен, осика) 
займають 2 тис. га. У районі — 
Бурпйвський заказник, Ксєид 
зівський заказник, ІІопешівськнй 
заказник (всі місц. значення). 
У К. р. пром, підприємства (Га- 
лещинський машинобуд. завод. Га- 
лещинська біофабрика, з-ди: буд 
матеріалів, керамзитового гравію, 
комбікормові та ін.). Спеніаліза 
ці я с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого і тваринництво м’я¬ 
со мол. напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1990 становила 75,4 тис. га. 
у т. ч. орної землі — 60,6 тис. га, 
лісів — 3,6 тис. га, водоймищ 
209 і а (без річок). Головні куль 
тури: озима пшениця, ячмінь, 
кукурудза, цукровий буряк, со¬ 
няшник. Розвинуте скотарство, 
свинарство, вівчарство, птахів¬ 
ництво. У р-ні 1 радгосп та 19 
колгоспів. Територією р-ну про¬ 
ходить залізниця Полтава — Кре¬ 
менчук (ст. Ганівка, Козельщина, 
Мова Галещина) та автострада Пол- 
тава — Кіровоград. Автомобільних 
шляхів — 372 км; у т. ч. з твердим 
Покриттям — 351 км ^ К. р. 34 
загальноосв. школи, муз. школа 
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(85 учнів), Будинок піонерів, 23 
дитсадки, 11 шкіл-садків. Ліку¬ 
вальні заклади: центральна район¬ 
на лікарня (165 ліжок), 4 дільнич¬ 
ні лікарні. 29 сільс. фельдшерсь¬ 
ко акушер.. пунктів та 8 фельд- 
шерсько-акушер. на підприємст¬ 
вах, 3 профілакторії на молочно¬ 
товарних фермах, 8 дільничних і 
районна аптека, санепідемстанція. 
Культурні заклади: ІЗ Будинків 
культури, 21 сільський та 9 бри 
гадних клубів, при яких діють 
157 гуртків худ. самодіяльності. 
І2 кіноустановки. Центральна 
райони і > кн д їй дорослих та дитя 
ча о кн, 5 ’ СІ ч.с. б кн (368 тне. 
0 І. зб.). Горико/о Максими чцзей 
у с. Верхній МануЙ.тівці. 12 му 
зсів на громад, засадах* Вида 
ється районна газ. «Радянське се¬ 
ло». На тер. К. р. залишки понад 
60 курганів, пам’ятки доби неолі¬ 
ту, бронзи, сарматського часу, 
знайдено римські монети. 75 па 
м’яток історії та культури, 1 — ар¬ 
хітектури і будівництва. Лив. та¬ 
кож статті: Бреусівка, Василівна, 
Верхня Мамуй пика, Висока Ва- 
кулівка, Іовіва, Козельщпна, Лу¬ 
говині вка, Нова Галсщппа, Оле- 
нівка, Лаипсівка, Піски, Пригат 
рівка, Хорі інки, Чапаєвка. Іл.— 
табл. XVI). 
КОЗбЛЬЩИНСЬКИЙ РІЗДВА 
БОГОРОДИЦІ МОНАСТЙР, 
жіночий. Зас.о. біля каплиці, в 
якій було встаїюи ієно ікону Ко- 
зельщинської Богоматері, яка 
допомогла «яці мнися доньці 
гр. Кахшістів володарів маєг 
ку в с. Козс.чьіцнні (ітнтр СМІ 
Козельпіиііі ічої о р ну) Кан 'їнцю 
збуд. 1881. ї Іору ч І N.51 .4,1 ще 
дено церкву Різдва Богородиці, 

відкрию лікарню і аптеку. 1885 
Синод дозволив .часи, правої іав 
иу общину. 188(» прибули перші 
20 жінок на чолі з монахинею 
Золотоніського Красногірського 
монастиря Олімпіадою. 1887 спо 
руджецо «страшюприимньїй дом», 
будинок причту. 1888 засн. школу 
живопису, першим вчителем якої 

КОЗЛІВЩИНА 

був Г. М. Глущенко; двокласну 
церковнопарафіяльну школу для 
дівчат, а згодом для хлопчиків. 
1891 освячено муровану Преобра- 
женську церкву, а общину пере¬ 
творено у монастир. 1900—06 за 
проектом арх. С. В. Носова зведе¬ 
но Різдва Богородиці собор. Під 
час рос.-янон. війни 1904—05 при 
монастирі діяв лазарет. 1929 зак- 
кригий. Відновив діяльність 1942. 
У 1949 знову закритий, 107 чер 
ниць і послушниць переведено до 
Лебедина 1990 храм Різдва Бого¬ 
родиці передано православній гро¬ 
ми чі- Іл. - табл. XVII. 
КОЗЛ ГВІЦИ НА ( кол. Михайлів¬ 
на, Михайлівська Козлівщнна) — 
село Коїеленськоіо р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Ворони (Хур- 
діївка), Діброва, Зуби (Криси), 
Касяни, Підварівка, Терещенки. 
Розташ. за 40 км від райцентру 
і 18 км від залізнич. ст. Божкове. 
512 ж. (1990). 1910 у Михайлівні 
Басильцівської волості — 49 дво 
рів, 387 ж., паровий млин з про¬ 
сорушкою. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1924 створ, комуну «Радян¬ 
ське слово». За переписом 1926 
у Михайлівській Козлівщині 
(центр Михайлівської сільради) — 
89 дворів, 413 ж. Під час нім.- 
фашист. окупації (2.Х 1941 — 21.IX 
1943) гітлерівцями було вбито 
10, вивезено на примусові роботи 
до Німеччини 84 чол. 1946 К. 
входила до сільради Михайлівсь¬ 
ка Друга Котелевського р ну. 
1950 а колгоспів «Комунар», «Пе¬ 
реміна», «Всесвітній Жовтень» бу- 
в) уївор. єдине господарство — 
колгосп ім. П. Л. Воикова (1962 
приєднано Дібрівську частину, що 
раніше віднос. до Диканського 
р ну). Садиба колгоспу розміще¬ 
на па тер. Козлівщинської сільра¬ 
ди (має 4286 га земельних угідь, 
оці, напрями діяльності: рослин- 
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МИЦПїО І ГПаріІШШЦГИО). У К.— 
8-річнл школа, дитсадок (40 місць), 
фельдшерсько-акушер. рункт Б у 
динок культури на 250 місць, 6-ка 
(9,0 гне. од зб.), відділення зв’яз 
ку. У селі братська могила рад. 
воїнів, полеглих 1943; всгановле 
но 1957 пам’ятник землякам, що 
загинули (184 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
КОЛБАНЯ — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Миоги (бас 
Дніпра). Довж. 20 км. Тече тер. 
Чорнухинського р-ну. 
КОЛГОСПИ. Колективні госпо 
дарства. Перші два К. на Полтав¬ 
щині організ. в 1918. На січень 
1921 в Полтав. губ. наліч. 68 К., 
а в кінці відбудовного періоду — 
456. Існ. К. трьох типів: товарист¬ 
ва по спільному обробітку землі 
(ТСОЗи), с.-г. артілі й комуни. 
Напередодні суцільної колекти¬ 
візації (на 1.Х 1929) у Кремеичуць 
кому, Лубенському і ІІолтав. оіс 
рутах було 1045 колгоспів, які 
об’єднували 5,3 % сел. госпо 
дарств і 4,5 % орної землі. На 
1937 у Полтав. обл. діяло 2123 
колгоспи, до яких входило 95,9 % 
сел. господарств. У післявоєнний 
період відбулося кілька укруп¬ 
нень колектив, господарств, кіль¬ 
кість К. зменшилася з 2484 у 
1945 до 565 в 1965. Станом на 
1.1 1991 у Полтав. обл. наліч. 459 К. 
їм належало 2111,3 тис. іа земель 
них площ, у г. ч.— 1851,3 тис. га 
с.-г. угідь. Колгоспи мали 17 144 
трактори, 5098 зернозбиральних 
комбайнів та багато ін. техніки. 
«КОЛГОСПНА ПРАВДА». Г азе 
та, орган Хорольського РК Ком 
парті1 України і райради нар. 
депутатів. Виходить з 1962 у 
Хоролі. Попередники: 1919—20 — 
«Известия Хорольекого штаба ра- 
боче-крестьянской оборонм и ко- 
митета Ком. партии>>, 1930—38 — 
«Колективіст Хорольщини» 1938— 
41 — «Соціалістична Хоро тьїци- 
на», 1943 — «Радянська Хороль 
щина», 1944 —62 - «Соціалістич¬ 
на Хорольщина». 

«КОЛГОСПНА ПРАЦЯ». Газе- 
га, орган парт, орг-ції і правління 
кол госпу « Перемога комун і зму » 
і а Гирявоісківецької сільс. Ра ди 
Лохвицького р-ну Полтав. об.і. Ви* 
дається з 1967. 
«КОЛГОСПНА ПРАЦЯ». Газета, 
орган Чорнухинського РІС Ком¬ 
партій України га райради деп. 
трудящих. Видавалася в Чорну- 
хах 1944—62. Див. «Нова праця». 
«КОЛГОСПНЕ ЖИТТЯ ». Газета, 
орган правління і парт, к ту кол¬ 
госпу «Більшовик», що у с. Дерев 
ки ЇСотелевського р-ну Виходить 
з 1966 тричі на місяць. 
«КОЛГОСПНЕ СЛОВО». Газе- 
та, орган Комишнянського РК 
Компартії України та райради 
деп. трудящих. Виходила і944— 
62. У 1933—41 — «За більшовиць¬ 
кі колгоспи». Видання припинено 
у зв’язку з ліквідацією району. 
«КОЛГОСПНИК». Газета, орган 
парт, орі ції, правління колгоспу 
ім. Ілліча і а виконкому Токарі в- 
ськоі сільс. Ради депутатів Лох¬ 
вицького р ну Полтав. обл. Вида¬ 
валася 1957—87. 
«КОЛГОСПНИК». Газета, орган 
Решетнлівського РК КГІ(б)У та 
райради деп. трудящих. Виходи¬ 
ла 1931—62 гри рази на тиждень 
у емт Решетилівці. 1941 (серпень) 
— 1943, 1962 (квітень), 1963 (бе 
резень) — не видавалася. У 1963— 
65 — «Під прапором ленінізму». 
З 1965 — «Червоний Жовтень». 
«КОЛГОСПНІ ВІСТІ». Газета, 
орган Машівського РК Компар 
гії України та райради деп. іру 
дящнх. Виходила 1961—62 (бере¬ 
зень); 1967 (березень) — 1990. 
«КОЛГОСПНІ ВІСТІ». Газета, 
орган правління і паргкому кол¬ 
госпу ім. Щорса. Виходила 1960— 
68 у с. Маячці Ноиосанжарського 
р-ну. 1960—62 друкувалася у Не- 
хборощанській, 1962—65 у Коби- 
ляцькій, 1965—68 у Новосанжар- 
ській районній друкарні. 
«КОЛЕКТИВІЗОВАНЕ СЕЛО». 
Газета, орган IIиря пінського РК 
КГІ(б)У, райвиконкому та райра- 
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ди профспілок. Виходило 1930— 
41. 
«КОЛЕКТИВІСТ хорОльщи 
НИ». Газета, орган Хорольського 
РК КГІ(б)У, райвиконкому і рай¬ 
ради профспілок. Видавалася 
1930—38 у м. Хороді. Див. «Кол- 
госпна правд (і». 
«КОЛІЗЙЙ». Кіноіеагр у Полта 
ві. Діяв з гюч. 20 ( і в щоповерхо 
вому будинку но розі пул. Олек¬ 
сандрійської (тепер Жовтнева 
N9 27) та Котляревського, Займав 
2 й поверх. У перші роки Рм с ила 
дії кмкні.іір на німим я «імені 
КІМу» П<ом V11 і« і ігнюго Іітрмз 
ці опалу Ми ю р ). Мі і ч:и Вс іик«н 
Вітчизн шпііп був і ру іі 11 о и 111II і і і. 
Не в ц(>удов\'в«ів< я 11а цьому місці 
V ПОВОЄННІ роки зведене» НОВИЙ чиїй 
рішоверховий житловий будинок. 
«КОЛОКОЛк Щоденна соці а л 
демократична газета, виходила в 
Полтаві 1906. 
КОЛОМАК — річка в Поліав. 
і Харків, областях України, ліва 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
Довж. 102 км (в межах Полта в. 
обл.— 73,1 км), площа бас. 1650 
км2. Шир. річища 10 м, похил 
річки 0,62 м/км. 15с рс початок у 
Валківському р ш Харків, обл. 
У посушливі роки у верхів’ї пере 
сихас. Гол. притоки — Свинківка 
(права), Ч уті ока, Ладижснка (лі¬ 
ві). В межах Полтавщини тече 
тер. Полтавської «> і Чуті всі.кого 
районів. І Із берегах К. смі 
Чутове, села Вииомипінка„ Воіініи 
ка, Коваліика, Ч< ркаї піка. Пико 
ристовустьея дчн зрппіув.іпия 
КОЛОНІЯ ІМЕНІ М. Гбі’ЬКО 
ГО — трудова колонія ь’ш ж пив 
нолітніх правопорушників. Від 
крита 1920 Полі їв іубнаросві тою 
на хут.. Гриби (за 6 км від Полта¬ 
ви). Ім’я М. Горького присвоєно 
їй у березні 1921. З листопада 
1921 — ус. Ковалгвці, восени 1926 
переведена в с-ще Куряж (за 8 км 
від Харкова). З вересня 1920 до 
вересня 1926 колонію очолював 
А. С. Макаренко. Див. Макарен- 
ка А. С. музей-заповідник. 

КОЛЧЕВА 

«кблос». Газета, орган Кобе 
ляцького РК Компартії України 
та райради нар. депутатів. Вихо¬ 
дить з 1965. Попередні назви: 
«За котективізацію» (1930 —36), 
«Більшовик» (1936—41 і 1943), 
«Переможець» (1944—62), «Вперед 
до комунізму» (1962—65). 
«кблос». Газета, орган парт, 
орг ції, правління колгоспу імені 
XX парт, з’їзду (тепер колгосп 
імені Ілліча) ГІехворощанської 
сільської Ради Повосанжарського 
р-пу По пав, обл. Виходила 1965 

*>■’ у с. Нехворощі. 
«КОЛОС . Кінотеатр у Полтаві. 
Відкріпи 1961. Червоний і синій 
Шш кінотеатру вміщують 864 
глядачі. Щороку сеанси відвіду¬ 
ють 1 млн. 700 тисяч чоловік. Кіно¬ 
театр розташ. в будинку, споруд. 
1901 для театру на 1100 глядачів 
Полтавсько/о просвітницького 
будинку ім. М. В. Гоголя. Підчас 
Великої Вітчизн. війни зазнав руй 
ііувань. При відбудові проведено 
перепланування внугр. приміщень. 
З будинком пов’язано багато ці¬ 
кавих подій у житті Полтави. Зо¬ 
крема, тут проходили урочистості 
з нагоди відкриття пам’ятника 
І. ГІ. Котляревському, в спектак¬ 
лях на сцені театру виступали ко 
рифеї укр. сцени М. Садовський. 
М. Кропивницький, І. Карпенко- 
Карий, М. Заньковецька та ін., 
«і також відомі артисти Росії — 
В. Комісаржевська, М. Єрмоло- 
ва, Л. Собінов. У різний час в 
цьому будинку виступали перед 
полтавцями А. В. Луначарський 
(1925), X. Раковський, В. Г. Ко 
роленко, Г. І. Петровський, В. В. 
Маяковський (зокр., 1926), Г. М. 
Кржпжанівський. Розташований 
на пул. Гоголя № 22. Див. Діячам 
культури меморіальна дошка. 
Іл.— табл. IX. 
КОЛЧЕВА — річка в Полтав. обл., 
гіриг. р. Групі (Грунь Шилівсь- 
кої). 
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КОМЕНДАНТЇВКА — село Ко 
беляцького р ну, центр сільс. Ра 
ди нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані нас. пункти Дабинівка, Коліс¬ 
ники, Криничне, Олександрія, Пи- 
липенки, Порубаї та Черемушки. 
Розташ. за 57 км від райцентру та 
за 18 км від залізнич. ст. Галегци- 
на. 489 ж. (1990). На місці сучас. 
села до 1957 існували пас. пункти 
Комендантівка Перша і Комен 
дантівка Друга. За переписом 1859 
тут паліч. 53 двори, 447 ж.; 1900 — 
109 дворів, 616 ж., земська школа, 
відбувалося 2 ярмарки на рік. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918, 1923 у К. Кишеньківського 
р-ну був ств. комнезам (перший 
голова — І. І. Наріжний). 1372 ж. 
(1923). За переписом 1926 у К. Пер¬ 
шій — 97 дворів, 444 ж,; у К. Дру¬ 
гій — 113 дворів, 572 ж. 1928 ор 
ганіз. колгосп «Червоний колос*. 
У період шм, фашист, окупації 
(7.ІХ 1941—27.IX 1943) гітлерів¬ 
ці розстріляли трьох жителів се 
ла, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 188 чол. У К.— 
центр, садиба колгоспу «Росія» 
(зерново-бурякі вничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’язку, 
поч. школа, фельдшерсько-акушер. 
пункт, клуб на 400 місць, 6 ка 
(115 тис. од. зб.). Уродженцем 
с. Черемушки (кол. Новоселівка) 
є Герой Рад. Союзу І. І. Соломо- 
ненко. Пам’ятка архітектури — 
Піраміда-усипальниця. Братська 
могила рад. воїнів, які загинули 
1943 при визволенні села від гіт¬ 
лерівців. 1959 відкрито пам’ятник 
воїнам односельцям, що полягли 
(35 чол.) на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. 
комишАнка — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Хоролу (бас. /Дні¬ 
пра). Довж. 8 км. Тече тер. Мир 
городського р-ну. На березі К.— 
смт Комишня. 
КОМЙШНЯ (Комишенка, Коми¬ 
шиті, Комишна, Комишно) — 
смт Миргород, р-ну, центр селищ 
ної Ради паї), депутатів, якій під 
порядковані села Булуки, Заво¬ 

дите, їжаки, Лісове, Савицьке, 
Ступки, Шульги. Розташ. в до¬ 
лині р. Комишанки (права притока 
Хоролу), від якої поселення і 
одержало свою назву, за 25 км від 
райцентру та за 18 км від залізнич. 
ст. Сенча. 3313 ж. (1990). Тер. 
К. була заселена в глибоку давни¬ 
ну. До тепер збереглися рештки 
стародавніх укріплень. У 1-й чверті 
17 ст. К. (тоді Комишна) Мирго¬ 
род. волості була вже значним по¬ 
селенням, з 1618 — у числі во¬ 
лодінь І. Вишневенького. У 1630 
польський король Сигізмунд III 
віддав К. для добування тут се¬ 
літри адміністраторові королів¬ 
ських маєтностей Б. Обалковсько¬ 
му, але через 17 років село, в яко¬ 
му було 1194 господарства, знову 
значиться серед володінь І. Виш 
ненецького. З 1649 К.— сотеїше 
містечко Комтшшянської сотні 
Миргород., з 1658 — Гадяцького 
(Зі ііькі вського) полку. У січні 
1654. коли до К. прибув рос. посол 
М. Воєйков, тут було приведено 
до присяги сотника, отамана, 53 
козаків, війта і 18 міщан. 1666 К 
була віддана на ранг гетьманові 
І. М. Брюховецькому. З 1678 до 
1687 К. володів гадяцький пол¬ 
ковник М. В. Самойлович. У груд¬ 
ні 1708 містечко було захоплене 
шведами. Після звільнення у бе¬ 
резні 1709 К. стала власністю 
галицького полковника І. Чарни- 
ша. 1715 універсалом гетьмана 
І. Скоропадського К. віддана у 
власність гадяцькому полковни¬ 
кові М. Милорадовичу (1718 під¬ 
тверджено грамотою Петра І). До 
ліквідації полкового устрою К. 
входила до складу Галицького 
полку. 1781 вона була віднесена 
до складу Миргород, пов. Київ, 
намісництва. У 1781 у К. наліч. 
518 хат виборних козаків, 409 хат 
козаків-підгюмічників та 140 пос¬ 
политих, 1145 ж. чол. статі, 5 дво¬ 
рян, 14 різночинців, 19 представ¬ 
ників духовенства та церковнослу¬ 
жителів. За описом 1 787 у містеч¬ 
ку відбувалося 3 ярмарки на рік 
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та двічі на тіш день — базари, 
3304 ж.— казенні селяни, козаки 
та селяни, що належали власни¬ 
кам — військовому товаришу Ки 
рилові Марковському з братами, 
сотникам Павлу та Гаврилу Зо- 
лотаревським. З 1796 К. у складі 
Миргород, гюв. Малоросійської 
губ., з 1797 — волосний центр. 
1802 увійшла до складу Полтав. 
губ. На час перепису 1859 К. за 
писана як містечко власницьке і 
козацьке Миргород, пов. 925 дво 
рів, 5170 ж,, 1 церкви, сі лік. па¬ 
рафіяльне учи.■нице, відбувалося 

1 ярмарки на рік. ЩОТИЖНЯ ба 
яари ?ч була оцінці із центрів 
вир(и5жштва глиняного посуду в 
губернії 186 { в містечку 58оО ж., 
мурована та 3 дерев, церкви, ста 
нова квартира, сільс. уч-гце, вино¬ 
курний та селітряний заводи, З 
ярмарки на рік. Ще в 1843 було 
відкрито на кошти сільс. громади 
початкове міністерське уч ще, де 
навч. 60- -80 дітей (1873 реорга 
ніз. у двок іаспсІ 1866 відкрито 
земське двок і,і< їм уч і.Це З ІN68 
існ. земська іі карим, в мкіі’і пра 
цював відомий укр. хірурі нова 
тор, засновник школи хірургів- 
практиків, науковець і громадсь 
кий діяч О !. Богаєвський (1848— 
1930; див. Кременчуцьке медичне 
училище), У 70-х — на поч. 80-х 
рр. 19 сі. в К. працював лікар 
І. А. Зубковський, згодом заспов 
ннк Миргородського курорту 
(див. Зубковського І. 1 мо/нла). 
1895 в містечку відкрито оку, 
працювала поштова станція, ІN00 
відкрито друге земське початко 
ве уч ще, згодом обидва комині 
нянські уч ІЦ І рсорганів. в дво 
класні земські. Па час перепису 
1900 у міі течку ієн. Комшпапська 
(КомншіїяііСька) козацька грома¬ 
да та 6 сільських громад селян- 
власників. До Комишанської ко¬ 
зацької громади було ще приписа¬ 
но 21 хутір, наліч. всього 1034 дво 
рів, 6820 ж. У всіх шести грома¬ 
дах селян власників з хуторами 
було 293 двори, 1482 ж. На тер. 

комишня 

козацької громади знаходилося 2 
ставки. У Комишні, як і раніше, 
діяли 4 церкви: Іллінська (муро¬ 
вана з дерев’яною дзвіницею 1818, 
1833), Різдва Богородиці — (де¬ 
рев., 1795), Прєображенська (де 
рев., нова 1852), Миколаївська 
(дерев, в одному зв’язку з дзвіни¬ 
цею, нова 1883). При першій церк¬ 
ві була б ка, дві школи грамоти, а 
на тер. парафі ї — земське народ¬ 
не уч ще; при другій — б ка, шко¬ 
ла грамоти й початкове земське 
уч ще, при третій — б ка й шко 
ла і рамо пі, при четвертій — б ка, 
школа грамоти і двокласне міні¬ 
стерське уч ще Єврейський моли¬ 
товний дім, бл. 10 крамниць, по¬ 
над 40 млинів, кілька олійниць, 
цегельний завод. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За даними всесоюз. перепису 
17.XII 1926 в К, наліч. 1619 гос¬ 
подарств, 7333 ж. У 1922 на х. 
Грабщина, біля Комишні, ств. с.-г. 
артіль «Червона пива», в якій 
об’єдналося 6 господарств, 22 ж. 
У 1927—28 ств. ТСОЗи — «Бід 
няцька перемога» та «Червоний 
маяк». 1929—ЗО на їх базі орга¬ 
ні з. два великі колгоспи. У 1934 
перший колгосп розділився на 
три — ім. Т. Г. Шевченка, ім 
К. Маркса та «Заможне життя». 
На базі другої с.-г. артілі теж ви 
никло три — ім. XVII парткон 
ференції, «Червоний маяк», «Чер 
вона нива». У 1-й пол. 20-х рр 
у К. працювали: поштове відді- 

їсиня і телефонна станція, лі¬ 
карня, три початкові й семирічна 
школи, хата-чнтальня, кілька гурт 
кін лікнепу. 1930 відкрито робіт¬ 
ничий ф-т — філіал робфаку 
Київ, ветеринарного ін ту. 1932 
організ. Комишнянська МТС. Із 
З II 1931 до 22Л 1935 К„, в зв’яз¬ 
ку з розформуванням Комиш 
нянського р-ну, входила до скла¬ 
ду Миргород, р-ну (із лютого 
1932 Харків, обл.)'. Постановою 
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ВУЦВК від 22.1 1935 із Мирго 
род. р ну виділено Комишнянсь 
ккй р-н Харків, обл.) і К. знову 
стала центром р-ну. З утв. 22.IX 
1937 Полтав. області разом з ра¬ 
йоном вона віднесена до останньої. 
На час всесоюз. перепису населен¬ 
ня 1939 — в К. 5173 ж. Різке ско 
рочення населення в порівнянні 
з 1926 пояснюється огульним роз 
куркуленням і колективізацією та. 
особливо, голодомором 1932—33. 
У період нім.-фашист, окупації 
(17.IX 1941—17.ІХ 1943) на тер. 
К- та її околиць діяло кілька пар¬ 
тизан. груп Комишнянського пар 
тизанського загону. У вересні 1941 
в К. виникла підпільна комсо¬ 
мольсько-молодіжна орг-ція. Всьо 
го у боротьбі з ворогом та 
в катівнях гестапо загинув 31 
партизан і підпільник з К. У 
зв’язку з наступом Червової \р 
мії, 23.11 1943 гітлерівці відійшли 
з К., а через місяць влаштували 
тут жорстоку розправу над насе¬ 
ленням (розстріляли 45 чол.). Під 
час окупації 518 чол. буто виве¬ 
зено на примусові роботи до Ні¬ 
меччини. Відступаючи, гітлерівці 
спалили 330 хат, 133 юспод. бу¬ 
дівлі, 4 шкоти, приміщення 23 
установ, МТС, колгоспні будівлі. 
На фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни билося 685 ж. К. 13.IV 1957 К. 
віднесена до категорії селищ місь¬ 
кого типу. Указом Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР від ЗО. XII 1962 
розформовано Комишнянський 
р-н і К. включена до Миргород, 
р-ну. На тер. сща знаходяться 
підприємства: по ремонту тракто 
рів (нові збудовані 1985), консерв¬ 
ний з д (до 1990 консервний цех 
Миргород, з-ду «Калинка»), це¬ 
гельний з-д Миргород, промком¬ 
бінату, райсількомунгосп з цегель¬ 
ним заводом, столярним та бетон¬ 
ним цехами, селищний комбінат 
комуна іьних господарств, діль 
ниця Миргород. ремонтно-буд. 
підприємства, Комишияиське ліс¬ 
ництво, бригада райсільгоспхімії, 
шляхово ремонтний кооператив 

«Проба», автоколона, хлібогіекар 
ня, а також цех по виготовленню 
цукерок. На тер. селищної Ради 
два колгоспи — «Прогрес» та 
«Вітчизна» (зерново буряківни 
чий напрям, тваринництво), утв. 
в 1988 на базі єдиного великого 
колгоспу «Прогрес». У К-— від¬ 
ділення зв’язку та Ощадбанку, 
побутісомбінат, споживче това¬ 
риство, торг, центр і 5 крамниць, 
лікарня, аптека, дитсадок «Ма¬ 
лятко», Будинок культури (на 
280 місць), б ка для дорослих 
(27 454 од. зб.) та дитяча (16 386 
од. зб.), селищний краєзнавчий 
музей, районний Будинок піоне¬ 
рів. Уродженцем К- є Герой Рад. 
Союзу (1944) В. Т. Древаль. 
У К навчався Герой Рад. Союзу 
(1944) К. І. Марусичепко. Комиш 
нянське двокласне училище такім 
чин укр кивопмсець І. М. С еке¬ 
рнії (1881 —1964; навчався та пра¬ 
цював у Кракові, Римі, Парижі). 
1957 встановлено: пам’ятник В І. 
Леніну, надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
під час визволення К. 1943, та 
пам’ятник воїнам-односельцям, які 
полягли (323 чол.) в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. На цвинтарі 
К. могила гончара і кахляра 
П. Н. Іщенка (1858—1918). 
КОМИШШІНСЬКИЙ (КОМЙ- 
ШАНСЬКИЙ) РАЙОН адм.- 
тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 у 
складі Лубен, округу із Комиш 
нянської і Зуївцівської (Зуївець 
кої) волостей Миргород, повіту 
(5 сільрад). Площа — 274 кв. 
верстви. На 7.IX 1923 жителів — 
22 828 чол. Центр — с. Комишня 
(тепер смт Миргород, р-ну). До 
вересня 1930 знаходився в складі 
Лубен, округу. З 1931 до 1935 не 
існував. 1935—37 був у Харків, 
обл., з 1937 — у Полтав. обл. Роз¬ 
формований ЗО. XII 1962. 
КОМІСІЇ В СПРАВАХ колйш- 
НІХ ЧЕРВОНОГВАРДЇЙЦІВ І 
ЧЕРВОНИХ ПАРТИЗАНІВ (пар: 
тизанські комісії), Уї в. в і рудні 
1925 при окружних, районних га 
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міських військ, комісаріатах з ме 
тою взяття на облік кол. червоних 
партизанів і червоногьардійців. У 
зв’язку з ті кві дацією округів 
функції окружних виконували 
міські комісії. Згідно з посгайо¬ 
вою ВУЦВК від 14.11 1931 органі з. 
партизан, комісії при виконкомах 
міських і районних Рад робітн., 
сел. і червоноарм. депутатів. На 
комісії покладалося ведення облі 
ку і видача посвідчень кол. чер 
вопогвардіїщям іа червоним пар 
шзанам, контроль за виконанням 
дорж. установами іаконів про 
пі її.і п дія кол парні іані в, 11 рове 
дении серед них по пі виховної 
іа к\ п.турп«и»Си. роооіп. Ііквідо 
в; 111 і у вересні 1.935 Всі облікові 
матеріали фактично послужили 
тому, що під час сталінських ре¬ 
пресій майже всі керівники нар 
ти зан. руху та найактивніші учас¬ 
ники боротьби за владу Рад були 
репресовані, розстріляні або за 
слані. 
КОМІТЕТИ БІДНОТИ (комбіди). 
Діяли 1919-20 Органі і. га дімль 
ність К. б. раї ламешл іі.і шоі по 
становою Радяп. Уряду Украї 
ції від 17.1 1919 «Про утворення 
волосних і (і.іьськмх комбідів», 
згідно якої до обрання Рад і гам, 
де ще не були сів. ревкоми, вся 
повнота вла ці па місцях мала па 
лежати К б. Сільські К. б обп 
ралися в складі 3 чо.ч. на іаг. або 
рах, а волосні — в « к іа ц 5 1 
чол. на волосних з’їздах пре де гад 
никівсіл. Нове пп іпжсмігя В> ЦВК 
про сїльс. К. б., прийняте 25.V 
1919, закріп попало пара ге н.Не ії 
нування Ра і і комбі ції, пі шори і 
кувавши останні волосним та повіт, 
виконкомам. Всього на ііго 1919, 
на Полтавщині діяло бл. 1700 — 
1800 К. б., у і. ч. в Галицькому 
повіті — 85, Хорольському — 
124. Кременчуц.— 158, Полтав.— 
132. Зіньків.— 75, Миргород.— 
32, 7убен.— 132, Лохвицькому — 
144. 
К. б. припинили діяльність V 
зв’язку з загарбанням тер. їіол 

КОМПАНИВСЬК. МОГИЛЬНИК 

гавщини денікіндямиї Після її роз¬ 
грому К. б. були відновлені і дія¬ 
ли до ств. комітетів незаможних 
селян (див. Комітети незамож¬ 
них селян). 
КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ 
СЕЛЙН (КНС). На Полтавщині 
перші КНС виникли на поч. червня 
1920. На 1. XI 1920 тут діяло 
2020 сільс. та волосних КНС. 
1922 80 % депутатів сільрад були 
членами КНС, у складі правлінь 
споживчої га с.-г. кооперації 50 % 
ге к становили незаможники. За 
у часі ю КНС було ств. 75 % кол¬ 
госпів у губернії, 1005 сільс. та 
202 волосних комітетів взаємодо¬ 
помоги. Декретом БУЦИК і Рад- 
наркому УРСР від 26. XI 1925 
комнезами звільнялися від адм. 
роботи, виконання держ. функцій, 
їх було перетворено на добровіль¬ 
ні громад, орг ції. На 1.111 1925 
у ІІолтав. і уб. ієн. 1058 сільс. та 
00 районних КНС, які об’єднува¬ 
ні 105,1 гне. членів. У кін. 1929 
в Гіолтав., Кременчуц. і Лубен, 
округах наліч. 163 тис. членів 
КНС. На 1.ЇІІ 1930 понад 80 % з 
них вступили до колгоспів. Після 
завершення суцільної колективі¬ 
зації в березні 1933 КНС припи¬ 
нили діяльність. 
«КОММУНЙСТ». Щоденна газе 
та, орган Хорольського повіг. 
виконавчого к-ту Ради робітн., се 

іяіі. і червоноарм. деп. і Хороль 
ського повіт, к-ту КП(б)У. Вихо¬ 
ди,! а 1919 V Хоролі. 
ЖОМ МУ КНСТЙ ЛЕГКАЯ 
МЬІСЛЬ». Щомісячник. Орган 
Полтав. губпарткому КП(б)У. 
1920 в Полтаві вийшов один номер 
КОМПАНИЗСЬКИЙ могйль- 
ник з пах. за 8 км на Пд. Зх. 
від с. Григоро Бригадирівки Ко¬ 
беляцького р-ну (поблизу кол. хут. 
Компанійці), в ур. Косюрівщина. 
Виявл. 1960 О. В. Бодянським, 
досліджувався 1960—65 Є. М. 
Махно, На тер. могильника — 
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460 поховань черняхівської куль¬ 
тури (3 — поч. 5 ст.). 41 з них — 
трупопокладення, більшість мають 
ритуальне порушення, останні — 
трупоспалення (є урнові — 27, 
в невеличких ямках — 60, у про¬ 
сторих ямах з розсіяними кістка¬ 
ми— 360). У похованнях переважає 
гончарний посуд. У двох похо¬ 
ваннях виявлено предмети озбро¬ 
єння — меч, уламки умбона від 
щита, два наконечники списа, дро 
тика, сокира, залізні вудила тощо. 
На тер. могильника також був 
курган епохи бронзи з 20 похован¬ 
нями. Знахідки зберіг, у фондах 
Ін-ту археології АН України. 
«КОМСОМОЛЕЦЬ» — завод у 
м. Лубнах. Засн. 1887 як майстер 
ня, з 1908 — з д «Механіка», з 
1930 — сучасна назва. Випускає 
елеваторно млинове об ладнання. 
«КОМСОМОЛЕЦЬ ІІОЛТАВ 
щини». г азета, орган ЇЇолтаи. 
ОК ЛКСМ України. Виходила 
з 1938 три рази на тиждень у Пол¬ 
таві. Перерва у виданні — 1963— 
66. З жовтня 1991 — «Молода гро 
мада». Редакція міститься на вул. 
Пушкіна № 115. 
КОМСОМОЛЬСЬК (Комсомоль 
ське) — місто обл. підпорядку¬ 
вання, якому підпорядкована 
Дмитрівська сільс. Рада нар. депу¬ 
татів. Розтані, на лівому березі 
Дніпра, за 110 км від Полтави; 
має залізнич. ст. Золотншце, при¬ 
стань та порт. 55 тис. ж. (1990). 

Комсомольськ. ГІам ятник на місці 
форсування 1943 Дніпра 
радянськими військами. 

Виникло 1960 як робітниче сели¬ 
ще при Дніпровському гірничо- 
збагачувальному комбінаті на 
місті кол. хуторів Горішні Плавні, 
Бурдеї, Паніки, Тищенки. З 25 XII 
1961 — смт. У 1962 — 500 ж. 15.1 
1962 селище передане у підпоряд¬ 
кування Кременчук. міськраді. У 
1965 — 3,6 тис. ж.; V ГС на 200 
номерів; у 1972 — 24 тис. ж. З 
1972 К— місто районного підпо¬ 
рядкування, з 1977 — обласного, 
Гол. підприємства міста: Полтав¬ 
ський гірничо-збагачувальний ком¬ 
бінат, трикотажна ф-ка, Рижев- 
ський гранкар’єр, Редутський щеб- 
завод, з-д залізобетонних виробів, 
хлібозавод та ін. Працюють 6 се¬ 
редніх, муз., художня та 2 спорт, 
школи, 2 СПТУ, гірничо мета¬ 
лург. коледж, відділ Кременчуць¬ 
кого фі ііл іу Харків. колітах, 
ін ту, Палац культури і техніки на 
1100 місць. Будинок культури на 
600 місць, клуб на 300 місць, 
5 б-к (328 тис. од. зб ). До послуг 
жителів міста — 2 стадіони, 15 
спортзалів, 3 басейни, тенісні кор¬ 
ти, яхтклуб. У місті з 1971 жив 
та працював Герой Соц. Праці 
Д. М. Тихонеико (1927—85). Па¬ 
м’ятники: «Перша Палатка» (1980), 
рад. воїнам, що загинули 1943 під 
час форсування Дніпра (1988), 
В. І. Леніну (1989), У К вид. газ. 
«Дніпровський гірник» (з 1973) і 
«Громадська думка» (1991). 
«КОМСОМОЛЬСЬКА СТОРІН 
КА». Газета, друкувалася в різні 
роки на шпальтах місцевих газет: 
1) «За більшовицький врожай» та 
«Ленінський шлях» (1934—36, Ши¬ 
шаки). 2) «За більшовицькі кол¬ 
госпи» (1934—36, Оржиця). 3) «Ле¬ 
нінським шляхом» (1934—36, Но¬ 
ві Санжари). 4) «Ленінським шля¬ 
хом» (1933, Чутове). 5) «Прапор 
перемоги» (1935, Нехвороща). 6) 
«Робітник Кременчуччини». Вихо¬ 
дила 1930—33 у Кременчуці. 7) 
«Шлях колгоспника» (1934—36, 
Чорнухи). 
^КОМСОМОЛЬСЬКА ТРИБУ¬ 
НА». Газета, орган 11нрятинського 
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РК ЛКСМУ. Виходила 1934—37 у 
Пирятині. Друкувалася на шпаль 
тах газ. «Колективізоване село». 
«КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПЛЕМ’Я». 
Газета, орган Комишнянського РК 
ЛКСМУ. Виходила 1936 у Ко- 
мишні. Друкувалася на шпаль¬ 
тах газ. «За більшовицькі колгос¬ 
пи». 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ГІРНЙ 
40 МЕТАЛУРГІЙНИЙ КО 
ЛЕДЖ. Ств. 1990 на базі Комсо¬ 
мол ьського гірни чо металургійно- 
го технікуму. Готує фахівців з 
гаких ( псціа п.ікісісзі: аїломера 
цііще виробництво; ге .міологія від 
К.|> 11 І Оі І Під[земної розробки родО 
впіц корисних коралин; експлуа 
тація і ремонт гірничо електромех. 
устаткування і автомат, обладнай 
ня; тех. обслуговування і ремонт 
автомобілів; буд-во та експлуата¬ 
ція будинків і споруд. Після за 
кінчення факультетів: агломера¬ 
ційне виробництво і технологія 
відкритої і підземної розробки 
родовищ корисних копалин студен 
там нрисвоюс і вся кваліфікація мо 
лодшою інженера. На тор. колед¬ 
жу розміщено 3 спорт, зали, Па¬ 
лац кульгу рн «Металург», 2 готе¬ 
лі, музей, ( порт, майданчик. Роз 
міщений на пул. Миру № 6, 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ГІРНЙ- 
40 МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІ 
КУМ. Ств, 1961, як Комсомольсь¬ 
кий філіал Криворізького техні¬ 
куму рудної автоматики. 1967 не 
ретворений па Кременчуцький 
гірничий технікум і денним і 
вечірнім відді ІСІІПЯМ 19// пере 
йменованпіі н і К. г. м. і За 20 ро 
ків підготував понад 6,3 ми фа 
хівців для нар і на. 1 .V 1990 не 
ретворений па Ко щ омолоськан гір 
ни чо метал у ргі тш а коледж. М і 
стився на ву.і. Миру ЛР» (>. 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПАРК 
1) У Кременчуці. Розташ. на ліво 
му березі Дніпра, в районі Зана 
сипу. Закладений 1970. На тер 
парку — пам’ятні знаки з нагоди 
його закладки і від спілки молоді 
цім. колективу будівників газо 

КОМУНА ІМ. Д. БЛАГОЄВА 

проводу «Дружба». Ств. ряд па¬ 
м’ятних алей. Площа 60 га. 2) У 
Лубнах. Закладеним 1967 на схи¬ 
лах р. Сули, на тер. кол. садиби 
П. М. Полторацького — батька 
Г. П Кєрн? якій О. С. Пушкін при¬ 
святив вірш «Я помию чудное 
мгновенье» (див. Керн Г. П. аль¬ 
танка). Встановлено пам’ятний 
знак на честь 50-річчя ВЛКСМ. У 
парку — літній театр, кафе «Грот». 
Площа 22,4 та. 
«КОМСОМбЛЬСЬКО-МОЛ ОД¬ 
НЕ ЧА СТОРІНКА». Газета, дру¬ 
кувалася в різні роки на шпаль¬ 
тах міец. газет: 1) «Більшовицька 
перемога» (1936, Великі Кринки). 
2) «Будівник соціалізму» (1935— 
36, Гадяч). 3) За сталінські кол¬ 
госпи» (1935—37, Машівка). 4) «За 
суцільну колективізацію» (1933— 
35, Опішня). 5) «Ленінським шля¬ 
хом» (1935—36, Сенча). 6) «Прав¬ 
да Диканьщини» (1934—36, Ди- 
канька). 7) «Сталінським шляхом» 
(1933, 1935, Карлівка). 8) «Удар 
ник соціалістичних ланів» (1935— 
36, Покровська Багачка). 
«КОМСОМОЛЬСЬКО МО л о д- 
НЙЦЬКА СТОРІНКА». Газета. 
Друкувалася на шпальтах газ. 
«За соціалістичне село». Виходила 
1933 у с. Кишеньках. 
КОМУНА ІМЕНІ ДИМЙТРА 
БЛАГОЄВА у с. Парасковіївці Ру- 
иовщанського р-ну (тепер Кулико 
ве Полтав. р-ну). Засн. 1924 гру 
пою болгар, політ, емігрантів — 
учасників вересневого повстання 
1923 в Болгарії. Після поразки пов¬ 
ії.шия група його учасників (25 
мої., 2 жінки і 2 дітей) знайшла 
притулок у с. Парасковіївці. 24.V 
1924 11.1 і.ііальних зборах прибулих 
було обрано раду комуни, до якої 
увійшли Борис Чехларов (голова), 
Цвятко Радойнов (заст. голови), 
Іван Баджаков, Іван Бакалов, 
І Іедялко IIиколов (члени ради). 
Ревізійну комісію очолив Слав 
З шшов. Комунарам було виділе- 
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но 143.3 дес. землі, будівлі кол. 
маєтку Е. В. Трепке, с.-г. інвен 
тар. ЦК МОДРу надав 20 тис 
крб. кредиту. З часом особовий 
склад комунарів дещо змінився. 
Одні з них за рішенням Закордон 
ного бюро ЦК БКП виїхали на 
навчання, інші — нелегально по 
вернулися до Болгари. До кому¬ 
ни вступило кілька місцевих се¬ 
лян бідняків. Щоліта в комуні 
працювали студенти болгари. 1926 
—28 група кол. студентів вступила 
до комуни. У 1929—ЗО до іїарас- 
ковіївців прибуло дві групи бол¬ 
гар. політ, емігрантів з США і 
Канади. Вони на зібрані гроші 
закупили в США с.-г. техніку та 
устаткування для інкубаторної 
станції. 1929 на клопотання Ба¬ 
сила Коларова до комуни було 
приєднано госп-во т ва Червоного 
хреста у с. Степанівні, на иоч. ЗО х 
рр.— колгосп «Борозна Леніна». 
На їх базі було ств. філіали кому¬ 
ни в с. Степанівні. На цей час 
земельні угіддя комуни становили 
691 га. Вона мала 5 тракторів, 
динамомашину, 3 вантажних авто¬ 
мобілі, молотарку, 4 снопов’язал¬ 
ки, 5 культиваторів та ін. Ферма 
наліч. 86 корів і бл. 70 голів іншої 
великої рогатої худоби, бл. 400 сви¬ 
ней, понад 3 тис. голів птиці. 
Діяли токарна і столярна майстер¬ 
ні, кузня, млин, бібліотека (1500 
од. зб.). Комуна підтримувала тіс 
ні зв’язки з закордонним бюро 
БКП. Зокрема, в 1924, 1925 і 
1928 Полтавщину відвідав В. П. 
Коларов. Наприкінці 20 х рр 
Парасковіївку відвідали член За 
кордонного бюро БКП Георгій 
Ілієв і працівник МОДРу Стан 
Сапунов. 16.VIII 1931 у комуна¬ 
рів побував голова ВУЦВКу Г. І. 
ГІетровський. 1934 комуну пере 
ведено на статут с.-г. артілі. По 
над 20 комунарів було репресова 
но. В антифашист, підпіллі в 
Болгарії загинули чл. комуни 
Ц. Радоинов (генерал Червоної 
Армії) і А Бекяров, під Сталін- 
градом поліг майор Червоної Ар 

мії Д. Бутанський. В боях з фа¬ 
шистами загинули ін. комунари 
та члени їх сімей. Після Великої 
Вітчизн. війни більшість кол. ко 
мунарів повернулася на батьківщи¬ 
ну, але дружніх зв’язків з Полтав 
щиною вони не поривали. Тепер 
ці традиції продовжують їх діти і 
внуки. Див. Радойкову Цвятку 
пам'ятник^ 
«КОМУНАР» — лубенський вер 
статобудівний з д. Ств. 1895 у м. 
Кременці Волинської губ. як ча¬ 
вуноливарний і мех. з-д «Овадіс і 
К.» (засн. Овадіс, Вайнберг і 
Перельмутер). Щоб уникнути банк¬ 
рутства, комерсанти об’єдналися 
в т во «Фенікс» (правління знахо¬ 
дилось у С.-Петербурзі). До почат¬ 
ку першої світової війни з-д ремон¬ 
тував С. г. знаряддя, виробляв ча¬ 
вунне і мідне 'пітно, а гаком* ви 
готовляв токарні і стругальні вер 
стати найпростіших типів. Влітку 
1915, коли фронт наблизився до 
Кременця, з-д був евакуйований 
до Лубен. Розмістився на терито¬ 
рії олійниці Требєлєва і присту¬ 
пив до виготовлення токарних 
верстатів. Навесні 1916 почалось 
буд-во З-д у в пн.-зх. частині міста 
па землі, купленій у поміщика 
Шемета. Ливарний, модельний і 
ковальський цехи було спорудже¬ 
но під одним дахом. З-д, крім то¬ 
карних верстатів, став випускати 
стругальні верстати і виконувати 
замовлення на ремонт с.-г. ма¬ 
шин та виготовляти деталі. На¬ 
прикінці 1918 його купив поміщик 
Л. П. Климов. 20.III 1919 з-д «Фе¬ 
нікс» був націоналізований і пере¬ 
даний 1921 Лубенськ. окррадяар- 
госпу. 1923 законсервований. Від¬ 
новив роботу в кінці 1923. Щоміся¬ 
ця випускав по 10—12 верстатів. 
Сучасна назва — з 1926. У 1923— 
32 здійснено реконструкцію. 1935 
з-д був підпорядкований Гол. уп 
равлінню верстатобуд. пром-сті і 
став випускати удосконалені вер¬ 
стати. Коли почалася війна. «К.» 
був евакуйований па сі. Сарак- 
таш Оренбурзької $бл. Зразу піс- 
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ля визволення Лубен почалося 
буд-во нового з-ду (Сарактаськпй 
з-д «Комунар» продовжує працю¬ 
вати), на якому 1944 було зібрано 
перші два верстати. У наступні ро¬ 
ки зростала потужність підпри¬ 
ємства і розширювалася номенкла¬ 
тура верстатів. З кінця 50-х років 
«К.» став спеціалізуватися на ви¬ 
готовленні спец, шліфувальних та 
універса тьних круглошліфуваль¬ 
них верстатів. Крім того, з-д випус¬ 
кає ряд виробів для нар. спожи 
вання. Розташований у Лубнах 
на вул. Комунарі всі,кіп N 19/12. 
КОМУНИ сільськоїоспб 
ДЛРСЬКІ. Ке іек півні і о а і мов 
цим усуспільненням всіх засобів 
виробництва, громадським харак 
тером споживання і побут, обсму 
говування. Перші К. с. оргаиіз. 
на Полтавщині під час громадян, 
війни. 1919 їх наліч. 11, в 1925 бу¬ 
ло — 38. К. с. утв. переважно в 
кол. поміщицьких маєтках. 1922— 
23 в Полтав. губ. функціонували 
7 комсомольських К. с. ІІайвідо- 
міща з них — «Червоний юнак» 
(Шшмацькмй р 11). 1924 в с. Па 
РЯСКОВІЇмці Руїіовщанської о р ну 
(тепер с. І(і//Пік<н>е ГІолтав. р ну) 
групою болі, гголі тем і грантів — 
учасників їй рсспсвоі о (1923) пов¬ 
стання була сгв. перша на Україні 
інтернам,. (. і. Комуна ім. Д. Бла 
гоєва. Вона проїси, до кінця 1934. 
1929 у По пас, , Кремспчуц. і Лу¬ 
бен. округах діяло >6 К. с. Ос¬ 
кільки комуни Потребували фі- 
нанс. дотацій а боку д ви в 1930— 

34 їх перевели їм статут КОІГОС 
ііі в. 
«КОМУНІСТ ЙЧІІИМ Цілії 
ХОМ». Газет, орган (еменів 
ського РК Коміщрііі 5Г іч |111111 1.1 

райради нар депутаті. Виходила 
1961—62 у Семені вці. 1962 65 не 
видавалася. У квіті 1965 видам 
ня поновлено. Попередні назви, 
1931—36 — «Розгорнутим фрон 
том»; 1936—41 — «Сталінський 
заклик»; 1944—56 — «Сталінський 
шлях»; 1956—60 — «Зоря перемо 
ги». З 1990 — «Трибуна довір'я». 

КОНДРАТЮКА ВУЛИЦЯ 

КОНДРАТЕНКА ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Привокзальна, Ки¬ 
ївський р-н) — від вул. Зіньківсь- 
кої до залізничного вокзалу Пол¬ 
тава Київська. Прокладена на 
поч. 20 ст. Наз. у 50 х рр. 20 ст. на 
честь Кондратенка Степана Федо¬ 
ровича (1906—42). Н. у с. Новому 
Тагамлику (тепер Машівського 
р-ну). З 1925 — на комсомольській, 
з 1938 — на парт, роботі , 3 1939 — 
секретар Полтав. обкому КІТ (б) У. 
Па поч. Великої Вітчизн. війни 
призначений секретарем Полтав- 
< ько/п иі()цільного обкому КП (б) У. 
Загинув у бою. Після звільнення 
Полтавщини переиохований у м. 
Гадячі, 1969 — останки перенесе¬ 
но до Солдатської Слави мемо- 
ріального комплексу у Полтаву. 
На К. в. 1955 за проектом арх. 
3. Котлярової відбудовано заліз¬ 
ничний вокзал, станції Полтава 
Київська, протягом 60—70 х рр. 
здійснено забудову 5 поверховими 
житл. будинками 
КОНДРАТЮКА вулиця у Пол¬ 
таві (кол. Львівська, Жовтневий 
р-н) — від Київського шосе до 
вул. Героїв Сталінграда. Наз. на 
честь Кондратюка Юрія Васильо¬ 
вича (справжнє Шаргей Олександр 
Гнатович, 1897—1942) — укр. 
вченого-винахідника, одного з піо¬ 
нерів розробки ракетної техніки 
та космічних польотів. Н. у Полта¬ 
ві у буд. на вул. Срітенській (те¬ 
пер Комсомольська № 4), 1910— 
16 вчився у 2-й полтав. чоловічій 
гімназії (див. Коидратюку Ю. В. 
яг чоріальиі дошки). 1914 почав 
працювати над рукописом, присвя¬ 
ченим теорії міжпланетних польо¬ 
те Восени 1915 переїхав до свого 
дядька В. Я. /Іаценка на вул. Срі- 
гепську .N5 1 1. 1916 став студентом 
механічного відділення політех. 
іи-ту у Петрограді. Був мобілі¬ 
зований у царську армію, потрапив 
у школу прапорщиків, де закін¬ 
чив рукопис. 1918 мобілізований до 
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білої армії, звідки втік, деякий 
час переховувався у Полтаві. 
1919 у Києві знову мобілізований 
до біло'і армії, з якої втік перехо 
вувався у м-ку Сміла. 1921, щоб 
уникнути репресій, взяв ім’я по¬ 
мерлого Юрія Васильовича Коид- 
ратюка. 5 років працював на Ма- 
ловисківському цукровому заводі, 
1925 закінчив 3-й рукопис «За 
воювання міжпланетних просто¬ 
рів», який видав 1929 у Новоси¬ 
бірську. За відгуком учня М. Жу¬ 
ковського проф. В. Ветчинкіна це 
було «найповніше дослідження 
міжпланетних подорожей з усіх, 
написаних у російській та зару¬ 
біжній літературі до останнього 
часу.. ». З 1932 К. працював над 
проектом Кримсько^ вітроелектро¬ 
станції, будівництво якої почало¬ 
ся 1936. У липні 1941 вступив до 
Моск. нар. ополчення; загинув на 
фронті. К. в, забудована у 70 
80-х рр. 20 ст. 5—9—12 поверхи 
вими житЛ. будинками. 
КОНДРАТЮКУ Ю. В. МЕМО 
РіАЛЬНІ Д б ПІКИ у Полтаві. 
1) Встановлена на фасаді будин¬ 
ку по вул. Комсомольській № 4, 
в якому народився і жив до 1915 
Ю. В. Кондратюк (див. Кондра- 
тюкп вулиця), Дошка — пластик, 
відкрита 1987. 2) Встановлена на 
фасаді будинку кол. 2-ї чолові¬ 
чої гімназії (тепер корпус № 1 
Полтав. пед. ін-ту по вул. Остро- 
градського № 2), в якій 1910—16 
навчався 10. В. Кондраіюк. Дош¬ 
ка — метал, відкрита 1982, автор 
— скульпт. В. І. Білоус. 

Меморіальна дошка 
ТО. В. Кондраткжу у Попгаві 

КОНЕЗАВОД колгоспу «Аван¬ 
гард» Пирятин. р-ну. Ств. 1970 на 
базі колгоспної племінної коне¬ 
ферми. Вирощує племінних коней- 
рисаків для випробування на іпо 
дромах країни і реалізації госпо¬ 
дарствам. Розташ. у м. Пирятині 
на пул. Київській ЛГу 75. 
КОНЇВКА — річка в Полтав. 
обл,, ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Тече тер. Котелевського 
р ну. 
КОНОВАЛІВКА — село Машів- 
ського р ну, центр сільс. Ради нар 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Усть-Лип’янка (Кардашівка). 
Розташ. на правому березі р. Орі- 
лі та її прит. р. Лип’янці, за 
32 км від райцентру та за 40 км 
від залізнич, ст. Селещина 318 ж. 
(1990). Засн. у серед. 18 ст. За 
перегином 1859 К.— село власті 
цьке Костят мпогр. пов. ГІоліав. 
губ. біля річок Орелі і Лип’янки, 
17 дворів, 249 ж. Мурована По- 
кровська церква (1848), збуд. на 
кошти дружини капітана Т. І. Ва 
сецької. 1900 К.— село Нехворо- 
іцанеької вол. того ж пов., 67 дво¬ 
рів, 407 ж. 1910 — 78 дворів, 490 
ж. При церкві парафіяльна і шко¬ 
ла грамоти, 6 ка. Крім землероб¬ 
ства, селяни займалися ремесла¬ 
ми. Серед них були: тесля, 2 крав¬ 
ці, 2 шевці, 6 ткачів та ін. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 К.— 
центр сільради Нехворощанського 
р-ну Полтав. округу, 146 госпо¬ 
дарств, 763 ж. У ЗО х рр. по Коно- 
валівській сільраді було 4 колгос 
пи. Від голоду 1932—33 померло 
550 чол.. репресовано 4 жителі. Під 
час нім.-фашист, окупації (20.IX 
1941—23.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 6 чол., вивезли до Ні¬ 
меччини на примусові роботи 11 
жителів К. 1950 шляхом укруп¬ 
нення ств. колгосп їм. А. О. Жда- 
нова (тепер «Червона зірка»; зер 
ново-буряківничого та м’ясо мол 
напряму), відділення зв’язку й 
Ощадбанку, неповна с. ні., фельд¬ 
шерсько акушер, пункт, пік пок 
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на 40 місць, Будинок культури 
на 300 місць, 6 ка (13 тис. од. 
зб.); млин, олійниця, майстерня, 
молокопушст, лазня, сауна. 5гро- 
дженцем К. с Герой Гад. Союзу 
(1944) & В. Остапспко (1918—62). 
У пам’ять про ноші и однос ельців, 
які загинули па фронтах Великої 
Вітчизн. війни, всіаіюа.ієно: 1974 
у центрі села пам'ятник і стелу, на 
якій викарбувано І > і прізвища; 
на кладовищі — обеліски І Ід Зх. 
від села — 25 курілііін, біля с. 
Усть-Лигг’япка 6 куріапів. ІІа 
правому березі р Оре її іа 111111 к 11 

укріп ієні. Української иші. 

коНОВАЛОВЛ РУДКА річка 
в 1 Гол тав. оол. !ече іер. Мирго¬ 
род. р ну. 
КОНОНЕНКА М. С. МОГИЛА у 
емт Нових Санжарах. Знаходить 
ся на старому кладовищі, напро¬ 
ти кол. шкільного подвіря і бу¬ 
динку для вчителів, де мешкав і 
помер Коїіоііеико Мусій Степано¬ 
вич (1864—1922) — укр. письмен 
пик. II ус. Гурійці кол. Прилуці. 
КОГО ІЮН. ( ПЧІгр Київ, обл,) у сім і 

колшп. Кріпака ()сві гу «добу в 
самотужки .\ 1916 21 працю 
вав у По мані і о твою Коот ра 
тнвного банку ІІоепічім твори по 
чав друкувати 1883. Автор збі¬ 
рок віршів «. [іра (18.45), «Стру¬ 
ни^ (1903), «Хвилі» (1917—18, 
6 КН.), поніСїі ІІа < « і і *> (1898), 
зб. оповідань Буденне життя» 
(1902) та мі Ви ми кіі «Коопера 
ТИВИ Лубенської О ПОВІЇ V (191 І). 

Могилу батька ро 1111 у кав ГИ» і 
син псе і а В Коїв ви пі 11 

«КОІІСТАНТИ МОЇ РАДСКИЇ 
СЕ ЛЬСКО ХОЗ>111 СІ Ш ІІМЬІГ 
ИЗВЕСТИЯ». Ви .о ці мі у м 
Костянтиноїраді По пав і уб 
1914—15 один раз на місяць, 
з 1916 — два рази на місяць. 
«КООПЕРОВАНИЙ КУСТАР*. 
Газета, орган партгрупи га прав 
ління Кременчуцької промспілки. 
Виходила 1930—35 три рази па 
тиждень V Кременчуці. 
КбПАНКА — річка в Полтав. обл., 
на тер. Хорольською р-ну. 

КОРШЄНКИ 

КОПІЙОВАТА, Куп’свата — річ¬ 
ка в Полтав. обл., права прит. 
р. О мельника (бас. Дніпра). Довж. 
20 км, площа бас. 178 км2. Тече 
тер. Кременчуцького р ну. 
корАбліній л. в. меморі¬ 
альна ДбШКА у Кременчуці. 
Встановлена на фасаді будинку 
с. ці. по вул. Респубтіканськіи 
ЛР> 76, де 1940—41 навчалася Ко¬ 
раблі на Людмила Василівна (1925 

ІЗ) — комсомолка-підпільннця. 
Входи іа до складу підпільної гру¬ 
пи і. Ф ІІстька, яка базувалася 
V Криз коні, була зв’язківцем. По- 
і і м. щоб мосянечувати групу боє¬ 
припасами. в.ї.пміувалася на робо¬ 
ту в м.іік герию по ремонту військ, 
техніки (паї опиті завод). Закато¬ 
вана фашистами. Дошка - граніт, 
скульп. В. І. Волкова* арх. П. Г. 
Сергєєв; відкрита 1985. 
КОРЯЦЬКИЙ струмок в Пол¬ 
тав. обл., права прит. р Грунь Та¬ 
їм.ші (бас. Дніпра). Гєче тер. 
Зімьківсі.кого |> ну. 
КбРЗУНУ п гі. ПАМ’ЯТНИК 
у Гадячі. Встановлено на центр, 
площі міста. Коозун Павло Петро¬ 
вич (1892—1943) — рад. військ, 
діяч, ген.-лейтенант (з 1942). Н. 
у с. Клешево, тепер Слутдького 
р ну Мінської обл. у сел. сім’ї. 
У Рад. Армії з 1918. 1936 закінчив 
Військ# академію ім. М. В. Фрун 
зе. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни — командир корпусу, заст. ко 
м.під, 38 ю, команд. З ю і 47 ю 
арміями Керовані ним війська 
о і армії брали участь у Курській 
отій і визволенні України. Заги¬ 
нув V бою, похований у Гадячі в 
міському парку. Іменем Корзуна 
и і шано ну і. ми Та. Пам’ятник — 
орті юна скульп і ура (вис. 3,6 м) на 
за п.юмі іонному постаменті (вис. 
3,1 м). Автори — І. І. Козловсь- 
кий, арх. А. А. Заварзш; відкрито 
1950 
КОРІІІбНКИ — село Великобага- 
чапського р ну, центр сільс. Ради 
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нар. депутаті із, якій підгюрядко 
вані села Вишарі, Мостові вщшіа, 
Попове, Трудолюбиве., Цикали, 
Шпирни. Розтані, за ЗО км від 
райцентру та за 45 км від за тізішч. 
ст. Гоголеве. 441 ж. (1990). Засн. 
у 18 ст., назву дістали від імені 
першого поселенця козака Корні- 
єнка. У 1900 хугір К. належав до 
Балакліївської волості Хорольсь 
кого повіту, наліч. >4 двори, 210 ж. 
У 1910 входив до складу Оста- 
п’ївсякої волості, наліч. 40 дворів. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. 1928 виникли перші парт, 
осередки. 1930 у К. створено кол¬ 
госп ім. М. І. Калініна. У період 
цім.-фашист. окупації (14. IX 
1941—24.ІХ 1943) гітлерівці стра 
тили 2 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
24 чол. (по сільраді — 121 чол.). 
У селі — колгосп «Вітчизна» (зер 
ново-буряківничої о напряму), НОЧ 
школа, відділення зв’язку га оіцлд 
банку, фельдшер.-акушер, пункт. 
1959 відкрито пам’ятник воїнам- 
односельцям, загиблим на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
КОРбБКІНУ М. П. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена на пд. фасаді хірург, кор¬ 
пусу клінічної лікарні ім. М. В. 
Скліфосовського на честь Короб 
кіна Михайла Петровича (1841 — 
після 1916) — хірурга, який 1883 
вперше у Росії виконав операцію 
на легенях. Н. у Полтаві. Вчився 
на мед. факультеті Київ, ун ту. З 
1878 працював у Кременчуці, потім 
у Полтаві провідним хірургом гу 
бери, земської лікарні. Дошка — 
лабрадорит, відкрита 1983. 
КОРОВАЇ (кол. Ганнинське) — 
село Гребінківсякого р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Кулажинці 
і Лугайка. Розтані, на р. Гнила 
Оржиця, за 8 км від райцентру та 
залізнич. ст. Гребінка. 849 ж. 
(1990). Село позначене па карті 
Г. Л. де Бон чана (серед. 17 ст.). 
У 1690 К. дісталися Лубен, полков¬ 
нику Леошїіо Свічці, після його 

смерті (1699) перейшли до його 
спадкоємців. У 1827 їев Микола¬ 
йович Свічка одружився з еєсірою 
письменника Є. П. Гребінки (див. 
гребінки вулиця) — Ганною Лав- 
іі впою, мати якої була з роду 
Марковим і в. До серед. 19 ст. 
К. володіти відповідно Свічки та 
Марковичі, потім — різні воло¬ 
дарі. За даними Генерального опи¬ 
су Лівобережної України 1765—- 
69 село входило до складу Пиря- 
тинської 1-ї сотні Лубен, полку, 
з 1781 — до Пирятинського нові і у 
Київ, намісництва, з 1796 — до 
Малорос., з 1802 — до Полтав. 
губ. За переписом 1859 в К.— 
124 двори, 629 ж. 
У 1853 на кошти міст поміщиці 
Софії Гриневич збудовано муро¬ 
вану Преображенську церкву (на 
місці дерев’яної Пеіроплвлівської, 
зведеної 1722). При церкві діяла 
церковионлрафім паїв школа. У 
1900 в селі наліч. 146 дворів. 
955 ж.; у 1910 — 201 двір, 1182 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 село входило 
до складу Пиря пінського р ну При 
луц. округу. 1082 ж. (1923). У пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації (18.IX 
1941 —19.IX 1943) гітлерівці роз 
стріляли 9 жителів села, на при 
мусові роботи до Німеччини вивез¬ 
ли 139 чоловік. У селі — колгосп 
«Дружба» (зернового та м ясо- 
мол. напрямів), відділення зв’яз 
ку, неповна с. ш., фельдшерсько 
акушер, пункг, дитсадок, Будинок 
культури на 400 місць, б ка (ЇЙ З 
тис. од. зб.). Уродженцем с. Ку- 
лажииців є укр. фольклорист і 
етнограф член Кирило Мефодпе¬ 
ського товариства Опанас Ва¬ 
сильович Марковпч (1822—67; пер 
ший чоловік укр. письменниці 
Марко Вовчок). У 1958 спорудже¬ 
но надгробок на братській моти¬ 
лі рад. воїнів, полеглих при ви з 
воленні села від гітлерівців 1943, 
та пам’ятник на честь воїнів одно 
сель ці в, які загинули (137 чол.) 
під час Великої Вітчизняної вій¬ 
ни. 
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КОРОЛЕНКА ВУЛИЦЯ у Пол¬ 
таві (кол. Мало Садова, Жовтне¬ 
вий р н) — пі і вул. Садової до 
Комсомольської ІІаз. у 20-х рр. 
20 ст. на чс< м. Королелка Володя 
мира Галактіоиооима (1853—1921) 
— рос письменника, публіциста, 
громад. 1,014.1 II у м. Житомирі 
в родині повії, судді. Навчався 
у Житомир, і Ронеіюькіп гімназі 
ях. 1871 вступив до ІІсирб. ісх 
полог, ін-іу, 1374 перейшов у Пет 
ровську землеробську та лісову 
академію у Москві. У 70 х рр. 
зблизився з діячами рево.'іюц 
народництва. 1876 за Подання к<> 
лективного студентського прокес 
ту виключений з Академії і висла 
ний під нагляд поліції у Кронш 
тадт. 1877 вступив до Гірничого 
ін-ту у Петербурзі. 1879 і 1880 за¬ 
знав арештів. 1881 за відмову 
присягнути цареві Олександру III 
висланий до Якутії. 1885 оселив 
ся у Нижньому Новгороді, де роз 
горнув активну літ. і громад, ді 
ЯДЬпісгь, 1880 одружився з П * 
Іванове і? кою 1.89.3 здійснив подо 
рож до Амсриї п З 18% о піп з 
керівників, 1901 ІЗ (.« перерва 
ми) відп |м дії к іор кури Русское 
богатство $ 1890 жнв у Не тер 
бурзі. 1900 обраний почесним 
академіком ІІеїчфб АН (1902 ра¬ 
зом з А II Чсхоиим відмовимся 
від звання п і ні ік протеї ту проти 
незаконної о ('касування виборів 
М. Горі.кою до \і. ї ісми, 1918 по 
новлений В Дк.І (І ми) V ворсі ні 
1900 переїхав * р<•/ціною у ІІо'ма 
ву. «Переїзд в По пащ , малу 
вата дочка Коро іецк.і ( ос|пя 
Володимирівна, був ЩДі ііпюіо 
подією в житті нашої сім і. В І 
Короленко, який виріс на Україні;, 
любив її клімат і природу.Ми 
часто ходили в міський сад і милу 
валися красою Полтави. Після По 
тербурга з його дощами і туманами 
Полтава здавалася нам новим чу 
довим світом». 
Спочатку письменник мешкав у 
буд. Старицького на вул. Олек 
сандрівській (тепер Жовтнева), з 

КОРОЛЕНКА В. Г. ЛАЧА 

1903 — у буд. лікаря Будаговсько- 
го на вул. Мало-Садовій (тепер 
Короленка). К. швидко включився 
у літ.-громад, життя Полтавщини. 
Налагодив дружні стосунки з дія¬ 
чами укр. культури — Панасом 
Мирним, М. Коцюбинським, І. То 
білевичем, X. Алчевською, Г. Хот- 
кевичем та іи. 1901 надіслав до 
жури. «Русское богатство» нові 
біоі рафічні відомості про Т. Г. 
Шевченка, 1902 брав участь у під¬ 
гої овці рос.-укр. альманаху, при¬ 
свяченою 50-річчю з дня смерті 
М В. Гоголя. 1905 виступав на 
мітингах у Полтаві, спрямованих 
на відвернення сир. погромів у 
місті. Засудив у пресі розправу 
над селянами під час Сорочин- 
ської трагедії 190Г) (помістив в газ. 
«Полтавщина» за 12 січня 1906 
відкритий лист, в якому викрив 
беззаконня і масові жорстокості 
ст. радника О. Філітова, що ке¬ 
рував при іушснням сел. виступу). 
Він тупив 191 І па відкритті Гоголю 
М. В. пам'ятника у Сорочинцях. 
З 1905 майже щоліта відпочивав 
на х. Хатки (див. Короленка В. Г. 
дача) 1912 побував у Фінляндії, 
1914 лікувався за кордоном, зо¬ 
крема у Франції. Повернувся до¬ 
дому 1915. За йою ініціативою 
восени 1918 в Полтаві засн. «Лі- 
іу порятунку дітей». Помер і по 
хований у Полтаві (див. Королен¬ 
ка В. Г. могила). К. в. прокладена 
у 2 пол. 19 ст. Забудов, житл. 
будинками!! У буд. № 1, в якому 
1903 21 жив письменник, відкри¬ 
то Короленка В. Г. муоеи. Див. 
Коро іенку В Г. пам'ятник, Ко- 
рпіепкг/ В Г. меморіальні дошки. 
КОРОЛІ-1 ПСА В. Г. ДАЧА побл. 
о. КуЙбишсвого Шишацького р ну. 
У 1905 19 майже щоліта В. П 
Коро юпко (див. Короленка вули¬ 
ця) відпочивав і працював на х. 
Качки (іспер у складі села), зокре¬ 
ма, 1908 продовжував тут роботу 
над «Історією мого сучасника». 
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1906 у письменника на дачі гостю¬ 
вав кобзар М. Кравченко, який 
виконав думу «Чорна неділя в 
Сорочинцях» (була записана В. Ко- 
роленком). Зберігся дерев'яний 
двоповерховий будинок, на фасаді 
якою встановлено Короленку В. Г. 
меморіальну дошку, поблизу б у 
динку — Короленку В. Г. пам'ят¬ 
ник. Використовується базою від 
починку Харківського худож.- 
пром. ін гу. 
КОРОЛЕНКА В. Г. МОГЙЛА у 
Полтаві. Похований 28.XII 1921 
на Старому цвинтарі (тепер тер. 
Полтавського парку ім, І. П. Кот¬ 
ляревського). 29.VIII 1936 у зв’яз¬ 
ку із закриттям цвинтаря прах 
письменника перенесено на тер. 
Полтавського міського саду (те 
пер Перемоги парк). Поруч 1940 
поховано його дружину. Тою ж 
року розпочато роботи по встанон 
ленню на могилі письменника па 
м’ятника за проектом урожепки 
Кременчука сісульп. . І. А, ЇЗлох. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
деталі незакінченої споруди були 
пограбовані. У повоєнні роки кіль¬ 
ка варіантів пам’ятника зробив 
також уродженець Кременчука 
скульп. Я. С Ражба. 1962 на мо¬ 
гилі встановлено надгробок з гра¬ 
нітною моноліту вис. 2,15 м. На 
передній площині у бронзовому 
овалі вміщено барельєфний порт¬ 
рет В. Г. Короленка (скульп. 
Н. В Крандієвська, арх. В. А. 
Пасічний і Л. С. Вайнгорг). Див. 

Дача В. Г. Короленка 
У Хатках біля с. Куйбишевоіо. 

Короленка вулиця, Короленка 
В. Г. музей. Іл.— табл. XIII. 
КОРОЛЕНКА В. Г. МУЗЕЙ літе¬ 
ратурно-меморіальний у Полтаві. 
У 1928 в будинку, де жив з літа 
1903 по 25 грудня 1921 рос. пись¬ 
менник В. Г. Короленко (див. 
Короленка вулиця), до 75-річчя 
з дня народження була організова¬ 
на виставка «Життя і творчість 
В. Г. Короленка». Па основі її 
матеріалів 1940 — ств. музей. 
Організатором і першим його 
директором стала Софія Володими¬ 
рівна — дочка письменника. У пе¬ 
ріод Великої Вітчизн. війни експо¬ 
зицію було вивезено до Свердлов- 
ська, де музей продовжував дія¬ 
ти. Перед відступом з Полтави 
гітлерівці зруйнували будинок 
письменника Однак до 25 грудня 
1946 приміщення було відбудова 
но і музей відновив свою роботу. 
Зараз в музейний комплекс вхо 
пив: будинок музей (меморіальна 
частина), флігель (виставочна за¬ 
ла), сад, Короленка В. Г. могила 
та його дружини. Роки життя у 
Полтаві були заповнені інтенсив 
ною творчою роботою. Тут він за¬ 
вершив нариси «У козаків», писав 
другий цикл сибірських оповідань 
(«Мороз», «Феодали» та ін.), опо¬ 
відання «Мить» і «Не страшне». 
У Полтаві В. Короленко продовжу¬ 
вав свою роботу редактора ж. «Рус- 
ское богатство», публіциста і газет¬ 
ного кореспондента столичних і 
провінційних газет. З революц. 
подіями на Полтавщині пов’язана 
його ст. «Сорочинська трагедія». 
У будинку сучас. музею письмен¬ 
ник розпочав 1905 роботу над 
«Історією мого сучасника». 1910 
Короленко напружено працював 
над циклом ст. «Побутове явище», 
спрямованих проти військ.-польо¬ 
вих судів і масових смертних виро¬ 
ків. Будинок письменника став 
центром культур, життя Полтави, 
сюди йшли листи Л. М. Толстого, 
А. П. Чехова, М. М. Коцюбинсь¬ 
кого (побував у Короленка 1905), 
М. Горькою, приїздити А. В. 
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КОРСУНІВКА Луначарськип (1920), В. П. Ка- 
таєв. У музеї зібрано понад 10 тис. 
експонатів. Це унікальні фотогра 
фії, автографи В. Г. Короленка, 
A. П. Чехона, М. І Чернишев- 
ського, І. Ю Рспіиа іі ін.; власні 
речі, книжки іа гачені з особи 
( тої біб потоки письменника тощо. 
У музеї мімопіп ні портрети 
B. Коро.Н піка викопані .«окрема 
худож. І. Пархомспком (1909). У 
робочому кабінеті пін і.мечника 
(тут ВІН ПОМер О Ю Г(»;і Ю хв не 
йора): двої умбонпн письмовий 
стіл, ЯК пі і придбав Кор<> і і пк«» на 
перші (чю’і іітерату рїіі «.п»«»оі і кн 
і служив письменникові 50 років, 
скляна чорнильниця, 2 ручки з 
карельської берези, дерев’яна ку 
шетка, виконана за кресленням 
Короленка. На фасаді будинку 
Короленку В. Г. меморіальна дош¬ 
ка. Розташований на пул. Коро¬ 
ленка (кол. Мало-Садова) Аг° 1. 
КОРОЛЕНКУ В Г. МЕМОРІ 
АЛЬПІ ДОШКИ. 1) У Хатках 
біли с. Кунбпшсвого ІПишг-щького 
р ну. І5« іапов ієна на будинку, 
В ЯКОМУ 190 » 14 майже іЦО.ТІТа 
відпочивав і працював В. І Ко 
ролейко (див і((>/юлепка вулиця). 
Дошка мармур, ві ікрпіл 1953. 
2) У Полтаві Іи і .інші ієна па фа¬ 
саді б у пінку її" в\ і. Короленка 
№ І, в якому 1903 І кнв і працю¬ 
вав В. Ґ. К"р" и ііко Іпв. Коро 
лейка В І. *и/іііі (опіка гра 
ніт, підкопгп 14 і*» 
КОРОЛІ І іКЧ н. і. пАмя і 
НИК. І) N Чаїкач біля « Куй 
бйШСВОГО ІІІІПНЯЦЬКоІ >> рЧіУ. 15(1.1 
новлеїшй 1974 Поблизу і(ор<> ієн 
ка В, І. дачі. Мам иінпк 
гранітніїй иі"( і їм посгамеміі* Ав 
гори —скульт 15 II. Воловик, 
арх. В. Ф. Коне і.пі і ішов. 2) > 
Полтаві. В< і апов к по 1962 па 
Короленка В Г. могилі. 
«КОРСУїКИІЇ Опис МОРАЛЬ 
НИХ І ФІЗЙЧНИХ ОСОБЛЙ- 
ВОСТЕЙ МЕШКАНЦІВ ГА- 
ДЯЦЬКОГО ПОВІТУ цього 
ЧАСУ». Рукопис, складений 1848 
священиком Воскресенської церк¬ 

ви містечка Лютеньки Петром Та- 
расевичем. Описано характери 
людей, їх помешкання, страви, 
одяг, звичаї, обряди (Зіньки — 
хрестини, весілля, похорон), на¬ 
родну медицину тощо. Писалося 
для Департаменту держ. маєтно- 
стей, звідти рукопис надійшов до 
архіву Рос. географ, т-ва і 1916 

«а реєстрований Д. К. Зеленіним 
в <<()нпсі рукописів ученого архі- 
аа імператорського географічного 
шпаристий», вип. З (Петроград, 
191 (і) 
КОРОТУНУ С. І. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДОШКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена 1490 на фасаді будин 
ку по вул. Веліікотирновській 
№ 10/61, в якому жив С. 1. Коро¬ 
тун (1964—82). Загинув під час 
проходження військ, служби в 
Афганістані. Похований ус. Ярссь- 
ках Шишацького р ну. Дошка — 
мармур (авт.— Р. та В. Сокаль- 

КОРСАКІВСЬКИЙ ПАРК — па 
м’ятка садово-паркового мистецт¬ 
ва (з 1969). Закладений у 1945. 
Розташ. біля с. Весі діві цини Гре~ 
бінківського р ну. Перебуває у 
віданні колгоспу ім. В. І. Ульяно- 
ва. Площа 10 га. 
КОРСУНІВКА (хут. Слобідка, до 
1907 — Корсунова Слобідка) — 
село Лохвицького р-ну, центр 

ллм'ятник В. Г. ІІороленку 
V Х;л ках біля с. Куйбшпевого. 
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сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Вов 
ківське, Комсомольське, ГІласків- 
щина, Ромоданівка, Саранчине. 
Розтані, за 25 км від райцентру 
та за 10 км від залізнич. ст. Сенча. 
591 ж. (1990). Засн. наприкінці 
17 ст. Спочатку це був хутір і мав 
назву Слобідка. Належав сенчан- 
ському сотникові Леонтію Васи¬ 
льовичу Слюзу, який продав його 
вдові Григорія Михайловича Га- 
малії. На 1729 власником був її 
внук бунчуковий товарній Іван 
Гамалія. Слобідка відносилася до 
Синецької сотні Лубен, полку, ма 
ла 47 дворів. 1732 хутір купив оса 
вула Лубен, полку Степан Григо¬ 
рович Корсун. 1740 перейшла у 
спадок його синові Єремії, наліч. 
53 двори. 1750 належала військово¬ 
му товаришу Сенчанської сотні 
Григорію Корсуиу, паприк. 18 ст. 
капітанові Г. Г. Корсуну. У 19 п. 
стала називатися Корсунова Сло 
бідка. З 1781 — у складі Черні г. 
намісництва, з 1796 — Малоросій¬ 
ської, з 1802 — Полтав. губ. 1859— 
Корсунова Слобідка — село Мир¬ 
город. пов. 160 дворів, 917 ж.; 
1963 — 1117 ж., мурована церква, 
селітряний з-д, винокурня, відбу¬ 
валося 4 ярмарки на рік. З 1907 
має назву Корсунівка. 1910 — 244 
господарства, 1344 ж., орної зем¬ 
лі — 1551 дес., посівів — 1301 дес., 
паровий млин з просорушкою. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 створено комнезам. 

Корсунівка. Варваріг.еька церква. 

1926 у К.— 313 господарств, 1548 
ж. 1927 ств. «Червону комуну», 
на базі якої 1931 виник колгосп 
«Перебудова» (з 1959 — ім. XXI 
з’їзду КГІРС). Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (14.IX 1941—14.ІХ 
1943) гітлерівці вивезли до Німеч¬ 
чини 90 чол. (по сільраді), діяла 
підпільна група на чолі з лікарем 
В. М. Петеліним. 1946 К.— село 
Сенчанського р-пу, центр сільра 
ди, якій підпорядковані хутори 
Вовківський, Пласківщина, Ромо 
данівка. У селі — центр, садиба 
колгоспу їм. XXI з’їзду КПРС 
(зерново тваринницького напряму), 
відділення зв’язку та Ощадбанку, 
неповна с. ш., лікарня на 25 місць, 
аптека, Будинок культури на 462 
місця, 6 ка (12,1 тис. од. зб.), 
ветеринарний пункт. Пам’ятник 
В. І. Леніну (автор Ю. К. Скобли 
коид, 1967). Пам’ятник (1967) на 
честь рад. воїнів, загиблих 1943 
при визволенні села від нім. фа¬ 
шист. загарбників, та воїні«-зем¬ 
ляків, шо полягли (70 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни, 
«космос» — сквер у Кремен 
чуці. Розташ, на березі р. Кага- 
млика, між вул. Красіна та прос 
пектом 60-річчя Жовтня. Розбитий 
1968 на місці зруйнованої Трої¬ 
цької церкви. Площа 2,9 га. У цент¬ 
рі скверу — пам’ятник комсомоль¬ 
цям 20-х — ЗО х років (1968; 
скульп. П. Фліг). 
КОСіГ)РИНЕ — заповідне урочи¬ 
ще (з 1982). Типове лісове урочище 
Лісостепу з численними видами 
рослин, занесених до Червоної 
книги України. Розташ. біля с. Ве- 
личкового Шишацького р-ну. Пере¬ 
буває у віданні колгоспу «Шлях до 
комунізму». Площа 150 га. 
КОТЕЛЙВКА, Середня Котел ь- 
ва — річка в Полтав. обл., права 
прит. р. Котельви (бас. Дніпра). 
Довж. 31 км, площа бас. 319 км2. 
Прит.— р. Мокра Котелевка (пра 
ва). Тече тер. Котелевської 0 р ну. 
КОТЕЛЙВСЬКА ФОРТЕЦЯ 17- 
18 ст. Споруджена на іюч. І ст. 
на березі р. Кого іьии і ія захисту 
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тер. Слобідської України від напа¬ 
дів кримських татар. Укріплення 
первісно складалися із земляного 
валу з ровом, палісаду та, ймовір¬ 
но, 8 дерев, башт. З трьох боків 
оточувалося річкою. К. ф. зруйно¬ 
вана шведським військом 1709 під 
час Північної війни, незабаром 
відбудована. 1718 мала подвійні 
«плетені» стіни, засипані землею 
(товщина у верхній часі пні 1 еаж. 
1І2 арш.). Поверху син були вста¬ 
новлені тури — конічної форми ло 
зяні коші, заловіюпі землею. По 
кутах укріплення розташовували¬ 
ся 4 бастіони вис. 2 еаж., шир. 
2,5 еаж., довж. 4 еаж. Заг. довжи¬ 
на укріплені) становила Г>73 еаж. 
У середину фортеці вели 4 воріт 
у проїзних баштах висотою до 
2,5 еаж., у ширину 2 саж. На тер. 
К. ф. розміщувалося 2 церкви, 
бл. 200 дворів. Укріплення під¬ 
тримувалися у задовільному стані 
ще 1768. Наприкінці 18 ст. К. ф- 
занепала (див. Оборонне будівниц¬ 
тво). 
КОТЕЛЙВСЬКИЙ ІСТОРЙЧ 
НИЙ МУЗМ. Ств. 1962 на гро¬ 
мад. засадах у Омт Котельні. Мі¬ 
ститься в окремому приміщенні, 
експозиція лай мас 4 кімнати, скла¬ 
дається з 7 розділів. Кількість ек¬ 
спонатів — 1554 од., серед яких 
знахідки з Нільського городища 
скіфського часу, матеріали про 
рос. поета-перекладача уроджен¬ 
ця Полтави М. І. Гнєдича (1784— 
1833; див. Гнєдичу М. І. пам'ят¬ 
ник), командира партизан, з’єд¬ 
нання, двічі Героя Рад. Союзу 
С. А. Ковпака (див. Ковпака вули¬ 
ця) та іи. Звання народного удоето 
єний 1968. Розтаю, па вул. Леніна 
№ 4. 
КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН. Зпах. 
у пїі.-сх. частині області. Площа — 
0,9 тис. км2. Нас. — 23,2 тис. ж. 
(1990). У районі 38 нас. пунктів 
(1 — селище міського типу, 37 сіл), 
підпорядкованих селищній та 
восьми сільс. Радам нар. депута¬ 
тів. Центр — смг Котельна. К. р. 
межує з Охтирським р-пом Сум- 

КОТЕЛЕВСЬКИЇІ РАЙОН 

ської сбл га Крас.нокутським р-ном 
Харківської обл. Утв 1923, на¬ 
лежав до Охтирськоі округи Хар¬ 
ків. губ. 5. і 1925 до К. р. приєдна¬ 
но хут. Гнилосиріпку (Чернещи- 
ну), що відносився до Бої одухів- 
ського повіту. 1925 район приєдна¬ 
но до Полтав. округу (в червні 
1925 Охтирський округ розфор¬ 
мовано). На 1926 у К. р. було 5 
сільрад. К. р. ліквідовувався 
1930—39; 1962—65. Під час цім.- 
фашист, окупації (жовтень 1941 — 
вересень 1943) було спалено і зруй¬ 
новано 3779 житл. будинків, 6 
механізованих і 2 водяних млини» 
2 цегельних заводи. 
К. р. розташ. у межах Придні¬ 
провської низовини. Поверхня рів¬ 
ні нна. По тер. р-ну протікають 
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6 річок: Ворскла, Мерло, Котель- 
ва, Котелевка, Суха Грунька, 
Трюханівка (Труханівка). Корисні 
копалини: природний газ, нафта, 
пісок, торф, глина. Грунти пере¬ 
важно чорноземні. Розтані, у лі 
состеповій зоні (дуб, липа, клен, 
ясен та ін.), займають бл. 16,6 тис. 
га. У районі — пам’ятка садово 
паркового мистецтва респ. значен¬ 
ня Ковпаківський лісопарк, а та¬ 
кож заповідні об’єкти міси, зна¬ 
чення — Борівський заказник, 
Вороняпський заказник, заказ¬ 
ник Дубове, Пїдтррівеький -заказ¬ 
ник, Приворсклянський заказник, 
Руднянський заказник і пам’ятка 
природи — дуб звичайний (див. 
Дуби). У К. р.: швейна ф ка «Про¬ 
грес», комбікормовий з-д, цех 
Полтав. міськмолокозаводу. Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство зер¬ 
ново-буряківничого і тваринниці 
во м'ясо мол. напрямів. У р-ні 
13 колгоспів. Оси. зернові куль 
тури: озима пшениця, ячмінь, 
кукурудза, горох, жито, просо, 
гречка. Розвинуті свинарство, вів¬ 
чарство. Площа с.-г. угідь — 56,7 
тис. га, в г. ч. ріллі—45,2 тис. га, 
сіножатей і пасовищ — 10,7 тис. 
га. Автомобільних шляхів 195,8 
км, у т. ч. з твердим покриттям 
177,7. У р ні 6 середніх, 8 непов¬ 
них середніх і 8 початкових шкіл, 
5 дит. садків, профтехучилище 
(філіал Зінькіьського СП ГУ), ди- 
т гча музична школа, станції юн¬ 
натів та юних техніків. Працюють 
районна та 4 дільничні лікарні, 
17 фельдшерсько-акушєр. пунктів, 
5 аптек, 10 Будинків к-ри та 27 
сільськ. клубів, 1 кінотеатр, 31 
кіноустановка, 23 б ки, в т. ч. цент¬ 
ральна районна та дитяча (заг. 
книжковий фонд — бл. 310 тис. 
од. зб.). Ств. районний історичний 
музей. Видається районна газета 
«Народна трибуна». На тер. К. р 
розташовані такі археол. пам’ятки: 
Нільське городиш є, курган Біто¬ 
ва могила, майдан «Розкопана 
могила», кургани в ур. Скоробір, 
Осііяіи, Саранчове Поле (крім 

цього понад ЗО курганів), також по¬ 
селення доби неоліту, бронзи, скіф 
ського часу, черняхівської куль¬ 
тури та Київ. Русі. Наліч. понад 
90 пам’яток історії га культури; 
11 музеїв. 5 заказників та заповід¬ 
ників. Див. статті. Котельва, 
Більськ, Велика Рублівка, Дерев¬ 
ки, Козлівіцина, Мала Рублівка. 
Мнкілка, Милорадове, Сидоря 
че, а також ст. на термін «коте- 
левський». ^ Іл.— табл. XXVIII. 
КОТЕЛЬВА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж. 31 км, площа 
бас. 497 км*. ГІрит.— р. Котелев¬ 
ка (права). Тече тер. Котелев 
ського р ну. На берегах К.— емт 
Котельва. 
КОТЕЛЬВА — селище міського 
типу (з 1971), центр Котелевсько- 
го р ну. Розтані, па р. Котельні, 
за 65 км від обл| центру і за 35 
км від залізний, ст. Охтирка. Се 
лйодній Раді нар. депутатів підпо¬ 
рядковані села Камінне, Михай- 
лове, Чєрнєщипа. 12 989 ж. (1990). 
В істор. джерелах вперше згаду¬ 
ється у 16 ст. 1648—49 К. — сотен 
не містечко Гадяцького, з кін. 
1649 — Полтав., 1661—62 — Зінь- 
ісівського; на 1672 — Гадяцького 
полку. Пізніше входило до Ох- 
тирського полку Слобідської Ук¬ 
раїни. У 2-й пол. 17 — на поч. 
18 ст. К. була однією з фортець 
(див. Котелевська фортеця), що 
захищали Україну від нападів 
кримських і ногайських татар. 
Зруйнована швед, військами 1709 
під час Північної війни. 1726 у 
містечку дві козацькі сотні. Почи¬ 
наючи з 2 ї пол. 18 ст. К. стає 
одним з центрів чумацтва на Сло 
божанщині. З 1780 по 1796 входи¬ 
ла до складу Охтнрського пов, 
Харків, намісництва, з 1797 — 
слобода Охтнрського по в. Сло¬ 
бідсько-Української, а з 1835 — 
Харків, губ. 1838 у К. наліч. 1750 
дворів, до 10 тис. ж., 5 церков: 
Мироносицька, Вданецснська По 
кровська, Троїцька, Вс і хсвя іська 
(у г. ч. одна мурована). Щороку 

380 



влаштовувалося по 4 ярмарки. 
На 1.881 — у слободі 383 реміспн 
ки, у т. ч.: шевців — 90, гонча 
рів — 81, чинбарів — 80, ковачіь 
— 18, бондарів — 17, теслярів — 
15, колісників — 13 кравців — 
12. Перше парафіяльне училище 
у К. відкр. 1812; у 1880—87 було 
3 учбових заклади. Па 1870 — 
6323 ж., наліч. 2009 дворів, 7 цер 
ков (три з них муровані). У кін. 
19 ст. в слободі була цегельня по¬ 
міщика Матуншноького, салотоп 
ний завод. На поч. 20 сі. у К. 
наліч. 5 церковнопарафіяльних, 
6 земських і міністерських училищ; 
лікарня, поштове відділення, 
2 вальцьових млини з Олійницями, 
наліч. до двох десятків вітряків. 
1913 встановлено телефонний зв’я¬ 
зок з повітовим містечком — Ох¬ 
тиркою. У роки революції 1905— 
07 у К відбувались сел. завору 
шення. Активну революц. пропа 
ганду проводили Г. П. Прядка, 
Г. 3. Кашуба, А. В. Радченко, 
Г. К. Бородай. Рад. владу прого 
дошсію у січні 1918. У період 
громадян, війни в р ні К. було 
організ. загін червоною козацтва 
(див. ьКовпака вулиця). 1924 ств. 
перші ТСОЗи «Ранок» і «Надія». 
1925 — 30 К. — районний центр 
І Тол та в. округу (на 1926 — 20 343 
ж., 4588 господарств). У 1932 — 
ств. МТС. У 1939 з Опішнян- 
ського та Чутівського утв. Котелев- 
ський р-н. На тер. К було 4 сіль 
ради: Котельво Жовтнева, Котель¬ 
во Лені не ька, Котел ьво П е ршо- 
травпева, Коїельво-Петрівеька. 
1939 у К.— І і 883 ж. (зменшення 
населення сталося ннле.ті і.оі го.чо 
домору в 1932—33). Під час кім 
фаш. окупації (9-Х 1941 — 9. IX 
1943) гітлерівці розстріляли 8 ж., 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 607 чолі знищили 460 
госіі в. 1947 у К. 12 538 ж.; с. ш., 
4 поч. і 2 семирічних школи. На 
1990 у К.: 4 колгоспи, швейна 
ф-ка «Прогрес», райсільгосптехпі 
ка, партія розвідувального бурім 
нл, ремонтно транспортне підпрн 

и* 

КОТЕЛЬНА 

сметво, цех переробки деревини, 
цех ІІолтав. міськмолокозаводу, 
хлібокомбінаї та ін. підприємст¬ 
ва, 2 с. ги., три восьмирічних, одна 
поч. школи, дитяча муз. школа, 
філіал Зіньківського профтехучи¬ 
лища, лікарня (200 місць), полі¬ 
клініка, поштамт з трьома відді 
лсітями, побуткомбінат, 6 б-к (6л. 
134 тис. од. зб.), районний Буди 
пок культури на 385 місць та се 
лмщщ клуби, 6 стаціонарних кі¬ 
ноустановок, 4 музеї. У К. вида 
ється газета «Народна трибуна». 
Уродженцями К є: Ромуадьд Ми 
роновнч (при сприянні сотника 
Романа Гнєдича дістав освіту у 
Київській академії, склав великий 
рукописний збірник зі своїх та 
чужих творів укр. та иолЬськ. мо 
вами 1727—29), укр. художник 
18 ст. Петро Рогуля (ним ств. 
ікони для собору Охтирського 

«роїцького монастиря, Покров- 
ської церкви у Котельні); укр. істо¬ 
рик, автор прань з історії Слобід 
сько! та Лівобережної України 
Д. її. Міллер(1862 -1913); двічі Ге¬ 
рой Рад. Союзу, держ. діяч УРСР, 
керівник одного з партизан, з’єд¬ 
нань на Україні С. А. Ковпак 
(1887—1967); доктор тех. наук 
В. 1. Конвісар; Герой Соп. Праці, 
механізатор Я. Я. Салатний; 
трактористка, лауреат Держ. пре¬ 
мії УРСР А. І. Дрижи рук. З К 
пов’язані життя і діяльність крає¬ 
знавця О. Д Твердохлібова [(1840 
—1918), зокрема, дав опис кустар¬ 
них промислів Охтирського і Бо 
І <І і ухі и< ькш 0 повітів], художньо¬ 
го критика А- М. Млтушинського 
(1829 85). У К.: Гроїцька церк¬ 
ва (1809 12), Шевченку Т. Г. 
пам'ятник (1964), Гпедичу М. /. 
пам'ятник (1987), Ковпака С. Л. 
по/руддя (1948Х пам’ятники Пені- 
пу В. І. (1965, 1982). Пам’ятні 
знаки: на місці втечі (1768) Мак¬ 
сима Залізняка з-під варти, що 
супроводжувала ного на заслання 
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у ІІерчинеьк (1977), члену першо¬ 
го Котелевського вол. ревкому 
Й. М. Федченку (1984), на честь 
військових частин і з’єднань Воро 
незького фронту, які визволяли 
селище від нім.-фашист, загарб¬ 
ників (1968). Братські могили 
рад. воїнів, полеглих 1943 (па¬ 
м’ятники 1933, 1955, 1957, ре- 
констр. 1982; 1984), пам’ятники 
землякам, що загинули (1074 чол.) 
в роки Великої Вітчизн. війни 
(1967, 1969) та ііі. Поблизу К.— 
давньоруське городище, куріани 
в ур. Зіньківщина та кургани в 
ур. Борженкові Робленці, Великі 
Робленій- На околиці емт — па¬ 
м’ятка природи — Ковпаківський 
лісопарк (закл. 1918), парк ім. 
Т. Г. Шевченка (закл. 1964). 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО БУЛЬВАР 
— бот. пам’ятка природи (з 1970). 
Насадження пірамідального дуба 
1903. Розтані, у Полтаві, на пул. 
Котляревського. Перебуває у ві¬ 
данні міськкомунгоспу. Площа 1 
га. На К. б. встановлено Котля¬ 
ревському /. П. пам’ятник. 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛИЦЯ 
у Полтаві (кол. Протопопівська. 
Жовтневий р н) — від вул. Паризь 
кої Комуни до вул. Шевченка. Наз. 
1908 на честь Котляревського Іва¬ 
на Петровича (1769—1838) — укр. 
письменника* Н. у Полтаві в сім’ї 
дрібнопомісного дворянина. Його 
дід був дияконом Усг?енського 
собору, батько — канцеляристом 
городового магістрату, мати ро 

Вулиця Котляревською і 
пам’ятник письменнику у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

дом з сім ї козака Решетилівськоі 
сотні. Поч. освіту здобув у місц. 
дяка. 1780—89 навчався в Полтав¬ 
ській слов’янській семінарії, але 
не закінчив. 1789 вступає на служ¬ 
бу до Новорос. канцелярії у Пол¬ 
таві. Працював у дворянській опі¬ 
ці. З 1793 вчителював у с. Коврай 
(тепер Черкаської обл.) в помі 
щицькій родині. 1796 вступив на 
військ, службу у Сі перський кара 
бінерний (потім драгунський)полк. 
До 1806 полк стояв на Полтавщині. 
Під час рос.-тур. війни відзначився 
при штурмі Ізмаїльської фортеці 
і Бендер. 23 січня 1808 в чині штабс- 
капітана вийшов у відставку. їздив 
у Петербург з наміром знайти ро¬ 
боту. У травні повертається до 
Полтави. Тут 1810 одержує посаду 
наглядача Полтав. будинку ви¬ 
ховання бідних дворянських ді 
тем. З іСп. 180.) кіі О. Б. Куракіаим. 
Місишся спершу в буд. лікаря 
І. Тишевського поблизу Спаської 
церква, потім у буд. Руденка на 
Петровській пл. (тепер Леніна), на¬ 
решті — в будинку Полтавського 
Малоросійського поштамту. В цьо¬ 
му закладі навчалися майбутній 
математик М. Петроградський 
і художник А. Мокрицький. 1812 
сформував у с. Горошиному 5-й 
кінний полк укр. козацтва (див. 
Котляревському І. П. меморіаль¬ 
ні дошки). У 1813 Котляревського 
відрядили з депешами в Дрезден. 
У 1813 і 1814 двічі був у Пегербур 
зі. 1818—21 виконував обов’язки 
Гол. директора Полтавського віль¬ 
ного театру. З 1818 брав участь 
у роботі масонської ложі «Любов 
до істини>, очолюваної декабрис¬ 
том М. М. Новиковим (див. Дека¬ 
бристи на Полтавщині). 1818 об 
раніш членом Харків. Т-ва амато¬ 
рів красної словесності, 1821 — 
почесним чл. петерб. Вільного 
т-ва аматорів рос. словесності. З 
1827 — попечитель благоційного 
лікувального закладу. В травні 
1835 вийшов у відставку. Помер 
29 жовтня і похований у Полтаві 
(див. Котляревського /. //. моги- 
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ла). Літ. діяльність К. почав бл. 
1794 переробкою «Енеїди» Вергі- 
ділі Перші три частини було на¬ 
друковано 1798 в Петербурзі^ З 
доповненнями виходила 1808 і 1809 
(повний текст видано 1842 у Хар¬ 
кові). 1804 написав «Цісшо князю 
Куракіну», 1817 переклав з грець¬ 
кої оду «Сафо». 1819 написав 
для ІІолтав. театру п’єси «Натал¬ 
ка Полтавка» і «Москаль-чарів- 
пик». К. бував у 7 рощипс ькліх 
садибі в Кибинцях (на копни Д. П. 
Трощинського VI римувалися пен¬ 
сіонери з бідних дворян), Кочубе- 
їв садибі у Днкані.ці, Капни тій 
садибі в Обухівці. Поетові мале- 
жала садиба на х. Тютюнники (те¬ 
пер с. Кукобівка Решеїилівського 
р ну). У Полтаві встановлено Кот 
ляревському /. 11. пам'ятник, 
відкрито Котляревського 1. П мір 
зей, реставрованеє Котляревська 
го І. П. садибу. 
К. в. прокладено на поч. 19 сі. за 
Полтави планами 1803—05. На 
вулиці 1903 відкрито пам’ятник 
Г, II, Котляревському і закладено 
Котляревського бульвар. З дорс 
волюц, забудови зберігся будинок 
кол. крамниці москов. фірми «Чай 
К.* С. Попових», на якому встанов 
лено Гладкому Г. П. меморіальну 
дошку (№ 20/8. тепер — обл. від¬ 
діл нар. освіти). На розі К. в. і 
вул. Жовтневої містився кінотеатр 
«Кол ізейь, навпроти збудовано 
Центр. універмаг (№ 28/13). 
На перетині з вул. Пушкіна 1922— 
23 за проектом арх, А. Лангмана 
споруджено ПолтавсііКий народ¬ 
ний дія їм. В. Г. Короленка (тепер 
с. ш. № 10, па фасаді — У бий вовк 
Лялі меморіальна дошка). 1007 
встановлено Нескореним попит 
чанам пам'ятник. На К. в. зна 
ходилаея каплиця, зведена в па 
м’ять про царя Олександра II (не 
збереглася ). 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО 1. п. мо 
ГЙЛА, Згідно з бажанням поета, 
його поховали на околиці міською 
кладовища Полтави, поблизу до 
роги на Кобеляки (кол. вул. Ко- 

КОТЛЯРЕВСЬКОГО МОГИЛА 

беляцька, іепер — Фрунзе). Пер 
ший надмогилвний пам’ятник спо¬ 
рудив 1839 на власні кошти II. С. 
Стеблін-Кумівський. Це була не¬ 
велика увінчана хрестом цегляна 
колона на чотирикутному поста¬ 
менті з написом на мідній пласти¬ 
ні: «Маіор И. П. Котляревскпй, 
сочинитель Знеіди на малорус- 
ском наречии род. 1769 г., августа 
29, скончался 1838 г. 29 октября». 
1869 надгробок реставровано вста 
мовлено огорожу, замінено мідну 
н л астми у і напис. Нового ремонту 
зазнав пам’ятник 1881. У 1893 Пол- 
тав. губ. земське зібрання аеш ку¬ 
вало на спорудження нового па¬ 
м’ятника 1 тис. крб. Тоді ж почав 
ся збір пожертв. Пам’ятник від¬ 
крито 1898. Являє собою чотири- 

Перший надгробок на могилі 
І. П. Котляревського, 1839. 

389 



граниий обеліск з чорного марму¬ 
ру на фігурному постаменті (авто 
ри — екульп. Л. Повен І худож¬ 
ник ІЗ. Волков). На фасадній 
стороні — барельєфне зображення 
обличчя ї. П. Котляревського і? 
лавроіюму вінку (відлите учнями 
земського ремісничого уч-ща). 
Нижче — вірш Т. і , Шевченка: 
«Будеш, батьку, напувати, поки 
живуть люде, поки сонце з неба 
сяє, тебе не забудуть». Обеліск був 
увінчаний хрестом, який 1938 за¬ 
мінили чотиригранним конусопо¬ 
дібним блоком, а на стик перенес¬ 
ли барельєф. Пам’ятник і могила 
були обнесені металевою огорожею 
яку 1967 знято. 1969 покладено 
гранітні підходи. Проведено реста 
врацію і полірування гранітних 
площин, відновлено позолоту над¬ 
писів. Після ліквідації кладовища 
(1937) могила знаходиться на ролі 

Пам’ятник на могилі І, II. КотлЦ 
реве ь кого. 1893. 

вулиць Фрунзе та Р. Люксембург. 
Іп.— табл. XII. 
КОТЛЯРЕВСЬКОЇ О 1. ГЕ МУ¬ 
ЗЕЙ лі і сратурно-меморіальнип 
у Полтаві. Розповідає про життя 
і творчість класика укр. літерату¬ 
ри І. П. Котляревського (див. Кот¬ 
ляревського вулиця). Розгаш. у 
будинку поч. 19 от., що за перека¬ 
зами належав відомому рос. поету 
і драматургу В. Б. Кашіісту (див. 
ст. Капніста будшюк). Відкри¬ 
тий 1952. Експозиція розмістила¬ 
ся у 6 залах. Музей має понад 
5 тис. експонатів (є унікальні). 
Тут зберігаються рукописний ар¬ 
хів, переданий музею Остер ург. 
бібліотекою ім. Саліикова-Щедрі- 
на (надійшов туди 1856 від вдови 
першого біографа поета — С. П. 
Стебліна-Каміне ького), особисті 
речі, зібрання публікацій творів 
письменника га монографій про 
нього, твори мистецтва, присвя 
чені 1. 11. Котляревському, пред¬ 
мети побуту та етнографії, рідкіс¬ 
ні видання кін. 18 — поч. 19 ст. 
У 4 залах зібрані матеріали, що 
висвітлюють життєвий і творчий 
шлях Котляревського, інші 2 — 
розповідають про вшанування па 
м’яті поета. Документи, картини 
(В. Вакало, А. Сербутовського, 
Г. Мегмедова, В. Сахненка, Б. 
Щербини та їй.), малюнки, речо 
ві матеріали відображають його 
дитячі та юнацькі роки, участь 
у рос.-ттр. війні 1806—12, у Віг- 
чизн. війні 1812 (про формуван¬ 
ня ним 5 козацького кінного пол 
ку у с. Горошині). Висвітлена 
службова діяльність Івана Петро¬ 
вича; його зв’язки з прогрес, дія¬ 
чами свого часу. Окремий зал 
присвячено історії ств. і публіка¬ 
ції поеми «Енеїдак Перше видан¬ 
ня поеми було здійснене у 1798 без 
відома автора на кошти конотоп¬ 
ського поміщика М. Й. Парпури, 
друге видання 1808 експонується 
з особистої бібліотеки Івана Пет¬ 
ровича. У експозиції знаходяться 
ілюстрації до твору ішкоп.ші чк- 
раїн. художниками II. Марпіно- 
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вичем (1874), В. Корінєнком (1903), 
І. їжакевичем, Л. Базилевйчем. 
Матеріали третього залу розпові¬ 
дають про театр, і драматург 
діяльність Котляревського— гірєд- 
»'і.м» ієні перші видання п’єс, афі 
1111 фогої рафії театр, колективів 
1.1 іцф мп.ч виконавців у п’єсах 
Івап.'і 11 <*і ришгіа. Частина експо- 
і И11 і 7 Матеріали про перших 
виконавці В ГОЛОВНИХ ролей у «На¬ 
гліш І і о і та ві і і * М (\ Щепкіна 
(виборний Макоїоііспко) і К. В. 
І іа 11.0твої (II м і н а) V цюх 
останніх іаїлЧ Подано ч.пері їли 
про ВІДКРИТТЯ І\ппіІЧ/іп 
/. II. //(7 4 пппшка V ІІоиаіП ви 

ілшіч іворів пік ьмгішпк.і рі іш 
ми мовами, вшанування ного па 
м’яті сучасниками. У впставоч 
ному залі експонуються роботи 
професійних художників і народ¬ 
них умільців, присвячені І. П. 
Котляревському. Розташ. па Пер- 
шотравпевому просп. № 18. Іл.— 
та >л. XII. 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО І. П. СА- 
ДІІКА V Іі« і п таві. Відкр. 1969. 
До мемор комплексу увійшли 
хата, комора, повітка, криниця. 
Садиба с фі палом літературно- 
мемор Кош лл/кчіського І. II. му 
.///О. \ іворі Перед мемор. будин¬ 
ком І * > /1 всі піов ієно Котлярев¬ 
ському /, II шіч нитик (погруд¬ 
дя). І >і пі « а /і поп обеДІСК З ЧОр 
і-ІОтО ла< р . юри і у і написом: «З 
ці/ і Са ріОН па ві і. « вії пролунав 
ГОЛОС Ні рпіого к і в нка нової ук¬ 
раїнської ДІгсраіури Івана Пет- 
рОвпча Кпі шрсвськото (1 769— 
18.38) Хату, як шанач.и іі.ся у 
купчій, 1/1 купив /її і, Кої іирсв 
ського — Іван, па тії ч и іпякон 
Успенського собору. Цікава іп 
формація відносно Істрії будип 
ку письменника була зпаіідепм 
у Г. Данії лепського («ІІолганська 
старовина у відношенні до часу 
Петра Великого»), М. Арандарен 
ка («Записки про Полтавську гу¬ 
бернію»), С. ГТ. Стеблі на Камін 
ського («Біографічний нарис жіп 
гя і творчості Івана Петровича 

КОТЛЯРЕВСЬКОГО САДИБА 

Котляревського^), 1. !. Срезиевсь- 
кого («Знайомство з І. П. Котля¬ 
ревським >)«. Стара хата після смер¬ 
ті письменника переходила від 
одного господаря до іншого. Істо¬ 
рик Л. В. Падалка, складаючи у 
1917 «Путівник по Полтаві», зга¬ 
дує одного з власників — Мусія 
Івановича Головатинського, що при¬ 
дбав хату заради того, щоб зберег¬ 
ти цю реліквію, він охоче пускав 
ні пвідувачін до садиби. 
Иі:ід вороння комплексу здійсшо- 
іі.і чїї ті малюнком Т. Г Шевчен 
ка (був гум 1843) на якому хаіз 
іображеп.і від Ворскли на тлі Ус¬ 
пенською собору; літографії ху- 
дож. Р. Мелліиа, де будинок по¬ 
казанні! від воріт; «а Спогадами 
сучасників та за планом садиби 
1837, знайденим у ІІол гав. обл. 
архіві. Реконструкцію здійснено 
архітектором В. М. Тертичним. 
У будинку письменника 5 невели¬ 
ких кімнат: кабінет, світлиця, 
вітальня, кімната економки і кух¬ 
ня У будинок вмонтовано окремі 
деталі із власного будинку, такі як: 
сволоки з написом і без напису, 
частина сіней з дерева, що вико¬ 
ристано з старої хати. Кабінет 
містить диван, стіл, інафу з чис¬ 
ленними книжками латин., рос., 
фрлнц. мовами, журнали та ін. 
Особливу увагу відвідувачів при¬ 
вертає сволок з дідівської хати, 

Садиба І. П. Котляревського 
у Полтаві. Мал. Т. Г. Шевченка. 
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на якому старослов’янською мо¬ 
вою вирізано написі «Создася дом 
сей во имя огца и сьіна и святого 
духа. Аминь. Року 1705, месяца 
августа І». У вітальні — стіл, по 
судна шафа, стільці, жардиньєр¬ 
ка. У кімнаті економки зберіга¬ 
ються меморіальні речі — лом¬ 
берний столик, люстерко, комод 
для білизни. Світлицю прикра¬ 
шають столи, канапа, шкіряні крі¬ 
сла, на стіні — старовинний годин¬ 
ник та меморіальна річ — карти¬ 
на невідомого фламандського ху¬ 
дожника 17 ст. «Іспанець тримає 
рака», яка належала поету. Кухня 
заповнена речами кін. 18 — поч. 
19 ст.— це стіл, лава, мисник, ви¬ 
шивані рушники тощо. У різний 
час у будинку письменника бува¬ 
ли діячі вітчизнян. науки і куль¬ 
тури: рос. філолог і славіст І. І. 
Срезневський, актор М. С. Щеп 
кін, рос. історик та етної раф ІЗ. В 
Пассек, батько М. В. Гоголя — 
В. О. Гоголь Яновський, рос. істо 
рик М. П. Погодін, редактор «Оте- 
чественньїх записок» П. П. Сви- 
ньїн та ін. Біля входу на под¬ 
вір’я — меморіальна дошка з на¬ 
писом: «Садиба І. П. Котлярев¬ 
ського. Земля натхнення великого 
поета. Тут засвітив він зорю нової 
української поезії. Звідси вийш¬ 
ли в безсмертя «Енеіда», «Наталка 
Полтавка », « Москаль- чарі вник ». 
Івановій Горі доземно вклоняли¬ 
ся Тарас Шевченко, М. Гоголь, 

Садиба І. П. Котляревського 
і Успенський собор у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

А 

М. Щєпкін, Леся Українка, Па¬ 
нас Мирний, М. Кропивницькнй, 
М. Заньковецька, багато інших 
діячів культури. Слава осяює 
це місце. Схились до святині!» 
(текст ГІ. П. Рогача). Знах. на 
Красній площі МЬ 3. Іл.— табл. XII. 
КОТЛЯРЕВСЬКОМУ І. П. МЕ¬ 
МОРІАЛЬНІ ДОШКИ. 1) У 
с. Горошино ну Семені вського р-ну. 
Встановлена на фасаді кол. будин¬ 
ку поміщика Левка Гудими (тепер 
Горошинська дільнична лікарня). 
У серпні 1812 І. ГІІ Котляревський 
(див. Котляревського вулиця) 
сформував у селі 5-й козачий кін 
ний полк, який 2 вересня висту¬ 
пив на Лубни, Пирятин, Прилуки, 
а звідти на Калугу н Тулу; згодом 
взяв участь у боротьбі з наполео^ 
ііівськими загарбниками. Дошка — 
мармур, відкрита 1965. 2) У Пол¬ 
таві. Встановлена па фасаді бу 
динку кол. Полтавського благо¬ 
дійного лікувального закладу (те¬ 
пер гол. корпус Полтав. обл. лі¬ 
карні ім. М. В. Скліфосовського) 
по вул. Шевченка № 23, попечите¬ 
лем якого 1827—35 був І. П. Кот¬ 
ляревський. Дошка — мармур, 
відкрита 1963. 3) У Полтаві. Вста¬ 
новлена 1969 біля входу на под¬ 
вір’я Котляревського І. П. садиби. 
КОТЛЯРЕВСЬКОМУ І. П. ПА¬ 
М’ЯТНИКИ. 1) У Полтаві. Від¬ 
крито ЗО серпня (12 вересня; 1903. 
Збуд. на громадські кошти, які 
збиралися в 1895—98. Всього було 
зібрано 11 768 крб. 67 коп. Про¬ 
ект погруддя Котляревського на¬ 
лежить Л. Позену (див. Позена 
провулок), постаменту — ар хіт. 
О. ІПиршову; виконав з дніпров¬ 
ського граніту арх. П. Певний. 
У роботі над пам’ятником брали 
також участь худож. В. Волков, 
арх. О. Зінов’єв. Бронзове погруд 
дя І. Котляревського, встановлене 
на постаменті, увінчане лавровим 
вінком. Постамент оздоблено трьо¬ 
ма горельєфами, що відтворюють 
три епізоди з творів Котляревсь¬ 
кого — по одному з «Т неї пі «І !а- 
талки Полтавки» і Москаля ча- 
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ріпника» (робота Л. Позена). На 
фасаді (вгорі) Слова: «Де згода в 
сімей*. і ні, її* мир і тишина, щасли¬ 
ві іам и<> в блаженна сторона» 
i с ним І Г. Шевченка: «Слава 

«ОІІІІСМ і:ц ПІ 1.1 їв вмре* кобзар, 
їм» навіки ііоГО привіїа іЦ», нижче 
• »\ в імнін чІЧ 111 ■ 111 край своєму 
першому мої мни Іванові Копія 
р« в« вкому і/он І нон Висота 
II-ІМ’Я і 1ІИКЛ М І І І В? ПфІІТ- 

ii монумента, я >111 і пи в в ром 
уКр. і ку/іміІ УриоГО мш м ний оу 
III ПрІІі'У І III ІІ ИЧІ VI Р К V їв! N ри 

X А і'в ві вкіс М Дикім , І І).і 
іа ті, 1 (а|>ремОВ, І КсоумвіЖ, 
І І і |і >1 Кііб і 11 >' 11 їм, М Комаров, 
М. КОЛОНСІІКО, М Коцкишів вкші, 
М ЛисепкО, Панас Мирний, 
О. Олесь, О і. ІІчідка, В ( нмо 
шіч, ІЗ Стефаник, К. Студипський, 
Л. Українка та ін. Пам’ятник роз¬ 
тані. на бульв. Котляревського 
(де) 1908 — Протопопівський буль¬ 
вар). 1л. габл. XII. 2) У Полтаві. 
Відкрито 1971 па тер. Котлярев- 
ськ<>/п /. //. ці/ ігю. Пам’ятник 
(подарований музею) гіпсобетон 
ніш «5)0» і ви пижі 1,1Н м на граніт¬ 
ному її ое і .імен і і (инс. 1,3 і м). А в- 
гор СІ V майор Г. II. Кадьченко. 
0 У с 1 пропійному Семенівсько- 

іо і) ну, н* 1НГ» І. ІГї. Котляревсь- 
кпп формував .> в козацький полк 
Д ІЯ опріч вби і французькими ін- 

ісріичм сіп Ні'ц іпмо 1964, Па- 
м’ятимк ск у пні і ура з оргскла, 
вис. ЗО м на і римі-1 ровом у цегля¬ 
ному постамент і* і) ^ і . Кроті нщп- 
па Вслпкооагачаїи ііКОЮ р ну. 
Ні гаїюилсіК» 196 5) N о н Гах 
таужжому ІІ о/і та ось кого району. 
Відкрите» 1.96/ в нарву Пам’ятник 
— гііґСопий окм і іонованвіі під 
бронзу (0,7 X 0, >9 < 0,5) па цег 
ляному оштукатуреному поста¬ 
менті (2,7 X 0,52 X 0,52 м). Ви¬ 
готовлений на Харківському скуль¬ 
птурному комбінаті. Іл.— табл. 
XII. 
КОТбВСЬКОМУ Г. І. ПАМ'ЯТ¬ 
НИКИ. Встановлені на честь рад. 
військ, діяча, героя громадянської 
війни Котовського Григорія Іва 

КОЦЮБИНСЬКОГО ВУЛИЦЯ 

новіша (1881—1925). 1) У с. Вели- 
коселецькому Оржицького р-ну. 
Залізобетонна скульптура на цег¬ 
ляному постаменті. Відкрию 1979. 
2) У с. Свплогірську Кобеляць¬ 
кого р-ну. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. 
Висота — 4,3 м. Відкрито 1963. 
3) У с. Сидорячому Котелевсько 
ю |> ну. Залізобетонна скульпту¬ 
ра па цегляному чотиригранному 
іюс і амені і. Висота — 4,65 м 
(ску.паїм>р — І. Кириленко). Від- 
кі пі і о 1968, |)е*конструйовано 1982 
0 У с <|>сдунці ІІІпшацького р-ну. 
За іі.юбениіна скульптура на 
цегляному постаменті. Висота — 
4,45 м. Відкрито 1960. 
КОФА — річка в ІІолтан. обл., 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
КОХНІВСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
у складі Кременчуц. округу з 
придніпровських волостей Кремен¬ 
чуц. повіту — Кохпівської, Недо- 
гарської та Погребівської (всього 
14 сільрад). Площа — 412 кв. 
верст. Нас.— 38 346 чол. Центр 
району — в с. Піщаному. За дани¬ 
ми на 7. IX 1923 у Кохмівському 
р-ні було 15 сільрад: нас.— 42 914 
чол. Розформований 28.VIII 1928, 
тер. включено до Градизького та 
Потіцького р пі в. 
КОЦЮБИНСЬКОГО ВУЛИЦЯ 
у Полтаві (Київський р-и) — від 
вул. Кримського до Половки. Паз. 
на честь Коцюбинського Михайла 
Михайловича (1864—1913) — укр. 
письменника і громад, діяча. Н. у 
м. Вінниці в сім’ї дрібного чинов¬ 
ника. 1880 закінчив Шаргородсь- 
ке духовне училище. 1891 вчите 
люнав у с. Лопатинцях. 1892— 
97 — працював у філоксерній ко 
місії в Бессарабії і Криму. З 1898 
жив у Чернігові. Найвизначніший 
твір — повість «Раїа тог^апа». 
Полтаву відвідав уперше 1903, 
коли прибув на відкриття Котля¬ 
ревському 1. П. пам’ятника. На 
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ювілейному засіданні міської ду¬ 
ми він єдиний з письменників 
Східної України виголосив адресу 
на вшанування нам’яті поета рід 
ною мовою. Він же перший об у 
реиий забороною виступати укр 
мовою: покинув зал засідання. 
У Полтаві К. познайомився 1903 
з В. Г. Короленком та Панасом 
Мирним, відвідав їх. Влітку 1908 
жив у с. Копопівці І Іприт. пов. 
(тепер Черкаської обл.), був па 
ярмарку у с. Спківцях Лубен, 
р-ну, приїжджав у Ромодан і 
Лубни, 3 Полтавщиною пов’язані 
діяльність сестри Коцюбинського 
Ольги Михайлівни (див. Коцю 
(пінської О. М. могила) і сина 
Юрія Михайловича. 
К. в. прокладена у 1-й пол. 20 ст. 
на тер. кол. х. Огнівка. Забудо¬ 
вана індивід, житл. будинками. 
На ній знаходиться будівельно 
монтажний трест «Полтававодбуд» 
(№ 6). 
КОЦЮБИНСЬКОЇ О. м. мо- 
ГЙЛА у с. Деминій Балці Хороль- 
ського р-ну. Коцюбинська Ольга 
Михайлівна (Шинкаренко; 1877— 
1922) — сестра укр. письменника 
М. М. Коцюбинського, учителька. 
За революційно-пропагандистську 
діяльність була кілька разів за¬ 
арештована царським урядом, за 
суджена на довічне ув’язнення. 
За допомогою брата її було взято 
на поруки, потім за паспортом се¬ 
стри Лідії виїхала за кордон. 
Після Жовти, революції поверну 
лася на Україну. Вчителювала у 

Палац Кочу бели у Диканьці. 
Фото поч. 20 ст. 

с. Деминій Балці. 1922 померла 
від висипного тифу, похована 
біля школи. 1964 на могилі спо¬ 
руджено пам’ятник. 
КОЧУБРЇВ САДЙЬА у смт Де 
кальці — один з найбільших са¬ 
дибно палацових класицистичних 
комплексів на Полтавщині. Запо¬ 
чаткований у 18 ст. Належав роди 
ні Кочубеїв — представникам укр. 
козацької старшини, власникам ве 
ликих земельних маєтносте й на 
Україні, зокрема, в Полтав. губ. 
За часів гетьманщини Кочубеї 
обіймали посади генеральної стар¬ 
шини. Василь Леонтійович Ко- 
чубей (1640—1708) — ген. писар 
(1687—99), ген. суддя (1699— 
1708) Лівобережної України, на¬ 
лежав до тієї частини козац. сгар 
шини, яка орієнтувалася на рос. 
д-иу. У серпні 1707 Кочубей і 
полтав. полковник І. Іскра наді¬ 
слали листа Пет ру І, в якому пові¬ 
домляли про переговори гетьмана 
ї. Мазепи зі швед, королем Кар- 
лом XII і польс. королем С. Ле- 
іцинським про відрив України від 
Росії. Кочубей і Іскра були видані 
царським урядом Мазепі і неза¬ 
баром страчені. Поховані в Кпєво- 
ГІечерській лаврі. Василь Васильо¬ 
вич Кочубей (р. и. невід.— 1743) — 
полтав. полковник (1727—43). У 
1731—39 командував козац. пол¬ 
ком па Українській лінії. Семен 
Васильович Кочубей (1725—79) — 
ніжинський полковник (з 1746), 
ген. обозний (з 1751), чл. Малорос, 
колегії (з 1771). Віктор Павлович 
Кочубей (1768—1831) — рос. держ. 
діяч, граф (з 1799), князь (з 1831), 
віце-канцлер (1798—1801), міністр 
внутр. справ (1802—1807, 1819— 
23), голова Держ. ради і комітету 
міністрів (з 1827). 
У кін. 18 ст. на тер. К. с. розпоча¬ 
лися буд. роботи, як вважають, 
за проектом архіт. Дж. Киаренгі. 
Гол. композиційну вісь було про¬ 
кладено від Миколаївської церк¬ 
ви через алею вікових дубів па¬ 
радний двір-курдопер до парафі¬ 
яльної Троїцької церкви. Гол. 
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спорудою Сіам мурований, двопо¬ 
верховий палац а флігелями роз- 
імщОпапими обабіч, 
11 .і і і «іу п.іїї понад 100 приміщень 
Інтер’єри прикрашав живопис ро- 
Оо 111 ч у в > к. Марчснка та Петраші- 
м.і, рі 11 >і) гені стелі, каміни. У 
кім; І!) Ст. майстри Ф. І. та II. Ф. 
ІОхпмепки з учнями створили 
різьблені гарнітури меблів, ста 
гуеткп з цінних порід дерева. 
Год. фасад центр, частини при 
краї па в шестиколонний портик 
ІОІІІПИШП ор н р І і ГрЙКуТПИМ 
<|>Імяігоном, и якому було вміщено 
Герб Ііі.ишіми УІВОНОІіерХОВІ флі 
ге іі Мі іи чотири ко н >і і і і і портики II 
унііічува ми я іч'кор.і і нішами б.иія 
ми. С по іучп їмся з Центром ОДНО 
поверховими галереями. Парко 
вий фасад палацу оздоблювала пе 
рекрита банею нагіівротонда, від 
якої сходи вели до квіткового 
партеру, що переходив у пейзаж¬ 
нії гі парк; Алеї прикрашали чис¬ 
тині мармурові скульшури* при 
везені * 1 гз мі, візи, кам’яні «ба 
оп . плм тки, і ромі; греб і я, по 
якім проходила і,орогм д<» села, 
утворю ви її ї гай. Д(| ск їзду на 
радної <і.іі і німі вколи, ш також 
будинки їли ни ми; діяла пошта* 
ДЛЯ ЯКОЇ бу в* споруджено двопо- 
вер ОНІПІ мурований будинок; був 
і,іншім мир і манежем: окремо 
і румуна іи* я ю(іі і і виробничі 
будівлі. І НІ Іч. (. ві іві іав цар 
Олександр І, па 'II ( II. Перебування 
якого з боку парадної «і в’їзду від 
дороги ІІо’п ііі.і І а піч ібудрна 
но Тріумфальну Ті раму ( поруди 
К. с. із художні 11 ї и тіо< і * були 
зруйновані І по| р.ібовапі В роки 
громадянської війни. Архів і час 
тину музею вимилено |о Полтави. 
\мер. письменник А. Р. Вільямс, 
який відвідав Дпканьку 1924, по 
бачив вже тільки руїни численних 
будівель. Збереглися Миколаївець 
ка(з дзвіницею), Троїцька церкви, 
Тріумфальна брама. Гл.— табл. 
XXVI. 
КОЧУБЕЇВСЬКІ ДУВРІ — бот. 
пам’ятка природи (з 1964). Чоти 

КОПІ N1 АНІ В К А 

ри дуби віком гтоиад 300 р. Роз- 
гаш. в Диканському р-ні, на тер. 
Ліванського лісництва (квадрат 
16). Перебувають у віданні Пол- 
гав. лісгосизагу. Площа 0,1 та. 
КОШМАНІВКА (Тагамлик) — 
село Машіїзського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Богданівка й 
Мирові вка. Розтань на р. Татам- 
лику (прит. Ворскли) уздовж ав- 
готраси Полтава — Красноград, 
іа 19 км від райцентру та за 15 
км від залізним. ст. Селешина. 
2056 ж. (1990). Виникла на поч. 
19 сі. За даними 1859 К. (Тагам- 
іик) — власницьке село, що не ма- 
ю церкви, при р. Сухий Тагам¬ 
лик Костянтиноград. иов. ІІолтав. 
губ., 191 двір, 985 ж., поштова 
станція. 1900 — 336 дворів, 2284 ж. 
1910 — 356 дворів, 2271 ж., діяв 
паровий млин з просорушкою, Воз- 
нсссиська церква (дерев. 1877) 
з б кою, школа грамоти, 2 земсь¬ 
ких пар. уч іца. Працював один 
фельдшер. Крім землеробства, бу¬ 
ли поширені теслярство, кравецт¬ 
во, шевство, ткацтво, ковальство 
та іи. 1902 селяни К. підтримали 
виступ бідноти Карлівкп. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, тоді ж утв. ревком на чолі 
з /І. Бережним і М. гтупаком. 
згодом партизан, .загін. З шьня 
по грудень 1919 село захопили де 
нікінці. 1920 сів. комнезам на чо 
іі з А. Д. Костенком, 1922 — ком¬ 
сомол. осередок. 1924 відкрито лі¬ 
карню на 25 ліжок і 7 річну ші<( лу. 
За переписом 1926 с. К.— центр 
Кошманівської сільради Машів- 
ського р-ну ГІолтав. округу, 532 
господарства* 2735 ж., 1927 у селі 
с'в. 5 ТСОЗів, з яких 1929 утв. 
5 артілі: «Комунар», «Промінь 
Ілліча*, «Нове життя». 1928 К. 
відвідав Г. І. Петровський. 1930 
село мато електрорадіофікований 
клуб, б ку на 3 тис. книжок. 
Під час німецько-фашист, окупації 
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(22ЛХ 1941—22.ІХ 1943) зака¬ 
товано 11, відправлено до Німеччи¬ 
ни на примусові роботи 328 жите¬ 
лів К., зруйновано ферми, школу, 
лікарню, пошту, МТС. 1944 від¬ 
новлено роботу МТС. 1958 завер¬ 
шилося об’єднання колгоспів в 
один — їм. Т. Г. Шевченка. У К.— 
центр, садиба колгоспу (зерново- 
буряківничого і тваринницького 
напряму), серед., муз. га спорт, 
школи, школа-інтернат, лікарня, 
дитсадки, Будинок культури на 
600 місць з спортзалом, б-ка 
(19,2 тис. од. зб.), нар. самодіяль¬ 
ний хор. У селі також: птахофаб 
рика, овочеконсервний з-д, мол.- 
товарний комплекс, станція тех. 
обслуговування, пальмстний сад. 
Село газифіковане, є водогін, 
каналізація. 
Уродженці К.— Кальчсико Пики 
фір Тимофійович (1906—89)— 
держ. і парт, діяч УРСР. Закінчив 
1928 Полтав. с.-г. ін т. 1954—61 — 
голова РМ УРСР. Герой Соц. 
Праці (1976). Р. С. Міщенко — 
засл. вчитель УРСР. Мемор. комп¬ 
лекс: братська могила рад. воїнів, 
загиблих (277 чол.) при обороні 
1941 і визволенні 1943 К. від гіт¬ 
лерівців, пам’ятник борцям за 
Рад. владу і воїнам--односельцям, 
що полягли (277 чол.) в роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни (автори С. Су- 
хоруков, В. Удовиця, 1956, ре- 
констр. 1977). При в’їзді в село 
встановлено (1982) пілон з барель¬ 
єфом Т. Г. Шевченка. 
КОШОВОМУ О. В. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена на будинку с. ш. № 8 ім. 
Панаса Мирного по вул. К. Лібк- 
нехта № 6”, в якій 1933 навчався 
Кошовий Олег Васильович (1926— 
43) — Герой Рад. Союзу (1943, по¬ 
смертно), комісар підпільної ком¬ 
сомольської орг-ції «Молода гвар¬ 
дія». 11. у м. Прилуках (тепер Чер 
ніг. обл.). Родина Кошових 1932— 
33 жила у Полтаві на вул. К. Ліб- 
кнехта М> 28. З 1940 О. В. Кошо¬ 
вий жив і навчався у Краснодоні, 
де під час нім. фашист, окупації 

став одним з керівників молодіж¬ 
ної підпільної орг-ції. Розстріля¬ 
ний гітлерівцями. Дошка — мідь, 
виготовлена методом гальвано¬ 
пластики. На ній рельєфний порт¬ 
рет героя (скульптор В. І. Білоус). 
Відкрита 1981. Ім’я Кошового но¬ 
сить вулиця V Київ, р-ні міста. 
КРАВЧЕНКУ м. с. пАмят- 
НИК у с. Великих Сорочинцях 
Миргород, р-ну. Встановлено 1972 
при в’їзді з зх. сторони до села, 
на честь Кравченка Михайла Сте¬ 
пановича (1858—1917) — укр. 
кобзаря. Н. у Сорочинцях, у 15 
років втратив зір. Вчився у С. Ям¬ 
ного та Ф. Холодного. У репертуа¬ 
рі — думи, істор., сатир, та ін. 
пісні, твори на слова Т. Г. Шевчен¬ 
ка. Створив 2 думи про Сорочин- 
ську трагедію 1905: «Про соро- 
чинські події 1905 року» (записав 
О. Снасті он) і «Чорна неділя в 
Сорочинцях» (записав В. Королен- 
ко). Виступав у Києві, Харкові, 
Петербурзі, Москві та ін. містах, 
брав участь у шевченківському 
ювілейному концерті 1911 у Киє¬ 
ві. Його учнями були Ф. Кушне- 
рик і П. Гузь (див. Кобзарі). Па¬ 
м’ятник — барельєфне зображен¬ 
ня, витесане з білого каменю-піско- 
вику (2,5 X 1,9 X 1,4 м) на поста¬ 
менті (скульпт. Л. О. Твердянська). 
«КРАЙ» Незалежна газета. Вихо¬ 
дить з 14.IX 1991 у Полтаві. 
КРАСЙЛІВ — ручай у Полтав. 
обл. Тече тер. Лохвицького р-ну. 
КРАСКШКА — річка в Полтав. 
обл., лівий рукав р. Псла (бас. 
Дніпра). Тече тер. Зіньків. р-ну. 
КРАСНА — річка в Полтав. обл , 
права прит. п. Псла (бас. Дніпра). 
КРАСНА л^ка — село Галиць¬ 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Бухалове, Хитці. Розміщ. в 
долині р. Групі по обох її берегах, 
за 6 км від райцентру і за 4 км 
від залізнич. ст. Гадяч. 1165 ж. 
(1990). Назва села згадується в 
істор. джерелах 18 ст У 1709 К. Л. 
Гадяцького полку, бу ю подарова¬ 
не гетьманом І. І. Скоропадським 
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Романові й — Бороховичевій, в 
1782 власність гетьмана К. Г. 
Розумовськогп, 176 ж., в 1785 — 
про ммп до ка пні. З 1802 — Га- 

ічш.кпщ повіту ІІоттав. губ. За 
її* | >< * 1111« ом 1850 у ге.мі — 191 двір, 
І >(.І і (« рев М ііки мінська церк- 
и.і (І/,>6), при пні п ка. За пере 
пін *>м І КЮ V К 1 разом а хуто¬ 
рами Крастю/і уціїК* и волості Га 
ДНЦЬКШ <» ІНШІ І у, ря.'!*» їм’ Ч.с ГрО 
ма ш (ка іппі і КОЛаціаїЛ * « іяпСь 
ка), '>Т> інпрн 5)87 к і іпкі.'і 
(2 «омські. " ін'їЖОїиіопарафіялі. 
Пі , ніким І р і МІ • І 11 ) І 91) V м |І 
ГЮпУДипЯіЮ 11 < ріпнії М ІІІІІ (ПІ міри 
* М< II І. І м >ПКи) 1 0 | П у К. | 11 

дій>|іі н, 3 10 .і, , ааіи ■ ( я і ідлмх 
іа с|>рукт*>0пх ніш, подяшпі м пін 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1919 ств. волревком. На 
7.IX 1923 наліч. 2744 ж. (село 
підпорядковувалося Свинарській 
сільраді). 1929 в селі утв. два кол¬ 
госпи «Червоний партизан» і «Ра¬ 
дянське життя*. Згідно а перспи 
сом 1999 п КраспОлуіи>.кій сі.іьра 
ДІ було 211 > ж. (ііідіюрядковуиа 
лось З пас пункт) \ період цім. 
фашист окупації (27. IX 1941 — 
12.ЇХ 19 ІЗ) в* ІІімеччшш вивезе¬ 
но 230 чол 19 іі н селі діяла під¬ 
пільна і руна ( чо ».), всі розстрі 
ляні у м Гадячі 1941. У селі 
колі оси М| іапор комунізму» (м’я 
созсрпоиоіп папрчму) Неповна 
с. ш., фе.іьдшерсько-акушерський 
пункт, дитсацок, 1>упшик культу 
ри (па 400 місць) *» ка (16 913 од. 
зб.), спорнпншй іа і ^ р*>джс пка 
села І. І . 111 .пн Герой ( оц 
II1 >аці іракюрін і ка копогпу 
«Прапор комунізму . Ім і зловлено 
(1978) надгробок па братській мо 
гилі рад. воїнів, аамібчіїх 1943, се 
ред яких Герой Рад. ( оюзу В. В. 
Овсяішіков, удостоєний цього зван 
ия за визволення К. Л. Пам’ятник 
(1962) воїнам односельцям, які по 
лягли (243 чол.) на фронтах Вели 
кої Вітчизн. війни. 1978 встанов¬ 
лено надгробки: на братській мо¬ 
гилі борців за Рад. владу, які 
полягли 1920, 

КРАСНЕНСЬКІІЙ МУЗЕЙ 

КРАСНЕ( кол. хутори Письменні) 
— село Кобеляцького р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Гайо¬ 
ве, Грицаївка та Сосні віса. Розтані 
за 10 км від райцентру та за 24 
км від залізнич. ст. Кобеляки. 
084 ж. (1990). Засн. у 18 ст. З 
1923 — Красна, з 1960 — Красне. 
До 1923 входило до складу Брод¬ 
иш пської волості. За переписом 
1859 па козацьких хуторах Пись¬ 
менних, при колодях в урочищі 
Краї па Гора — 5 дворів, 112 ж. 
189/ відкрию церковнопарафіяль¬ 
ну піко іу. 5 1910 в II.— 49 дворів, 
281 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 село входило до 
складу Кобеляцького р ну Пал тав. 
округу. 276 ж. (1926). У К. в 
1930 був організ. колгосп ім. С. К. 
Луценка. У період ні м.-фашист, 
окупації (15.IX 1941—23.ЇХ 1943) 
гітлерівці розстріляли 1 жителя 
села, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 61 чол. У селі — 
колгосп «Перемога» (зерново тва¬ 
ринницького напряму), торг, 
центр, відділення зв’язку, непов¬ 
на с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок. Будинок куль¬ 
тури на 300 місць, б-ка (13,8 тис. 
од. зб.), Краспенськай історико- 
краєзнавчий музей. 1956 встаїюв 
лено пам’ятник на братській мо 
гилі рад. воїнів, які загинули 
1943 при визволенні села від гіт- 
іерівців. Між горами Красною і 
Сухинівкою виявлено залишки по¬ 
селення черняхівсько. культури 
3—4 ст., дві групи курганів з 
грьох та чотирьох насипів. 
КРАСНЕНСЬКИЙ ІСТбРИКО- 
красзнАвчий музей в селі 
Красному Кобеляцького р ну. Ств. 
1959 вчителем історії місцевої 
школи Б. І. Попругою. Тут зібра¬ 
но матеріали про історію краю та 
його жителів. У лузеї бл. З тис. 
експонатів, що розмішені у 2 кім- 
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патах (70 м'). Складається з 10 
розділів. Серед експонатів — ко 
лекція грунтів та корисних копа¬ 
лин, опис природних умов місце 
вості, археол. знахідки, етногра 
фічна колекція. 1972 музею при 
своєно звання народного. 
«КРАСНЬІЕ ЗбРИ>. Журнал, 
присвячений першій річниці 92 х 
Лубенських піхотних курсів ком¬ 
складу ім. Лубенського виконав¬ 
чого к-ту Ради робітничо сел. і 
червонозрм. депутатів. 1922 вий¬ 
шов один номер у Лубнах. 
КРАСНОЯРСЬКА ЧОРН^СЬ- 
КА ПУСТИНЬ чоловіча. Засн. 
1710 гетьманом І. Скоропадським 
на лівому березі р. Удаю, недале¬ 
ко від х. Красногорівка біля мі¬ 
стечка Курінька (тепер село Чор 
нухинського р-ну). При пустині 
було дві церкви: Троїцька та 
Різдва Іоанна Предтечі. І Ірини 
нила існування, вірогідно, 1786. 
КРАСНО ГІРСЬКИЙ гАдяць 
КИЙ МИКОЛАЇВСЬКИЙ мо 
НАСТЙР чоловічий. Засн. 1442 за 
6 верст на Пд. від Гадяча на горі 
Красній (згодом тер. с. Монастир 
ські Будища Гадяцького повіту). 
Першу церкву збудовано 1482. 
V 13 ст. мав 3 дерев’яні церкви: 
М иколаївську, Благовіщенську 
(трапезну) і Різдва Богородиці 
(надбрамну). 1786 закритий. Ми¬ 
колаївська церква (збудов. 1898 
коштом поміщиків А. Тимофієн 
ка та І. Мокрієвича) перетворена 
у парафіяльну, ін. перенесено до 
с. Веприка. 
красногрАдський Округ 
(Червоногрздський) — адм.-тер. 
одиниця. Ств. 7.III 1923 з 24 во 
лостей Красиоград. пов. Полтав. 
губ., 1 волості Банківського пов. 
і 3 волостей Зміївського пов. Хар¬ 
ків. губ., 9 волостей Новомосков¬ 
ськ г о пов. Катеринослав, губ. 
Замість 38 волостей і 172 сільрад 
ств. 11 районів (Великобучківсь- 
киії, Зачепилівський, Карлівський, 
Кегичі вський, Котовський, Крас- 
иоградський, Машівськпіі, Не- 
хворощанськнй, Руновшанський, 

Сахновщанський, Старовірі всь- 
кин) і 112 сільрад. Площа — 6302 
кв. версти, нас.— 378 532 чол. 
5.1 1925 Миколо-Комишуватськии 
район Харків, округу Харків, губ. 
передайо К{ кісноград. округу Пол- 
гав. губ.; ряд населених пунктів 
Кегичівської о р ну Красиоград. 
округу включено до Харків, окру¬ 
гу. З.УІ 1925 К. о. розформовано. 
До Катеринослав, округу віднесе¬ 
но частини ЗачепйлівСького, Ко- 
товського і НехвороіцансьКого 
р-нів, до Полтав. округу — Вєли- 
кобучкі вський, Сахновщанський, 
Кегичівський (без Верхньооріль- 
ської сільради), Красиоград. (Чер- 
воноградськпй), Карлівський, Ма¬ 
ті вський, Руновщанський, части¬ 
ну Зачегшлівського, Котовського 
і ІІехиорощапс"ького р пі в. 
красногрАдський повіт — 
(до 20 х рр. Косіші і шип радськпй, 
до грудня 1922 КопградСький) 
адм тер. одиниця. Ств. 1783 на 
тер. Катерининської провінції. Був 
включений до Катеринослав, на¬ 
місництва. 1796 віднесений до 
Малорос, губ. З реорганізацією 
останньої був ліквідований. Зно 
ву ств. 1802 у складі Полтав. 
губ. Центр — м. Костянтини! рад 
(Конград, Червоно град, тепер м. 
Красиоград Харків, обл.). Знахо¬ 
дився у нд.-сх. частині Полтав. 
губ. Осн. р. Срель і Берестова. 
Площа — 5341 кв. верста. Нас. 
(перепис 1897) — 230 882 чол. 
Посівні площі — 262 452 дес. 
(1900). Ості, маса населення зай¬ 
малася землеробством, у 84 селах 
сіяли тютюн і коноплі. За перепи¬ 
сом 1900 у повіті наліч. волостей 
21, сільс. нас. пунктів — 314, 
сільс. громад — 288, дворів — 
32 247, сільс. населення — 214 130 
чол. Волосні центри: містечко Кар- 
лівка і Нехворощі; села Білухів- 
ка, Берестовенька, Великі Бучки, 
Мала Перещепина, Руський Ор 
чик, Ряськс, Петрівка, Піщане, 
Федорівна, Циглерівка та іп. Во¬ 
лості: Берестовенькі не мчл, Білу- 
хівська, Великобуікіиська, Га- 
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їіебнінеька, Дар-Надеждішськй, 
Жирківська Зачспилівська, Кар 

і і ізСькз к Кепі чі вська, Малопере- 
щецинська, Маті вська, Нагалин- 
< їжа, Нефорощанська, Новота- 
гамлицька, Парасковіївська, Пі¬ 
щане ька, Нетрі вська, Рупошцин- 
ська (Руні вщинська), Ряська, Ста 
ровірівська, Тагамлицька (1900). 
Осн. масу населення становили ук¬ 
раїнці, жили також росіяни і шм. 
колоністи (поселилися тут на поч. 
19 гт.). Майже 60 % усіх селян 
до реформи 1861 були кріпаками, 
вони одержа їм після реформи по 
2, 1 дес. па ревізьку душу, а кол. 
державні селяни — по 6,2 дес. 
на душу. Хліба в повіті збирали в 
середньому по 38Л пуда на душу. 
ГІо розвитку скотарства повіт зай¬ 
мав перше місце в губернії. У за¬ 
водськії! гіром-сті К. п. переважа¬ 
ло винокуріння. Робітників — 
760 чол. Кустарні промисли були 
розвинуті слабо. На час сел. ре 
форми 1861 у повіті паліч. 66 цен¬ 
зових дворян. Найбільшими зсм 
левласпикамп були: велика кия ги 
ня Олена Павлівна, Бази, іевські, 
графи Ламберти, Струковн, Ми- 
лорадовичі, КоханОйСькі, Сахнов- 
ські фон Лауіііц, Марченко. 
На 1900 у повіті наліч. 8 мед. діль¬ 
ниць, 20 (|н тьдшер. пунктів, 86 
земських училищ. У т. ч. школа 
садівництва та городництва. Че¬ 
рез повіт проходила лінія Харко- 
во-Миколаївської з ці, 11а поч. 
20 ст. К. п. став одним і осеред 
ків сел. рухів, найбільші з яких 
відбулися весною 1902 та в 1905 
нападом на КарЛІВСьку економію 
герцогів Мск.тепбурі ( грі.тиць 
ких, 26.111 1902 розпочався іт і. 
виступ, який охопив села Вирва 
рівку, Максимі мку, Мар’яні ику, 
Полівку, Білухівку та і ті., вийшов 
за межі економії і став швидко 
поширюватися в Костянтиноград. 
і Полтав. повітах. Аграрний рух 
охопив Карлівську вотчину Мек- 
ленбург-Стрілйцьких та ряд ін. 
нас. пунктів повіту в 1905—07, 
1917. У період громадян, війни 

КРАСНОЗПАМЕНКА 

у К. п. діяли партизан, загони 
Я. 3. ІІокуси, М. Є Козирєва, 
ГІ. О. Зел енського, які в січні 1919 
об’єдналися в окрему бригаду при 
Харківській групі військ. 
З поч. 20-х рр. повіт називався 
Конградським. У грудні 1922 пе¬ 
рейменований на Красної радсь- 
кий. На ночі 1923 К. п. складався 
з 26 волостей. Площа його стано¬ 
вила 542 187 дес., населення було 
306 280 чол. Розформований згід¬ 
но а постановою ВУІДВК від 7.III 
1923. 
«КРАСІЮЗІІАМЕНЕЦ». Військ, 
полі г, журна і 59 го стрілецького 
Червоиопрагюріюго полку, 7-ї Вла¬ 
димирської імені <<Юго Стали» ди¬ 
візії. 1922 у Пирятині вийшов один 
номер. 
КРАСНОЗНАМЕїіКА (до 1921 
Сергіївна) — село Гадяцького р-ну, 
розтані, на березі р. Хоролу, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Вечірчине, 
Калинівщшіа, Лободине, Чернече. 
Розміщ. за 18 км від райцентру 
та за б км від залізнич. ст. Вене- 
славівка. 1389 ж. (1990). Село 
згадується в істор. джерелах 17 
ст., значиться на карті Г.-Л. де 
Боплана (перша йол. 17 ст.). Сер 
гіївка належала 1 а дядьком у зам¬ 
ку, з 1764 — гетьману К. Г. Розу- 
мовському. 1785 продано в казну. 
За переписом 1859, у селі налічу 
вал. 242 двори, 2043 ж|| дерев. Рі 
здва Богородиці церква (1713, пе¬ 
ребудована 1841), церковна 6-ка. 
На час перепису 1900 у Сергіївні 
діяли козацька, казенних селян 
та селян-власників громади, 467 
дворів, 2525 ж., 2 школи: земська 
(1898), церковнопарафіяльна, то¬ 
вариство тверезості. 1910 було 
619 дворів, 3904 ж., паровий 
млин, маслобійня з просорушкою. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У грудні 1919 ств. волрев- 
ком. Під час громадян, війни у 
селі діяв озброєний загін у складі 
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6л. 200 чол. 1921 Сергіївну перей¬ 
менували на Краснознаменку. 
1930 у К. ств. перше колективне 
господарство «Маяк комуни». 
1933 відкрию першу в районі 
середню школу. Під час нім.-фа 
щист. окупації (25ДХ 1941—12.ЇХ 
1943) село було частково зруйію 
вано, 438 бійців з Краснозиаменеь- 
кої сільс. Ради не повернулися з 
війни. У К.— колгосп ім. Ф. Е. 
Дзерж и нського (м ’ яс < >- молочно- 
зернового напряму; іех. культу¬ 
ри). На поч. 1991 поділений на 
два — колгосп ім. Ф Е. Дзержин- 
ського з центр, садибою в К. та 
«Авангард» з центром у с. Лобо- 
диному. Відділення зв’язку, с. ги., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 250 
місць), б-ка (14 679 од. зб.). Побли¬ 
зу села та на його околицях за¬ 
лишки пізньопалео тич. стоянки, 
стоянки неоліту, скіфське похо¬ 
вання. У К 1967 встановлено па¬ 
м’ятник ф. Е. Дзержинському, 
1957 — надгробок на братській мо¬ 
гилі борців за Рад. владу, загиб¬ 
лих 1919, 1977 — надгробок на 
могилі першого комуніста села 
Т. Ф. Боцули (1920), надгробок 
на братській могилі рад. воїнів, 
полеглих 1943. Споруджено обе¬ 
ліск (1955) в пам’ять про воїнів- 
односсльців, які загинули на фрон¬ 
тах Великої Вітчйян. війни. 
КРАСНО ЛУЦЬКИЙ ГАЙ — бот. 
пам’ятка природи (з 1969). Лісо¬ 
вий масив. Розташ. біля с. Красної 
Луки Гадяцького р-ну. Перебу¬ 
ває у віданні Гадяцького лісгосп- 
загу. Площа 75 га. 
КРАСНОПЕРІВСЬКИЙ ЛІС. 
Розташ. побл. Карлівки. Площа 
315 га. На тер К. л. є озера. Яв¬ 
ляє собою тип мішаного лісу. Зро¬ 
стають: дуб, ясен, сосна, береск¬ 
лет, верба, вільха, тополя, клен, 
бузина, жостір, жимолость, ака¬ 
ція жовта, дика груша та ін. Тра¬ 
в’яний покрив складається з та¬ 
ких рослин: снить, материнка, 
звіробій, подорожник, фіалки, 
дев’ясил, копитень, медуниця, жа¬ 

лила, валеріана, водяний перець. 
Тваринний світ: дикі свині, ко¬ 
зулі, зайці, борсуки, єнотовидний 
собака, ондатри, білки, різні 
дрібні гризуни. Птахи: дятли, 
солов’ї, шпаки, сойки, лісові го¬ 
робці, на озерах — чаплі, кулики, 
чирки, лиски, крижні. К. л.— зеле¬ 
на зона міста. Полювання на зві¬ 
рів і пернату дичину заборонено. 
На гер. лісу — піонерський табір. 
«крАткий биографйчес- 
КИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНИХ и 
ПИСАТЕЛЕЙ Полтавской губер- 
нии с половиньї 18 в. >>. Складений 
Е Ф. Павловським і виданий Пол¬ 
тавською губернською вченою ар¬ 
хівною комісією 1912, де навед. 
біографії уродженців Почтав. губ.: 
письменників, учених, художни¬ 
ків, композиторів (433 записи і 
62 портрети). У 1913 було видано 
«Псрвос дополненпс к Кратному 
6 но графі* чесному слова рю учс- 
ньіх и нмеателей Полтавской гу- 
бернии с половиньї 18 века», в 
якому наведено 85 біографій, а 
також поправки до «Словаря». 
КРДТОВА ГбВТВА — річка в 
Полгав. обл., ліва приг. р. Віль¬ 
хової Говтви (бас. Дніпра). Бере 
початок у Зіньківському р-ні. 
Тече тер. Зіньківського та Дикан- 
ського районів. В останні десяти¬ 
річчя річище перетворилось в си¬ 
стему боліт і місцями пересохло. 
На місці впадіння К. Г. у Вільхо- 
ву Говтву у річиші ств. водосхо 
вище (водиться риба — карась, 
щука, лин, окунь). 
«КРАЙНИ» — ансамбль ГІолтав. 
обл. філармонії. Утв. 1974, Скла¬ 
дається з 8 чол. Засн. групи, ху- 
дож. керівник—композитор Ана¬ 
толій Пащенко (з 1990 — Олек¬ 
сандр Козлов). Свій творчий шлях 
колектив розпочав з укр. фолькло¬ 
ру. В су час. репертуарі поряд 
з танц. музикою — композиції 
в стилі «рок», «блюз», «соул», на¬ 
писані музикантами ансамблю. 
«К.»—лауреат респ. конкурсів 
артистів естради, дипломант VIII 
Всесоюз. конкурсу ар тік ті в естра- 
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ди. Фірмою «Мелодія» випущено 
два диски тліни «Український 
сувенір іл Чт тебе подарить». 
1*0 іміїнепнн ИЛ ПУЛ. Гоголя № 10. 
«КІЧ МІ 1ІЧІТСКАЯ ЖИЗНЬ». 
./їм І р< »м!і ДСІ.КЛ І МОЛ І Г.-ЄК01І0МІЧ- 

н.і ній 1.1 Виходи іа у м. Кремен 
<1Ч 111 І ЧИ о І.НІІ Іри рл III і їм тиж¬ 
день 
«КІЧ МІ ПЧ^ГС КАЛ МЬІСЛЬ». 
Що в ппл по ні., дії громадська 
ІІ економ І МІЦІ ГИ.НІЙ ЮіХОДПІЛ 
В М Крем* ІІ'І УЦІ І *М І 
«КРЕМІ И'ІУТСК \Я ГРУДО 
ВАЛ КОПІЙКА*. ІЦодепп.і ні 
ГрОМЛ І І.кл І по НІ економі ЧІІ.І гл 
кч і ВиХОдплл у м Кременчуці 
РЧ і 1 І. 
«кремі пчУгскмй Іблос . 
Ліг.-громад, і політ.-екон. газета, 
виходила в 1910—16 у Кременчу¬ 
ці. Редактор-видавець II. М. Дейч- 
ман. З 2 то лютого 1912 — «При- 
днепровский голос». 
«КРЕМЕНЧ^ГСКИЙ РАБб 
ЧИЙ», Щод( Ніна галета. Орган Кре 
мепчудькою окружкому КЛ(6)У, 
окріп і кої і кому, (Жрпр0(|>рлди гл 
міськра ди Виходила 1926 28. 
Див. «Прапор і&шн/.іму* (Кре 
менчук). 
«КРЕМЕІРІ^ГОКОЕ СЛбВО». 
Літ.-і ромлдс ькл і полії економіч¬ 
на галега Виходила в м. Кремен 
чуні 191 і 16. 
КРЕМЕНЧУК міст обл. під 
порядкування, рн'щетр, лл іілнпч. 
вузол, річковий порі на Дніпрі. 
Розіаш. за І 19 км пі і об і. ці тру. 
241 тис. ж. (1991). І Іо н к піні па 
2 райони: Автозлиодськпй іл Кріо 
КІВСЬКИИ. Перш» П.ІДКП ПІДНОСИ II, 

ся (до Ілуї. Як свідчать Ісюр. 
джерела, К/п чепчуцька фортеця 
була закладена для оборони Ліво 
бережного Придніпров’я 1625 бі 
ля Курухового озера (пізніше — 
тер. Крюкова) запорізькі козаки на 
чолі з Марком Жмайлом завдали 
поразки польс.-шляхетським вій¬ 
ськам. Населення К. брало участь 
у повстанні Я. Острянина 1637— 
38, нар.-визвольній війні укр. на¬ 
роду під керівництвом Б і Хмель- 

КРЕМЕНЧУК 

ницького У цей час К. стає сотен¬ 
ним містечком Чигиринського пол¬ 
ку. 1661—63 — центр Кременчуць¬ 
кого полку. Після укладення Анд- 
русівськОбО перемир'я 1667 місто 
відійшло до Миргород, полку. 
У 1764— 84 було центром Новорос. 
губ., у '1784—89 — центром на¬ 
місниці ва. 1789 К. віднесено до 
Ерадизького повіту Катеринослав, 
намісництва; 1796—1802 входив 
до ( кладу Малорос, губ. як но¬ 
вітнє міст. 1796 до нього приєд- 
іьі їй посад Крижів. З 1802 К.— 
нові і*ове місто Політав, губ. У кін. 
18 сі. 6у пі засновані канатний, 
свічковий, миловарний, декілька 
цегельних та шкіряних з дів, від 
бувалося 3 ярмарки на рік. 1798 
затверджено Кременчука герб. Під 
час рос.-тур. війни 1787—91 К 
був важливим центром суднобуду¬ 
вання. 1791 побудований збройний 
з-д. 1806 сформований Кремен¬ 
чуцький полк, що брав участь у 
ВітчизЩ війні 1812, у Кримській 
війні 1853—56. Діяла Потьомкі- 
на князя друкарня (див. Друкар 
ні Полтавщини)« Дерев. Різдва 
Богородиці (1794), мурована Пре 
ображенська (1804) церкви, Ус¬ 
пенський собор (1816), Всіхсвятсь 
іса кладовищенська (1847), Всіх 
скорботних Радості при тюрмі 
(1865), Олександрівська при реаль 

Кременчук. Залізничний вокзал. 
Фото поч. 20 ст. 
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йому уч-щі (1878), дерев. Троїць¬ 
ка (1891) церкви. 1809 відкрито 
суконну ф-ку, 1812 — шкіряний 
з-д, панчішну ф-ку та ін. Всього 
на ноч. 19 ст. в місті працювало 
6л. ЗО підприємств, було 50 му 
ртваних і 1785 дерев, будинків, 
г е ікало бл. 9 піс. ж. У 1840 — 
1/ 500 ж. За переписом 1859 в К. 
1С94 двори, 19 459 ж., 6 молитов¬ 
них шкіл, повітове, 3 парафіяль¬ 
них і єврейське уч-іца, 2 жіночих 
пансіони, лікарня, шпиталі», пош¬ 
та і телеграф 1 ярмарки на рік 
і 2 базари па тиждень, 2 пристані 
і 31 підприємство 1863 — 2110 
дворів, 27 478 ж. 1892 — 54 831 ж., 
1897 — 63 007 ж. Величезної шко¬ 
ди місту завдали повені 1786, 
1789. 1820 та 1845; пожежі 1834 
(згоріла третина забудови), 1848, 
1852. Міст через Дніпро збуд. 
1872. У 1893 в К. наліч. 89 ф к 
1 з-дів, 38 кузень, 8 парових мли 
ні в, 3 банки. Діяли реальне, місь 
ке та 5 початкових уч-щ, жіноча 
гімназія, тех. залізничне уч-гце, 
З церковнопарафіяльні школи, 6 
православних церков, 3 єдиновір¬ 
ських, І лютеранська, 1 костел, 
2 синагоги. У різні роки виходи 
лп газети «Кременчухскац жизиьц 
«Крвм&нчу/ская ш>і( /ь->, «Кре 
менчугский голої *, Кременчук 
ской слово» га іи. 
Перший нелегальний рево ноц. гур 
гок органі ї. 1884. У 1896 9 ви 
никають робіт п. гуртки, сі в, с. д. 
група, Під Час революції 1905-—07 
у місті сів. Раду робіт, депутатів. 
25.Х 1916 відбулося повстання 
солдатів місц. гарнізону. Рад. вла¬ 
ду встан. у січні 1918. З ЗО.VII 
1920 до ЗО. XI 1922 К.— центр 

К|м-мевчук. Річковий вокзал. 

Кременчуцької губернії,' потім — 
повітове місто. За роки довоєн¬ 
них п’ятирічок стає великим пром. 
центром. У 1932—34 діяв Кремен 
чуцький медінститут, у 1940—41 — 
педінститут. У 1939 в К.— 89 723 
ж., працювало 22 загальноосв. 
школи та 8 технікумів, 6 лікарень, 
16 поліклінік та амбулаторій, 15 
клубів, кінотеатр, 7 кіноустановок, 
39 б к, драм, театр. У період 
нім.-фашист, окупації (9.IX 1941 — 
29.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
97 тис. військовополонених і ките- 
лів міста (див. Кременчуцькі конц¬ 
табори), вивезли на примусові ро 
боти до Німеччини бл. 10 тис. чол. 
У місті розвинуті машинобудівна, 
металообробна, гірничорудна та 
нафтохімічна пром сть. Серед най¬ 
більших підприємств — автомо¬ 
більний, вагонобудівний, шляхо¬ 
вих машин і ко ііслиіі з-дп, гірші 
40 збагачувальний комбінат, наф¬ 
топереробний та сталеливарний 
з-ди, з д техн. вуглецю та ін. 
Значне місце посідає виробництво 
буд. матеріалів. Розвинуті харчо¬ 
ва та легка пром сть. 1959 стала 
до ладу Кременчуцька ГЕС. Пра¬ 
цюють; філіал Харків, політех. 
ін ту, 6 серед, навч. закладів, 
11 профтехучилищ, 4 Палаци кульг 
тури, бл. 20 клубів та Будинків 
культури, 5 кінотеатрів (кіно- 
театр ім, М. Л. Кропивиицького 
та ін.), 120 6-к. Комсомольський 
парк. Діють Кременчуцький істо- 
рико-краезнавчий музей та Мака- 
ренка А. С. музей. Пам’ятки архі¬ 
тектури: будинок для нагляду 
за рухом на Дніпрі (1809), Палац 
культури ім. І. Ф. Котлова (1925— 
27, арх. Ф. М. Мазуленко), буди¬ 
нок техніки (поч. 20 ст.). Вихо¬ 
дять газ.: «Кремінь» («Кременчу¬ 
цька зоря»), «Вісник Кременчука». 
Серед уродженців міста — укр. 
живописці в Ф. Крендовський 
(1810 53; 1830—35 навчався в 
петерб. ДМ, ніс іч 1839 переїхав 
у с. Мануй паку Попав, губ., 
де працював учите ісм ма иованй 
ия. В осі іШіі ромі мімі мав у 
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К. свою худож. шкоду; помер у 
К.), О. Д. Литовченко (1835—90; 
академік петерб. АМ з 1868, член 
Т-ва передвижників з 1876), нар. 
художник УРСР В. Г. Литвинен- 
ко (1908—79), графік А. і. Рєз- 
ниченко (1816—73); укр. скульп¬ 
тори Л. А. Блох (1881—1943) та 
Я. С. Ражба (1901-86; автор 
надгробку Д. Гураміпгвілі в Мир¬ 
городі, 1949); укр. філолог, чл.- 
кор. Петерб. АН Ґ1. Г. Жіноцький 
(1837—1911); укр. композитор І. А. 
Віденський (1896—1973; зас.'і. діяч 
мист в УРСР з 1917, авюр муз. 
комедії «Сорочшіський ярмарок»); 
укр. письменники Д. К. Випшсв 
ський (1910 —77) га ІО. Г. Логвии, 
укр. і рос. письменники Е. Г. 
Казакевич (1913—62), Л. М. Пень- 
ковський (1894—1971), М. Л. Кі- 
сіль, В. А. Подольський, укр. кри¬ 
тик і літературознавець В. Г. 
Дончик; укр. диригент О. М. Він¬ 
ницький (засл. діяч мист-в УРСР 
з 197 і), м. а. УРСР А. В. Гаври¬ 
ленко, укр. архігектдр Л. О. Геп 
лицький (1906 —43). У К. в різни А 
час жили й нраЖЮвадп: живописці 
П. В. Потрапив (1738—72; н. в 
с. Рибцях Полтав. обл.; у К. роз¬ 
писував іконостас Успенського со¬ 
бору, 1767, писав картини для 
будинку геп Ісакова, 1768); гру¬ 
зин. посг Бесікі (Віссаріон Габа 
цшілі), до я кого 1787 з Миргорода 
приїздив Давид Гурамішвілі (1705 
—92; див. Гурамішаілі вулиця); 
укр. композитор М. М. Калачев- 
ський (1851 — між 1910 12; 
1876 закіп. Дсйііцігську копССряа 
торію. І Гай видатні іииіі ішр 
«Українська симфонія*, яка не 
виконувалася на Україні р> поз. 
20 ст., поки не була включена до 
репертуару симф. оркестру під 
керівництвом Д. Ахшарумова); 
укр. історики й літературознавці 
П. І. Бодянський (1809—67) та 
Ф. Д ІІіколайчик (1857 — бл. 
1920); рос. і укр. поет сатирик 
Дем’ян Бєдннй (1883—1945); єв¬ 
рейський поет Ілля Ізгур (1882 — 
р. см. невід.); письменники і педа- 

КРЕМЕНЧУК 

тоги А. С. Макаренко (1888—1939) 
та В. Г. Старицький (1886—1910); 
укр. письменники О. А. Обідний 
(1906 — р. см. невід.), І. І. Шев¬ 
ченко (1902—77) та ін. У К. нав¬ 
чалися укр. і рос. письм. А. В. Го¬ 
ловко (1897—1972), І. О. Вирган 
(1908—75), Д. К. Вншневський 
(1910—75), В. С. Кузьмич (1904— 
43), 3. М. Кац, укр. педагог 
В. О. Сухомдинський (1918—70; 
див. Су хомлинському О. В. мемо¬ 
ріальна дошка) та ін. Під час рос.- 
тур. війни 1787—91 у К. побува¬ 
ли О. В. Суворов і М. І. Кутузов. 
1787 в К. розписував палай до при 
їзду Катерини II укр. художник 
В. Л. Боровиковський (1757— 
1825; уродженець Миргорода). У 
20 х рр. 19 ст. в місті перебували 
декабристи: М. П. Бестужев Рюмін 
(служив), М. І. та С. І. Муравйови- 
Аиостоли. М. Ф. Орлов, П. І. 
ІІестель (див. Декабристи на Пол- 
шавщгті). Двічі — 1820 і 1824 К. 
відвідав О. С. Пушкін. 1837 у 
К. побував рос. поет В. А. Жуков¬ 
ський (1783—1852); у липні 1843 — 
Є. П. Гребінка (див. Гребінки ву¬ 
лиця), що був присутній на бене¬ 
фісі рос. актора Мартинова. Ймо¬ 
вірно, 1845 тут зупинявся Т. Г. 
Шевченко (у повісті «Наймичка» 
згадував К. та його околиці, опи¬ 
сав Ромоданівський чумацький 
шлях; згадка про місто є й у по 
вісті «Капітанша»). На гастролі 
до К. 1851 приїздив польський 
скрипаль Г. Венявський, в кін. 
19 гг.— II. К. Саксаганський та 

Кременчук. Палац культури 
ім І і і 1сі ропського. 

403 



І. К. Карпенко Карий. 1900 до 
міста приїздили М. Горький, австр. 
поет Райнер Рільке та нім. пись¬ 
менниця Л. Андреас-Саломе (див. 
Воробйова готель), 1920 — укр. 
письменник С. В. Васильченко 
(1879—1932), рад. держ. діячі 
М. І. Калінін (див. Калініна ву¬ 
лиця), А. В. Луначарськин (див. 
Луначарського вулиця) та Г. І. Пет 
ровський (див. Пєгпровському Г. І. 
меморіальна дошка), 1956 — укр. 
режисер та кінодраматург О. II. 
Довженко (див. Довженка вули¬ 
ця). 29 травня 1896 і 24 травня 
1897 К. відвідав рос. письменник 
І. О. Бунін (1870—1953). З 1883 
в К. працював відомий укр. хі¬ 
рург, засн. Кременчуцького ме¬ 
дичного училища О. Г. Богаєвсь- 
кий (1848—1930). 1911 почав твор 
чу діяльність н. а. СРСР Л. О. 
Утьосов (1895—1982). Встановлені 
пам’ятники: Борцям за Рад. вла 
ду, Воїнам робітникам, Жертвам 
фашизму, Комсомольцям 20—30-х 
рр. (у сквері «Космос»), Матросам 
— борцям за владу Рад, Рад. вої- 
нам-визволителям; І. Ф. Котлову. 
В. І. Леніну, А. С. Макаренку, 
О. С. Пушкіну (див. окремі стат¬ 
ті). Меморіати: «Вічно живим», 
Кременчуцької дивізії воїнам (див. 
окремі статті). Пам’ятні знаки: 
Дніпровській військ. флотилії, 
400-річчю Кременчука, 60-річчю 
ВЛКСМ (див. окр. статті). Мемо 
ріальні дошки: А. В. Головку, 
М. І. Калініну та А. В. Луначарсь- 

кому, Л. В. Корабліній, А. С. Ма 
карепку, П. С. Приходьку, К В 
Омеляпенку, І. І. Ткаченку, 80- 
річчю Кременчуц. міської парт, 
організації (див, окремі статті). 
На тер. К. та на його околицях 
виявлені: поселення неоліту, енео¬ 
літу, доби бронзи; курган скіфсь¬ 
кого часу. У 70-х рр. 19 ст. на 
березі Дніпра знайдено скарб сріб¬ 
них римських монет. Див. також 
статті на термін «кременчуцький», 
«крюківський». їл.— таб.і. XVIII, 
XIX, ХП. 
КРЕМЕНЧУКА ГЕРБ. Затвер¬ 
джений 1798. Ств. за клопотанням 
Полтав. губерн. влади перед Ге 
рольдмейстерською конторою (див. 
Герб), яка 1797 одержала наказ 
скласти загальний гербовник міст 
Рос. імперії. Символіка К. г. ілю¬ 
струє. географічне положення мі¬ 
ста: па щиті у блакитному полі 
Срібна смуга, що означає Дніпро. 
Уніфікований 1857 за системою 
Б. Ф. Коне. Існував до 1917. 
КРЕМЕНЧУКА ПАРКИ І СКВЕ¬ 
РИ. До 1917 в місті було 5 скверів 
(Біржовий, Земський. Крюківсь¬ 
кий, Поштовий, Штабний; усі роз¬ 
биті в кінці 19 ст.) та міський сад 
(1787). Займали площу 61,3 кв. 
сажня, що становило 3,3 % за¬ 
гальної площі міста. У 1940 наліч. 
23 скверів і парків. Були розбиті 
парк МІОДу (1938), сквер біля 
цирку (1937), на набережній Дніп¬ 
ра (1935—36), на Ленінському 
проспекті (1934—35) та і її. Тепер 
у місті 17 парків (площа 514,1 га) 
та 26 скверів (площа 66.3 га), се¬ 
ред них Жовтневий сквер. Заліз¬ 
ничників парк культури і відпо¬ 
чинку, Комсомольський парк, Ко- 
рюківського вагонобудівного заво 
ду парк культури і відпочинку, 
сквер «Космос», Піонерський 
сквер, Придніпровський міський 
парк, Шістдесятиріччя Жовтня 
парк культури і відпочинку. 
КРЕМЕНЧУКА ПЛАНИ. Вели¬ 
коформатний ілюмінований «План 
малороссийскої о мирі ородского 
полка пограппчному сотенному ме- 
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стечку Кременчука с проектом 
соч 111 н * 11 І 7 18 году мая месяца», 
г. к ' і а мчиш і метою рекопструюва- 
пі Крі'мгпчіщііЬу фортецю. План 
Ш 1111 м ПІШІ « Кмлцронїі. І копдук- 
тр 'Ікни І • іи'ші'п >. {авізований у 
І і у чині і н Імм м іч»м І / ?2. Вка- 
иі ці при їм німі, 1111 і її 11 н Гі масштаб. 
У іиміо,г. іш і цьому кум скеп 
тіканім мі І<4 ііомнцш Імкумсіїї 
виконано у * к у 11111 і рифі чім п мале 
рі. показано бгргі Ішир.і їм- їм, 
дороги і II іа< інки ІІїніЯ їм 1.1 ні ^ 
рсДУТІ В на Піргн, кнарі і ні і.іиу 
ДОЩІ І II ірис ПІНИ III II ІНМПК І ІИ 
114 >111111М м будіо ІЯМІ! І )( п( і ІII Ні > |(І 
клл ц[О амбра кеііо укріп к міїя Крс 
мєпчуцько’і фортеці. Гоп ким І! лі 
піимп 6('а щ.аивки чаїна сію про 
екговапиіі абрис укріплень у ви 
гляді тонального фронту з трьома 
трикутними, одним п’ятикутним, 
чотирма чотирикутними бастіона¬ 
ми; земляні вали з вал гані ом, у 
кожному бастіоні — апарелі. Пе¬ 
редбачався широкий рів з гласи- 
сом По фронту укріплень позна¬ 
чено попа і »П ліній перетину — 
свідчення 11)10, що у комплекті 
з планом па окремому аркуші 
було викреслено Профілі. 
У зв’язку і утворенням Ііоворо 
сійської і уберпії, центром якої став 
Кременчук, Г// І виконано «План 
Новороо пін кой губерпип города 
Кременчуці 4 ІІОК.І.І ІІІІК'М в оном 
разного сгроепия п горОдовьім 
укрепленпем •. 11 ми ве.'іпкофор 
матншї, іліомі 11 < >в, 1111111, виконаний 
у сухій креслярській м і це | її. Мас 
орієнтацію, лінііілий ми.іп.ю у 
саженях, дОї ’іа ніу < і п ііканію 
і підпис: «( ним.і і, 4 очнії і і Коми 
ровал, НЛ 'ІЮМШІМров.І І І орного IV 
сарского полку начмпстр Яком 
Панамарев». Пельсф місцевості 
показано схема гичи«>, відмивкою, 
зате докладно зафіксовано гідреї 
графію — Дніпро, його численні 
затоки, протоку Кагамлик, річ 
ки Крюкова і Глинянка. На пра¬ 
вобережжі зображено регулярне 
планування «гусарского полку пер- 
вой ротьі шанца Крюковского», 

КРЕМЕНЧУКА ПЛАНИ 

який з’єднувався з Кременчуком 
наплавним мостом. План, віро¬ 
гідно, був накреслений зразу піс¬ 
ля розпланування міста на засадах 
класичної регулярності: зафіксо¬ 
вана винесена в натуру ортогональ¬ 
на вулична мережа за межами 
укріплень, і трохи розрегульоване 
мире порядкове планування у фор¬ 
теці. Збережено Замок на березі 
Дніпра, у ньому лишилися про¬ 
віантські ма газоннії. Порівняння 
цмин п ілпу з попереднім свідчить 
про ге, Що ми я 1752 загальномісь¬ 
кі укріп ісішя, споруджені «по 
к,і іацкому о«*ьіміов(чшю>, повніс¬ 
тю знес ні. патомність збудувавши 
тснал ь 1111 і; фроИ'і з бас попами. Але 
всупереч вищезгаданому проекту 
фортеню значно розширили на Сх. 
На плані показано 4 проїзди у ва¬ 
лах фортеці і 2 проїзди у валах 
Замку. Позначено селітряний за¬ 
вод на попередньому місці, у трьох 
точках на березі Дніпра — «места, 
где пристают іілотьі и купеческие 
суда». Навколо фортеці з напіль¬ 
ної сторони залишена широка ес¬ 
планада, а за нею починаються пря¬ 
мокутні квартали « об і >і вате л ьс ко го 
строения» і «казенного строения». 
Монотонний ряд кварталів пере¬ 
бивають дві прямокутні площі. 
На плані не показано жодної 
споруди, лише позначено буквами 
квартали, де розміщалися церкви, 
губернаторський будинок, «гене- 
рллитстской дом», «комендантский 
дом4 «губернськая п протчие кан¬ 
ім* зирши», митниця, школа (всі 
у фортеці), шпиталь, аптека (на 
форштадті). План фіксує почат¬ 
кову стадію розвитку міста на 
базі регулярного плану. 
‘План окружного города Кремен¬ 
чуці*-, датований 5.У 1789. Скла¬ 
деним катеринославським губ. 
Землеміром (підпис нерозбірли¬ 
вії іі). Дрібномасштабний, малого 
формату, ілюмінований, має. ліній¬ 
ний масштаб, орієнтацію та пояс- 
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нення на 15 позицій. Більша час ги 
на міста, окрім фортеці, залита 
темнішим тоном, що пояснюється в 
експлікації гак: «Водяною краскою 
покрито оЗначает шлнешним на 
ноднением іатопленпьіе строєним 
и места». На плані зображено ста 
рий козацький Замок, фортецю| ре 
гулярне планування. Всі кпарта 
ли, які були означені у попередньо¬ 
му плані, подані тепер як «засгро 
енньїе квартали», а північніше і 
західніше них з’явилося по одному 
ряду «незастроеппьіх кварталов». 
Показано міст через Дніпро. У ме¬ 
жах фортеці — 2 церкви, «дом, 
в котором квартирует господня 
губернатор», присутственні місця. 
Далі на Пн. через два квартали 
простягнувся гостиний двір. На 
пн. околиці показана «раскодь 
ничья часовня», а ще далі, за 
р. Кагамлик «место, где дворсц 
згорел». Позначено панчішну і 
цукрову фабрики. План свідчить 
про дуже швидке зростання і забу¬ 
дову міста. Всі три плани зберіга¬ 
ються у ПДВІА СРСР (Москва). 
У зв’язку з новим розмежуванням 
губерній 1802 у складі «Атласа 
Малоросеийской губернии» иико- 

Кременчук. План 1802. 

нано дрібномасштабний ілюміно¬ 
ваний «План города Кременчуга». 
Орієнтований по сторонах світу, 
обмежений прямокутною рамкою, 
мас у правому верхньому куті герб 
міста, у лівому нижньому — по¬ 
яснення на М позицій та ліній¬ 
ний масштаб. Гуг докладніше, ніж 
на попередніх планах, показано 
рельєф, гідрографію, особливості 
тер. (піщані коси і береги, заплав¬ 
ні луки, болота, поля тощо). План 
охоплює власне Кременчук і мі¬ 
стечко Крюків на правобережжі 
Дніпра, які з’єднує дерев’яний 
міст. Козацького Замку вже не¬ 
має, позначено лише «земляной 
ретраншемент» кол. загальномісь¬ 
кої фортеці. Порівняно з поперед¬ 
нім планом, тер. міста розширила¬ 
ся прирізкою йде Одного ряду пря¬ 
мокутних кварта;і і в* Далеко на 
пн. околиці кладовище І церк¬ 
вою. На місці розкольничої кап¬ 
лиці позначено дві сгарообрядські 
церкви. Торгові ряти зображені 
на попередньому місці, а присутст- 
венні місця — у будинку Синедь- 
никової, в межах кол. фортеці. 
Навколо міста показано два цег¬ 
ляних і один свічковий заводи. 
Нанесено також богадільні, куз¬ 
ні, торгові бані, хлібні магазейни. 
План зберігається у Публічній 
6-ці ім. Салтнкова-Щедріші (Пе¬ 
тербург). 
1805 полтав. губ. креслярня під 
керівництвом арх. М. Амвросимо- 
ва виконала ще один план Кремен¬ 
чука. За основу було взяте фор¬ 
моване регулярне планування. На 
місці фортеці, вали якої підляга¬ 
ли знесенню, утворювалася центр, 
площа. Композиційною віссю мі¬ 
ста ставала вулиця, що з’єднувала 
магістратську площу з новим адм. 
майданом, у центрі якого планува¬ 
лося спорудити собор. Навколо за¬ 
плановано будинки городничого, 
повітового і земського судів, пош¬ 
тової контори, нар. училища, гаупт¬ 
вахти. На березі Дніпра мали бу¬ 
ти пристані, склади. Виділялися 
ділянки для це і їм ного, канатного 
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«КРЕМЕНЧУКЗАЛІЗОБЕТОИ» І салотопного заводів. На ші. око¬ 
лиці значно розширялася код* 
богадільня, де планувалися нова 
лікарня, аптека, сад. Цей план 
опубліковано у І1СЗ, він послу¬ 
жив планувальною основою роз¬ 
витку міста на протязі 19 от. Се 
рію ілюмінованих планів повіт, 
міст, завізованих Флорипгькнм, 
було виконано у серед. 19 ст. 
Зокрема, 18.3—52 — план Кре¬ 
менчука і Крижова Зберігається 
у ІДДІА України. 1946 і7 Діпро 
місі розробив перший генеральний 
план розвитку Кременчука. У по 
дальшому він кілька разів кориту 
вався. 1981 проведено конкурс на 
проект детального планування цеп 
тру міста. Див. також Плани міст 
Полтавщини. Іл.— табл. ХЕЕ 
КРЕМЕНЧУКА УПРАВЛІННЯ 
ТИМЧАСОВОГО ГЕНЕРАЛ- 
ГУБЕРНАТОРА. У зв’язку ЗЖОВТ 
невими революц. подіями 20.Х 
1905 у м. Кременчуці і посаді Крю¬ 
кові було оголошено військ, стан. 
Того ж дня нач. військ Кремен 
чуцького гарнізону генерал майор 
Кал ітіїї був призначений тимча 
совим генерал губернатором Кре¬ 
менчука та його околиць. Мав над¬ 
звичайні повноваження. Йому бу¬ 
ли підпорядковані всі місцеві ци 
вільні установи і каральні війсь¬ 
кові частини. 23.Х сформовано 
управління тимчасового генерал- 
губернатора в складі двох писарів, 
двох поліцейських, жандарма, пра¬ 
порщика 272 піхотного полку, 
чиновника для особливих дору¬ 
чені) (цю посаду займав губерна¬ 
торський секретар)- Місто було 
розподілено на райони, охорону 
в яких здійснювані розкваріиро 
вані тут війська. І Піч. військ 
Кременчуцького гарнізону щодня 
подавав рапорт тимчасовому ге 
не рал губернатору про Політ, етап 
у повіті. За розпорядженням гене 
рал-губернатора було припине 
но заняття V навчальних закладах 
Кременя /ка. 
29.Х 1905 воєнне становище в 
Кременчуці і посаді Крюкові та 

Кременчуцькому повіті було ска¬ 
совано, але 12. XII воно знову 
було введене. На цей раз тимчасо¬ 
вим генерал-губернатором був при 
значений нач. військ Кременчуць¬ 
кого гарнізону генерал майор Ште 
річ. Ліквідовано К. у. т. г.-г. 113 
1907 у зв’язку з скасуванням 
воєнного стану в м. Кременчуці. 
«КРЕМЕНЧ^КЕР АРБЕТЕР» 
(«Кременчуцький робітник»). Га¬ 
зета, орган Кременчуцького МК 
К11(б)У та міськради деп. трудя¬ 
щих. Виходила 1933—41 єврей 
ською мовою п’ять разів на мі¬ 
сяць. 
«кременчукжитлобУд» — 
проектно буд. об’єднання комбі¬ 
нату «Полтавбуд». Засн. 1965 на 
базі управління «Житлобуд» тре 
сту «Кременчукпромбуд » як домо- 
буд. комбінат № 3 комбінату «Пол- 
тавпромбуд» на засадах субпідряд¬ 
ної орг-дії. З 1969 працює як ген¬ 
ні дрядиа орг ція. 1975 до нього 
включено комбінат об’ємно-блоч 
ного домобудівництва. З грудня 
1988 — сучасна назва. Осн. напря¬ 
мок вироби.— спорудження ну 
льових циклів, повнозбірного жит¬ 
ла та поставка збірних залізобетон, 
конструкцій для буд-ва житла у 
Гюмен. обл. До 1971 комбінат 
спеціалізувався на вироби. 5- 
поверхових великопанельних бу¬ 
динків серії № 464. З 1975 під¬ 
приємство налагодило вироби. 9- 
поверхових будинків БК 9ДІ з 
об’ємних блоків. З 1981 комбінат 
почав комплектувати та відправ¬ 
ляти збірні залізобетон конструк¬ 
ції для буд на житла у зоні БАМу. 
Гелер до 75 % будівництва житла 
у Кременчуці виконується об’єд¬ 
нанням а також численні будинки 
у Комсомольську, Лубнах, Мир 
городі тощо, У об’єднанні працює 
бл. 1200 чоловік (1990). Розташо 
ваш по нул. Ярмаркова № 9. 
«КРЕМЕНЧУК ЗАЛ ІЗОБЕТСН» 
— виробниче об’єднання. Підпо- 
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рядковане науково вироби, об’сд 
нанню «Будіндустрія» Міибуду 
УРСР. 1966 трест «К. » був реорга 
ні а. на виробниче об’єднання. До 
нього входить 7 з-дів, у і. ч. 4 
з дп по виготовленню залізобетон 
них виробів, деревообробним, ре 
монтно-енері етичний і керамзито¬ 
вого гравію у смт Козєльщшіі. 
Продукція з дів: збірні залізобе¬ 
тонні конструкцій столярні виро 
би, збірні бетонні вироби, товар¬ 
ний бегоп, керамзитовий гравій, 
металоконструкції, стінові блоки, 
асфальтобетон, гінсонрокатні ви¬ 
роби тощо. Адреса об’єднання: 
Кременчук, вул. Цюрупи № 18. 
«КРЕМЕНЧУКНАФТОХІМ- 
ВУД> — трест. Підпорядкований 
комбінату «Полтавпромбуд» М-ва 
будівництва УРСР. Ств. ного по 
чалося 1961. У 1965 дав першу 
продукцію з~д тех. вуглецю* 1966 
нафтопереробний з д почав ви 
пуск бензину, котельного І ДИ ІСЛЬ 

ного палива, шляхового і буд. 
бітуму. У грудні 1969 введено в 
дію новий комплекс переробки 
нафти, у жовтні 1978 — комбінова¬ 
ну установку первинної переробки 
нафти, у 1979 — першу чергу аг¬ 
рарно пром. комплексу іепдичного 
комбінату в радгоспі Кременчуці» 
кий», у 1982 — першу чергу а ду 
білково вітамінних концентрагів, 
1983 — газовикомпресорну станцію 
«Гребінківська» газопроводу Урен 
гой — Помари — Ужгород» у 1984 
— установка «ГІарекс» на нафто- 
нерероб. з ді по виробництву пара¬ 
фіну для з-ду білково- вітам, кон¬ 
центратів, у 198.5 — авгогазона- 
иовшовальні компресорні станції, 
у 1986 — механоскладальний кор¬ 
пус № 2 і природоохоронні об’ск- 
іп на вагонобуд. з ді, у 1987 — 
<|> ку трикотаж. полотна, у 1988 — 
мо токозаводу та ііі. Розміщений 
на ву і Жовтневій, № 8. 
«КРІ МІШЧУКРУДЬУД», Буді- 
..НО МОВІ.і кіпііі трест у м. Ком¬ 
сомольську. ( гв. 1960 у с. Горіш 
ні II лини і Кременчуцького р-ну. 
їдійеню* кап будівіпіціуо об’єк¬ 

тів пром сп, житла і соцпобуту. 
Розміщений на вул. Будівельни¬ 
ків № 15. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА АКУШРРСЬ 
КО ФЕЛЬДШЕРСЬКА ШКОЛА 
жіноча. Відкрита 14 IX 1904 при 
Кременчуцькій губерн. земській 
лікарні. Заг. керівництво здійсню¬ 
вав ст. лікар, він же виконував 
обов’язки директора школи. Ви¬ 
кладачів — 13 (1916). Учениць — 
166 (1914). Крім заг.-оси., впкла 
далися: фармакологія, хірургія, 
масаж та гімнастика, механургія, 
загальна патологія, гігієна, гіне 
кологія, акушерство, венеричні 
хвороби, догляд за новонародже¬ 
ними, дитячі епідемічні хвороби. 
До школи приймали дівчат з 16 
років з освітою не нижче 4 класів 
жіночої гімназії або прогімназії 
та міського уч іца II іата за мав 
чани я < гаїїоби іа іО крб. на рік 
(191 і). Від плаї н звільнялися пап 
бідніші учениці за відмінні усні 
хи у навчанні. 5 чениці старших 
класів зобов’язані були чергувати 
в лікарні. Знаходилася на вули 
лиці Ьольничній (потім—Вороши 
лова), тепер—вулиця Червона 
Гірка X» 41. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ВЗУТТЄВА 
ФАБРИКА. Ств. 1938 на базі ми ь 
кого у піл і,промкомбінату як взу г 
н:ва фабрика ім. XX річчя РСЧА і 
ВМФ. Під час окупації міста 
цім.-фашист, загарбниками дізо 
поверхова споруда ф-кп по иуд. 
Хорольській була знищена. Після 
визволення міста у 1944 органів 
взуттєву майстерню і розпочато 
буд-во першого корпусу фабрики 
на новому місці (завершено у 
1948). К. в. ф. спеціалізується на 
виготовленні чол. черевиків та 
сандалів з натуральної шкіри на 
підошві з пористої гуми ІЛ ІІІ. 

синтетичних матеріалів клеєвого, 
рантового та ранго-клесвого мето 
дів кріплення. Щорічно ПИГО'ІОИ 

дасться понад ■ м пі пір и ким 
6л. 60 п.ііімі путині, 'і’ і (И псичімх 
і 2 ПІ тиопчпч їм ч.іч кращої Ол. 

2,5 шс робі 111 и ь.і и 
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КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 
О. Г. КОРОНЙНСЬКОЇ. Ств. у 
травні 1913 на базі уч ща 2-го 
розряду. 8-класна., У кожному 
класі в середньому було 20 чол. 
Працювало 14 викладачів. Діяла 
до кін. 1918. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУБЙРНІЯ 
адм.-тер. одиниця в центр. частині 
України. Ств. декретами ВУЦВК 
від 8.VI і ЗО.VII 1920 (оголошені 
15.VIII 1920;. Центр м. КТ>с 
менчук. До К. г, було включено б 
повітів: Золотим і.кіш (21 во 
лость), Кременчуцький (20 во 
лостей), Хорольський (18 воло 
стей) Полтавської губ-* Олекіапд 
рійськші (ЗО волостей) і Черка 
ськиії (33 волості) Херсон, губ та 
Чигиринський (19 волостей) Київ, 
губ. (див. окр. статті про повіти). 
У кін. серпня 1920 оформилась 
Кременчуцька губернська органі¬ 
зація КП (б) У. Головою губвикон 
кому було обрано О. К. Сербичен- 
ка. Постановами В 5 ЦВК від 15.X, 
4 та ЗО.XI 1922 К. г. розформова 
на, а її тер. розподі ієна між сусід 
німи губерніями. До іТолтав. губ. 
відійшли Золотоніський, Кремен 
луцький і Хорольський, до Київ.— 
Черкаський і Чигиринський нові¬ 
ти, до Катеринославської — Олек¬ 
сандрійський. У і рудні 1922 всі 
губ. установи К. г. припинили 
діяльність. 
КРЕМЕНЧ #ЦЬК А ГУБЕРН¬ 
СЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ! КП(б)У. 
Оформилася в кін серпня 1920 
у зв’язку з утв. Кременчуцької 
іуб. Секретарем губкому було об 
рано II. І. Свистуна. Відіграла 
значну роль в організації розгро 
му врангелівщини, у залученні 
трудящих до відбудови нар. г-ва, 
запровадженні непу, наданні прод. 
допомоги голодуючим Поволжя. 
У квітні 1922 К. г. о. КП (б)У на- 
ліч. 2859 комуністів. Припинила 
-існування в грудні 1922 у зв’язку 
з ліквідацією Кременчуцької губ. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИВІЗІЯ НА 
РбДНОГО ОПОЛЧЕННЯ. Сфор¬ 
мована у відповідь на заклик від 

КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИВІЗІЯ 

6.VII 1941 ЦК КП (б) У, Президії 
Верх. Ради та Раднаркому УРСР; 
22.УІІ 1941 бюро По л та в.- обкому 
КП (б) У ухвалило органі з. в Кре 
менчуці полк нар, ополчення. 28. 
VII 1941 це питання обговорив 
гіартком Крюківського вагонобуд. 
з ду. Протягом кількох днів у 
нього записалося 937 робітників 
і службовців з ду. Одночасно в 
Кременчуці було сформовано ще 
два полки. Загальна чисельність 
дивізії на і. VIII 1941, коли вона 
вступила в бій, склала бл. З тис. 
осіб Командиром було призначе 
но полковника А. С. Платухіна, 
комісаром — полкового комісара 
М. Ф. Дербукова, нач. штабу 
майора А. М. Мачулу, нач політ- 
відділу О. Я Косарсвл. На оз¬ 
броєнні кожного батальйону було 
по 2—3 ручних та по 1—2 <. гайко 
вих кулемети, пляшки з запальною 
сумішшю, ручні й протитанкові 
гранати. Основною зброєю були 
гвинтівки. Колектив газ. «Робіт 
ник Кремоичу ччини» налагодив 
випуск листка «Народний опол¬ 
ченець». Повністю завершити фор¬ 
мування та навчання особового 
складу дивізії не вдалося. 5. V111 
1941 3-й (Крюківський) полк за¬ 
йняв оборону на підступах до зх 
околиць міста, де напередодні з 
допомогою місцевого населення бу 
ло вирито 18 км окопів і протитан¬ 
кових ровів. У ніч з 6 на 7 серпня, 
коли передові загони нім.-фашист, 
військ прорвались до міста, обо 
ропу іаііняли 1-й і 2-й полки. Вже 
перший бій в піч з 5 на б серпня 
показав високі моральні якості 
ополченців, які не тільки відбили 
наступ авангардних частин гітле 
рівців, а іс й самі конгратакува 
ли. Ворог змушений був відсту¬ 
пити до Крюкова (зх. околиця Кре 
менчука до с. Онуфріївни і стан 
ції ТІавлпш (8—10 км). У цьому 
бою, про який писала газ. «Прав¬ 
да», було знищено до 300 гітлерів- 
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ців, підбито 4 танки, захоплено 
2 станкових кулемети та чимало ін. 
трофеїв. 
На світанку 9 серпня фашисти 
відновили наступ, кинувши в бій 
до полку мотопіхоти, підтриману 
десятками танків, бронемашин, 
мінометним і арт. вогнем, авіацією. 
Під натиском переважаючих сил 
ополченці відступили, закріпив¬ 
шись на рубежі Гостра Могила і 
Діївська гора (командні висоти 
поблизу Крюкова). Ополченці від 
бивали кілька агак. До останнього 
снаряда билася гарматна обслуга 
під командуванням І. ТО. Буличо- 
ва. Зразки героїзму виявили мо¬ 
лодший лейтенант Д. Г. Гольдфарб, 
кулеметники Солоннк, Бондарєв, 
Дєгтярьов, Банников, медсестри 
Є. Зінченко, А. Хоменко, Г. Га 
лецька, Г. Дон, ТІ Лчсоконь га 
багато ін. ІІа останньому етані 
бою 9.VIII 1941 мужність і відва 
гу проявили водники ополченці 
рятівної станції міста і річкового 
порту. Під безперервним вогнем 
ворога на своїх човнах і катерах 
вони переправили з правого бере¬ 
га Дніпра на лівий понад тисячу 
поранених бійців пар. ополчення, 
серед яких були командир, комі¬ 
сар і начальник штабу. З 9.VIII 
1941 оборона міста була покладе 
па на перекинуту їм цю ділянку 
оборони 297 стр. д зію 38 ї армії. 
Ті що залишилися в живих, були 
об’єднані в окремий полк і вклю¬ 
чені до складу 297 д зії. Рад. вій¬ 
ська і ополченці ще цілий місяць 
боронили Кременчук, який під¬ 
давався сильному артобстрілу і 
частим нальотам ворожої авіації 
У ніч з ЗО на 31, VIII 1941 фашисти 
форсували Дніпро в районі с. Ке 
аебсрди і повели наступ на Кре¬ 
менчук. У цих боях на станції 
Потоки і в с. Великій Кохнівці 
активну участь брав зведений полк 
н.ір пію шепня під командуван 
пям маіюра Соловйова. Після за 
вершеним боїв за Кременчук полк 
в лився іо ск піду частин Червоної 
Армії. Баї ьківіница високо оціни¬ 

ла подвиг захисників Кременчу¬ 
ка. За хоробрість і відвагу 112 осіб 
були нагороджені орденами, 609 — 
медалями. У пам’ять про К. д. н. о. 
в місті назв. вул. Ополченська. 
Платухіна, Дербукова. Міській 
дит. б ці присвоєно ім’я команди¬ 
ра батальйону І. ф. Горубари. 
1946 встановлено Кременчуцьким 
воїнам-опол неї і цим пам' ятник. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЖІНбЧА 
ГІМНАЗІЯ. Засн. 1876 як прогім¬ 
назія. Містилася у найманому 
будинку на перехресті вул. Київ¬ 
ської (Перемоги) і Гоголівеької. 
7 кла :на, згодом було введено 8-й 
клас, в якому готували вчителів 
поч. шкіл. Утримувалася на кош 
ти міста, губерн. і повіт, земств та 
плати за навчання. Кількість уч¬ 
нів у класах пересічно становила 
40. Викладачів 19 чол. (191 (і). У 
гімназії діяв ліг. і драм, гурт 
ки (ставилися п’єси іноземними 
мовами). Існувала до кінця 
1918. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЖІНОЧА 
ГІМНАЗІЯ К. В. БАБЕРІНОЇ. 
Ств. 5.У 1908 на базі приватної 
чотирикласної прогімназії, яка 
діяла з кіпця 19 ст. Мала підготов¬ 
чий та 7 осн. класів. Згодом був 
ств. 8-й клас, в якому готували 
вчителів поч. шкіл. Мала 16—17 
вчителів га вихователів. Началь¬ 
ницею гімназії беззмінно була 
Катерина Василівна Парфеновська 
(уроджена Баберіна, 1874—1963), 
талановитий педагог й організатор, 
яка до 1945 працювала в школах 
Кременчука. 1919 на базі гімназії 
ств. семирічну школу. У гімназії 
викладав С. М. Щукарьов, піз¬ 
ніше професор Ленінград, уи-ту, 
навчалася К. М. Безрук, згодом 
професор, викладала у вузах 
Києва. Містилася гімназія в при¬ 
ватному будинку Файдиша. 
«КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗОРЙ>. Га 

<егл, орган Кременчуцько®) МІС 
Компартії України іл міськради 
пар. депутатів. Виходила з 1966 
—91. Див ііґ/ч чо/п\ <Прапор 
леніні.ту > (обидві Кременчук), 
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КРЕМЕНЧУЦЬКА ВЕРФ З Зі.VIII 1991—«Кремінь». З 1989 
виходить додаток «Панорама». 
КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕР 
СЬКА ФАБРИКА ім. XXV з’їзду 
КПРС. Ств. 1895 як кондитерська 
фабрика П. М. Под герегіна. З 
1925 — держ. кондитерська Ф ка 
при Комітеті боротьби з безробіт¬ 
тям. 1931 зруйнована весняною 
повінню. Відновлена на тер. кол. 
млина. У квітні 1941 відновили 
роботу карамельний і цукр. цехи. 
1946 організ. виробництво печива, 
пряників, караме іі. Гелер ф ка 
випускає продукцію близько 200 
найменувань, розтань на вул. 
Жовтневій № »7. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА МАГНІТНА 
АНОМАЛІЯ. Розтані, у ІІолтав. 
обл. Являє собою смугу, витягнуту 
від Дніпра у пн.-сх. напрямі. 
Довжина — 45 км, ширина у пд. 
частині — 1—1,5 км, у пн.— 3— 
3,8 км. У геоструктурному бідно 
шенні є продовженням Криворізь¬ 
кого залізорудного басейну і має 
аналог, з ним будову Породи К. 
м. а. залягають у вигляді круто 
падаючих синклінальних складок, 
які вміщують рудні Верстви не 
реважно 400—500 м завдовжки 
при потужності 10—12 м. 
Вперше думку про існування маг¬ 
нітної аномалії у Полтав. губ. 
висловив акнд. В. 1. Вернадський 
(див. Вернадсіїкому В. /. мемо¬ 
ріальна дошка). У 1924—30 загін 
магнітомегристі в під керівництвом 
А. О. Стропи (1891 1945) провів 
магнітну зйомку Криворізького 
басейну, а рекогиосішийною зйом¬ 
кою (1928), яка викшіуиа чася 
вздовж з ці Кременчук ІІолта 
ва, була відкрита К м .і Значний 
внесок у її вивчення га розвідку 
зробили гео іоі петрограф, чл. 
кор. АІІ УІ'СР ( II. Родіоіюв 
(1898—1961), вчений металург, 
акад. АН УРСР М. М. Доброхо 
тов, геофізик, засл. діяч и. УРСР 
3. С. Коутиховська. Розвідані 
запаси К. м. а. складають бл. 20 
млрд. т. Це, зокрема, Горішньо 
плавшшське, Лавриківське, Срис 

гівське, Галещинське родовища, 
Ьіл&нівська, Мануйлівська та ІЗро 
варкі вська ділянки. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ОРГАШЗА 
ЦІЯ РСДРП (б). Перший с.-д. гур¬ 
ток у місті виник 1896. Його ке¬ 
рівник — вчитель М. В. Орлов. 
Перше організаційне засідання 
центрального гуртка відбулося 14 
грудня 1896. У липні — серпні 
1897 та в серпні — вересні 1898 
були проведені страйки. 1898 у 
справі Кременчуцької с.-д. орга 
пізнії)і було заарештовано 48 чол. 
Па поч. 1900 в Кременчук було пе¬ 
реведено друкарню «Южньїй ра- 
бочий». 1901 оформився Кремен¬ 
чук к-т РСДРП, об’єднавши 150 
організованих робітників. 1.У 1902 
к-т провів демонстрацію, в якій 
взяло участь понад 200 робітни¬ 
ків. Під впливом с.-ді орг цій від¬ 
булися страйки в Крюківських ва¬ 
гонних майстернях, на машшюбуд. 
іа лісопильних з дах, тютюн, та 
махоркових ф ках. Комітет мав 
пелег. друкарню, яка видавала ли¬ 
стівки, На поч. 1904 орг-ція на- 
ліч. 400 чоловік. У лютому 1905 
к-т провів заг. страйк, в якому 
взяло з'часть 3 тис. робітників. 
У роки реакцій вів нелег. роботу. 
У різний час у к ті активно пра¬ 
цювали 1. С. Гаєвський, 1. Ф. 
Котлов, П. І. Свистун, О. К. Сер 
биченко, О. А. Бугирін, Я. II. Ре 
венко та ін. Міський к т підтри 
мував зв’язок з ЦК партії і редак¬ 
цією газ. «Правда». Після пере¬ 
моги Лютневої революції міська 
<>рг ція РСДРП вийшла з підпіл¬ 
ля, \ копти я на за гальноміеьк. збо¬ 
рах бі пайовиків обрано комітет 
(голова II. /1. Смирнов, секретар 
С. І. Єрмац). Па грудень 1917 
орг цій налічувала 900 чол. 
КРЕМ ЕНЧ УЦЬКА СУДНОБУ- 
ДІВЙЛЬНА ВЕРФ 16—18 ст. Засн. 
в І } *9 рос. загоном воєводи Д. Ф. 
Адашевл за допомогою запорізь¬ 
ких козаків. Тоді на березі Дніпра 
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в районі су час. Кременчука збу¬ 
довано кілька десятків човнів, на 
яких рос. війська дійшли до гирла 
Дніпра й вели потім бої проти 
Кримської орди. Під час рос.- 
тур. війни 1787—91 для рос. ар¬ 
мії в Кременчуці було збудовано 
бл. 120 різних суден. 
КРЕМЕНЧУЦЬК \ ФОРТЕЦЯ 
17—18 ст. Первісні укріплення ви 
никли одночасно із заснуванням 
Кременчука у 2 п пол. 16 ст. За 
польс. короля Снгізмунда 111 К. ф. 
1590 одержала статут державної 
фортеці Речі Посполитої. Призна¬ 
чалася для захисту від Крим, 
татар, переправи через Дніпро, а 
також контролю над навкол. тер. 
Із К. ф пов’язані події сел.-козац. 
повстань і воєн під проводом 
С. Наливайка, М. Жмайла, ТІ Фе 
доровича, І. Сулими, К. Скидана, 
ІК Павлюка, Д. Гуп і, Я. Остряіш 
на, визвольної війни 1648—54, бо 
ротьби проти польсько піляхет., 
тур. тат., швед, нападників. 1634— 
35 над зміцненням К ф. працю¬ 
вав франц. військ, інж. Г. Л.де 
Боплан. Розташ. на пагорбі лі¬ 
во* о берега Дніпра, навколо якою 
ріка утворювала закруті Плану¬ 
вання та забудову К. ф розкри¬ 
ває Кременчук а п пш 1 748. І їоділя- 

Кременчуці.ка Форти». План 174К 

лась на дві частини. Її осередком 
був Замок — найбільш давнє, ко¬ 
лоподібне укріплення, оточене ва¬ 
лом з палісадом та ровом, що ся¬ 
гало впоперек 40 та в довжину 
80 с аж єн і До нього прилягало 
інше укріплення, обведене валом 
та ровом довжиною бл. 500 саже 
нів. Фортеця мала 3 воріт: Ново- 
січенські, Потоцькі та Перекопські; 
З дерев’яні церкви з дзвіницями: 
Успенську, Михайлівську (буду¬ 
валася), Преображенську. Біля бе¬ 
рега Дніпра розміщувався торг 
із численними крамницями. Тер. 
була забудована дворами й садиба¬ 
ми. З пд.-сх. боку був земляний 
ретраншемент прямокутної фор 
ми, збуд. під час рос.-тур. війни 
1735—39 для захисту «провиант- 
ских магазейнов». Па Сх. від Зам¬ 
ку зображено «Государев дом для 
находящпхея при крспосіи нігаб 
м об ер о(|)ішсров», північніше <|)ор 
геці — селітряний завод. План 
передбачав реконструкцію К. ф., 
яка мала розташовуватися вздовж 
Дніпра, що було частково реалі¬ 
зовано. У 2-й пол. 18 ст. К. ф. 
втрачає значення и занепадає(див. 
Оборонне будівництво'). 
КРЕМЕНЧУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬ 
НА ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА імені 
І. Ф. Торубари. Організ. 1944- 
3 1950 — дитяча, з 1954 — цент¬ 
ральна міська для дітей. 1956 їй 
присвоєно ім’я командира баталь¬ 
йону Кременчуцького ополчення, 
який загинув, захищаючи місто 
від нім. фашист, загарбників. 1974 
всі держ. б ки для дітей міста були 
об’єднані з К. ц. д. б., створивши 
єдину бібліотечну систему, яка 
включає: К. ц. д. б., 8 бібліотек- 
філіалів, автомобіль-бібліотеку і 
76 пунктів видачі літ рп в дитячих, 
піонер, таборах і школах. Книжко¬ 
вий фонд б-ки — 201 тис. од. зб. 
Щорічно б-ка обслуговує понад 
15 гпс. читачів. Знаходиться на 
вул. Леніна .N8 12/16. 
КРЕМЕНЧУЦЬКА III II ГРАЛЬ¬ 
НА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА ім. 
М. І орькою. Злет, перед Великою 
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Вітчизн. війною. У 1944 після виз 
ьолення міста б ка відновляє діяль¬ 
ність. Книжки для її фондів част¬ 
ково збиралися серед населення, 
частково були одержані з Москов, 
та Івановської областей. Протягом 
1944—56 б ка неодноразово пере 
водилась з одного в ін. приміщен¬ 
ня. Тільки 1956 вона одержала 
своє сучасне при мі щепи я по вул. 
Леніна № 9/16. У 1975 б ці підпо¬ 
рядковано 6 міських бібліотек, 
що були реоргапіз. в 1 1 філіалів 
і перетворені в централізовану біб¬ 
ліотечну систему для дорослих. 
У 1981 б ці надано додаткове при 
міщення по вул. Щорса Л6 66/13. 
Щорічно б ка обслуговує бл. 19 тис. 
читачів. Відвідування складає 116 
тис., книговидача — 338,9 тис. 
примірників на рік. На иідпри 
ємсгвах, що не мають своїх б-к, 
працюють 47 бібліотеч. пунктів. 
Бібліотечний фонд налічує 220 тис. 
од. зб. і щорічно збільшується 
на 17,5 тис. книжок, 44 назви газет 
і 237 назв журналів. Б ка має 
197 місць в читальних залах, ак 
товий зал, відеосалопі літератур 
но-муз. вітальню. Головний корпус 
знаходиться на вул. Леніна 
№ 9/16. 
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВИРОВИЙ 
ЧЕ ТРИКОТАЖНЕ ОБ’ЄДНАЙ 
НЯ. Ств. 1989 па базі Кременчуці 
кої трикотаж, ф ки і Кременчуць¬ 
кої ф-ки трпкшаж. полотна, вве¬ 
деної в експлуатацію ЗО.ХІТ 1987. 
Гол. підприємство — Кременчуць¬ 
ка трикотажна ф ка ств. па базі 
паї чі пної майстерні (1926). Після 
визволення міста від цім. фашист 
окупантів почалася ві чбу юна 
ф-ки. Відновила роботу в червні 
1944. Через відсутність сировини 
займалася ремонтом військ, обмум 
дирування. З 1945 уста і кування 
по випуску панчішно шкарпетко 
вих виробів було знято і фабрику 
церепрофільовано на випуск бі 
лизни. 1945 в пд. частині Кремен 
чука розпочалося буд-во гол. кор¬ 
пусу, який 1948 був переданий в 
експлуатацію. Протягом 1951—59 
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госп. способом здійснено розши¬ 
рення вироби, і допоміжних площ 
Тепер Кременчуцька трикотажна 
ф-ка протягом дня випускає по¬ 
над 60 тис. виробів 20 наймену¬ 
вань і 140 моделей (білизна дитя¬ 
ча, жіноча, чоловіча спортивна і 
верхній трикотаж). З 1.1 1989 Кре¬ 
менчуцька трикотажна фабрика 
— гол. підприємство, об’єднання. 
Розміщене на вул. Артема ЛЧ& 3. 
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВОДОСХб 
ВИЩЕ. Розтані, у серед, течії Дні¬ 
пра, в Черкас., Полтав. (Семенів- 
ський, Глобинський, Кременчуць¬ 
кий райони,*і Кіровоград.областях 
України. Утв. 1959 після спору- 
дження Кременчуцької ГЕС. Довж. 
149 км, пересічна шир. 15,1 км 
Площа 2250 км2. Пересічна глиб. 
— 6 м, макс. глиб. — 20 м. Об’єм 
13,5 км3. Забезпечує потреби во¬ 
допостачання, річкового транспор¬ 
ту, енергетики, рибного господар¬ 
ства. Зона відпочинку, туризму. 
На К. в. створено Сулинське рибо 
водне юсп во площею 4300 га. 
Оси. порт в межах Полтавщини — 
Градизьк. 
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЛІТЕРАТУР 
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ. Ств. 1925. 
Веде роботу з молодими письмен¬ 
никами. На 1990 члени об’єднання: 
A. М. Комаров, О. І. Клубков, 
B. О, Губаренко, Я. Т. Вечеренко, 
Г. Б. Мілявська. У Кременчуці 
працює три члени Спілки письмен 
шіків України: О. ф. Головко, 
І. А Мацепко, Г. М. Терешенко. 
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЛЬОТНЕ 
УЧЙЛІІЩЕ ЦИВІЛЬНОЇ АВІА¬ 
ЦІЇ. і їм. 1960 як середній павч. 
заклад уїм підготовки пілотів 
ВЄрТСльО'і і в уія пар. г на. У роз- 
поряд/іл і 111 і курсантів спеціаліз. 
аудиторії, метод., штурманські і 
тех. класи, іабораторії, тренажна 
і льотна техніка. Термін навчан¬ 
ня — два роки і 10 місяшв. До 
послу! курсантів стадіон, спортза¬ 
ли, тир, клуби, музей, б-ка (понад 
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І ЗО ТІІС. од. зб.), гуртожитки. Се¬ 
ред випускників уч-ща три Герої 
Рад. Союзу: А. Б. Гарданхадзе, 
Б. В. Лялин, М. М. Мельник. 
Розміщ. иа вул. Перемоги № 17/6. 

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МЕДЙЧНЕ 
УЧЙЛИЩЕ. Відкрите 1904 як 
Кременчуцька акушерсько фельд¬ 
шерська школа, що була ств. за 
рішенням Полгав. губ. земства 
від 1903. Її організатором і першим 
директором був хірург, науковець 
і громад, діяч Овксентіп Трохи- 
мович Богаєвський (1848—1930). 
Уродженець Полтавщини. Закін¬ 
чив мед. ф т Київ, ун ту (1874), 
працював лікарем у Коми піні, 
Миргороді, з 1883 — у Кремен¬ 
чуці, де й помер. Автор праць з 
питань хірургії, створив школу 
хірургів-практиків. Учасник ба¬ 
гатьох рос. та міжпар. з’їздів хі 
рургів. Навчально практичною ба 
зою для навчання була Кремен 
чуцька губ. земська лікарня. У 
перші роки Рад. влади реоргані 
зоване на медичну профшколу. 
1928 —32 дія то як мед. технікум. 
Мало сестринське, фельдшерсько- 
акушер., акушерське і фармацевт, 
відділення. Термін навчання — 
два—три роки. 1932 на його базі 
органів. Кречснмуцькии медичний 
інститут (до 1924). 
1954—фельдшерсько акушер, шко¬ 
ла була перетворена на мед. ум ще. 
1976 фельдшерсько акушер.; виді¬ 
лення було розділено на іна са¬ 
мостійних відділення, 1977 ств. 
зуботех. відділення', 1982 — ве¬ 
чірнє відділення. У 1981 спору¬ 
джено гуртожиток на 400 місць. 
Розміщене на вул. Червона Гірка 

41. 

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПЕДАГОГІЧ¬ 
НЕ УЧЙЛИЩЕ і мені А. С. Ма 
карелка. Ств. 1931 на базі Лох 
в нивко і о технікуму рад. будівницт 
на Гпгчч фахівців на базі 8 річної 
і бо серг і. школи з таких спеціаль¬ 
не» те і і вик і а іання у поч. класах 

«а і альпоосвп . інколи; дошкіль- 
не гпчованмя; виховання у до¬ 

шкільних закладах. В уч-щі є 
заочнші відділ із спеціальності 
виховання у дошкільних закладах. 
Б-ка — понад 86 тис. од. зб. Роз¬ 
міщ. на вул. Лізи Чайкіїюї № 10 

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ РЕАЛЬНЕ 
УЧЙЛИЩЕ Олександрі вське — 
середній навч. заклад. Відкрито 
18/3. З 1900 розташ. у двоповерхо¬ 
вому будинку по вул. Училищній. 
1916 мало 7 класів, працювало 20 
викладачів. Вивчалися: закон бо¬ 
жий, математика, хімія, фізика, 
рос. мова, географія, історія, ана¬ 
томія і фізіологія, нім. і франц. 
мови, космографія, малювання. 
При училищі діяв учнівський ду¬ 
ховий оркестр, випускалися уч 
нівська неофіційна газета (1906— 
11). У К- р. у. навчався П. М. Та- 
тарииов — професор, чл. кор. 
А.П СРСР, редактор жури. «За¬ 
писки Всесоюзного МШіер.і. іьііпі о 
общества», письменник А. В. Го¬ 
ловко (див. Головку Л. В, меморі¬ 
альна дошка). Закрито в 1918. 

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СОЛДАТСЬ 
КЕ ПОВСТАННЯ 1913. Відбуло 
ся 25—26.Х. У повстанні взяло 
участь понад 6 тис. солдат місце 
вого гарнізону. Солдати вимагали 
припинити війну, надати відпуст 
ки тим, хто повернувся з гсспіга 
лі в; не відправляти на фронт сол¬ 
ьні в після кількох поранень, а 
замість них посилати городових 
та етапні команди. Солдати роз¬ 
зброїли розташовану на тер. казарм 
20-у етапну рогу і захопили 140 
гвинтівок. 27.Х в Кременчук при¬ 
були каральні загони під коман¬ 
дою генерала Гамзагурді. Сім сол¬ 
дат було засуджено до смертної 
кари, яку згодом п’ятьом з них 
замінили безстроковою каторгою. 
М. Г. Зел енського та І. С. Цися 
розстріляли. 100 чол. залишили 
під арештом. 
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ЦЕНТРАЛЬ 
НЕ ЬІОРб ПРОФСПІЛОК, Кеш 
пальне бюро профспілок м. Кре¬ 
менчука і посаду Крюкова. Ств. 
у червні 1‘М/ ()/>’< щупало проф 



спілкові орг-ції міста, зокрема 
залізничників, металістів, тютюн¬ 
ників, харчовиків, медиків, кон¬ 
дитерів. Захищало права робіній 
ків, керувало страйковим рухом. 
Брало участь у ств. загонів Чер¬ 
воної гвардії, мобілізації роб і тни 
ків до Червоної Армії, на відбуло 
ву нар. г-ва. Документи за 1917— 
19 (8 од. зб.) зберігаються в Архі¬ 
ві 1 Толтав. обл. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ АВТОМО¬ 
БІЛЬНИЙ ЗАВбД ім. 50 річчя 
Радянської Украпім гол. під 
приємство Кременчуцького об’єд¬ 
нання по вироби, великі шантаж 
них автомобілів «АвтоКрАЗ». 
Створениіі 1915 як мостовий і 
мсх. з ди для відбудови зруіііюва- 
них під час війни мостів та ін. 
інж. споруд. Протягом 1948—56 
з-д виготовив 600 мостів заг. дов¬ 
жиною 27 тис. м, велику кількість 
кранів різної конструкції та ін. 
буд. техніки. 1956 з~д переорієн¬ 
товано на випуск кукурудзозбир. 
і буряковантаж. комбайнів та ін. 
с. г. техніки. 1958 з д був ре 
конструйований на випуск дизель 
них великовантаж. автомобілі іц 
У 1966—68 освоєно вироби, і ви¬ 
пуск автомобілів нового поколін¬ 
ня. 1968 з-д у присвоєно ім’я 50- 
річчя Рад. України. Крім автомо¬ 
білів і загі. частіш до них, з-д 
виготовляє спец і нестандартне 
устаткування, ба гаго видів технол. 
оснащення тощо. Рівень механізм 
ції й автоматизації оси. виробницт 
ва становить 87,5; дономі кних 
59,5 проц. З 1976 КрАЗ об’єднуй 
6 спеці ал із. з-д і в, стає гол. ці ,ч 
щшємством Кременчуц. вироби, 
об’єднання по випуску великовап 

.таж. автомобілів «АвтоКрАЗ». До 
його складу ввійшли: Кременчуц. 
колісний з-д, Токмацький коваль¬ 
сько-штампувальний з-д, Маріу¬ 
польський радіаторний з д, Сім- 
фероп. авюстерновий з-д і Кам’я- 
нець-Подільський агрегатний з-д. 
Завод освоїв виробництво нових 
удосконалених з вищим техніко- 
експлуатац. показником автомобі- 
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лів КрАЗ-250, КрАЗ-260, КрАЗ 
6437. Автомобілі Кр \3 експорту 
ються в 60 країн світу. 1971 з-д 
иагородж. орденом Леніна. Слю¬ 
сар складальник В. П. Кипеня, ди¬ 
ректор з-ду І. М. Гіриходько і 
токар С. Н. Заїченко удостоєні 
звання Героя Соц. Праці. Розмі¬ 
щений на вул. Київській № 62. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ АВТОМО 
ВІЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ вечірній 
Засік 1959 на базі філії Крюків- 
ською машинобуд. технікуму Пол¬ 
ісів. раді гар госпу, 1 отує фахівців 
з ірьох спеціальностей (автомобі¬ 
лебудування, обробка матеріалів 
на верстатах і автоматичних ліні¬ 
ях, економіка та планування в 
машинобудуванні). Бібліотека — 
32 тис. примірників. Розміщений 
на Ярославському проїзді № 1. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ БУДЙНОК 
НАУКИ І ТЕХНІКИ Полтав. обл. 
правління Союзу наук, та інже¬ 
нер. товариств СРСР. Заен. 1964 
як Будинок техніки Полгав. обл, 
ради НТТ. З 1988 сучасна назва 
При Будинку працює 17 правлінь 
з осн. напрямків розвитку нар. 
г-ва. Щорічно здійснюється понад 
300 заходів (лекцій, семінарів та 
ін.) у межах Полтав. обл. Буди¬ 
нок споруджено 1902 у стилі мо 
дерн. Розташований на вул. К. Ліб 
кнехта № 43. Іл.— табл. XIX. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ГУБРЕВ 
КбМ, Кременчуцький губернсь 
кіш і имчасовий революційн-ш” ко 
мій і Ста декретам ВУЦВК «Про 
утворення Кременчуцької гуоер- 
іпі 1 1920. Здійснював ке- 
ріВШІІІІВО ДІЯЛ ЬІІІСГК) нові юних, 
ВОЛОСНИХ1, і і ІЬЄ. ргвкомін, госгГ. і 
культур, усіанов на тер. губернії. 
Ліквідований у грудні 1920 у 
зв’язку з передачею функцій ново¬ 
обраному Кременчуцькому губ- 
ви копкому. 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД 
БІЛКбВО ВІТАМІННИХ КОН 
ЦЕНТРДТІВ (БВК). Збуд. за 
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рішенням РМ СРСР від 8.VIII1970. 
Перша продукція з-ду одержана 
в червні 1982. Виготовляє кормові 
дріжджі І5ВК, білково вітамін, 
концентрат, який використовуєть¬ 
ся при виготовленні збалансованих 
комбікормів і як білковий додаток 
у кормовому раціоні с.-г. тварин, 
птиці і хутрових звірів. У зв’язку 
з необхідністю поліпшення еколо 
гіч. обстановки прийнято рішення 
припинити виготовлення патріну 
з парафіну нафти з 1991. Розміще 
ний на вул. Добрининській № З 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ЗА 
ЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ концер 
ну «Спецзалізобетон». У 1962 збу¬ 
довано першу чергу з-ду потуж¬ 
ністю 500 тис. шпал, 1968 — Другу 
чергу потужністю 900 тис. шпал 
на рік. Внаслідок реконструкції, 
здійсненої в 1976—87, потужність 
з-ду зросла до 1800 тис. шна і па 
рік. Розміщений па пул. Мічу 
ріна № 90. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВЬД 
ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЙ) їм. 60 
річчя Великої Жовтн. соціалістки, 
революції. Підпорядкований М-ву 
хім. та нафюпереробн пром-сті 
СРСР. Ств. 1964 як сажове в проб 
ництво Кременчуцького нафто 
псрероб. з-ду. 1966 з нього виділив¬ 
ся в окреме підприємство Кремен 
чуцький сажовий з-д. З 1974 — з д 
тсх. вуглецю. На з ді діє діль¬ 
ниця по виготовленню товарів на¬ 
родного споживання: шпателів гу¬ 
мових, есиандер-кілець, накладок 
для меж, втулок ресорних, пробок 
для ваші, вантузів гумових. Роз¬ 
тань на вул. (’внштовській № 4. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ 
САНІТАРОК. Ств. 1930. Мав два 
відділи: загальних та операційних 
санітарок. Термін навчання три 
місяці. Припинив діяльність 1032 
у зв’язку з заснуванням Кремен 
чуцького медичного інституту 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІСТО Р И 
КО КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЙЙ. 
Засн. 1937 на базі колекцій міс¬ 
цевого учит. ш-ту та відділу нар. 
освіти. Містився в будинку, спо¬ 

рудженому 1914. У роки Великої 
Вітчизн. війни приміщення музею 
було частково зруйновано, фонди 
пограбовано. 1975 в реконструйо¬ 
ваному будинку відкрито нову 
експозицію. Музей має три відді¬ 
ли (природи, дожовтневою періо¬ 
ду та історії рад. суспільства). 
Налічує 48 тис. експонатів. Мі¬ 
стить археологічну колекцію доби 
заліза та ранньослов’ян. часу, ста¬ 
родруки, етнографічну колекцію, 
документи, фотографі, та речові 
матеріали, що знайомлять з істо¬ 
рією краю. Розтань на вул. Жовт¬ 
невій № 2. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛГОСП¬ 
НИЙ ТЕАТР. Ств. 1938 на базі 
переведеного у Кременчук Третьо¬ 
го колгоспного театру Харківщи¬ 
ни. Діяв і.о 1941, 
К Р Г М Е11Ч У1ІЬКИ Й К О ЛІС- 
ІІІЇЙ ЗАВОД. Ств. 1961 ДЛЯ ви 
готовленим коліє до автомобілів, 
тракторів, комбайнів та ін. с.~г. ма¬ 
шин. Це єдине в країні спеціалізо¬ 
ване підприємство, що випускає 
колеса для тракюрів і с.-г. машин 
(43 найменування, у т. ч. 15 авто¬ 
мобільних). Виробництво коліс має 
замкнутий цикл. Підприємство 
устатковане 70 механіз. вироби, 
лініями. Розміщений на Ярослав¬ 
ському проїзді № 8. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МЙБЛЕ 
ВИЙ КОМБІНАТ — головне 
підприємство обл, вироби, дере- 
вообробн. об’єднання «Полтава* 
дерево». Першим тартак у Кре 
менчуці з'явився 1868. Через кіль¬ 
ка років їх стало 7. Один з них — 
тартак промисловця Родкіна і є 
родоначальником су час. К м. к. 
1919 всі тартаки Кременчука були 
націоналізовані й об’єднані в одно 
управління, яке називалося «Дні- 
проліс» (з 1940 — «Українліс»), 
Після визволення Кременчука від 
цім фашист, загарбників 29.ІХ 
І!» її бую органі і. розпилювання 
лісу І ІЯ оу мнпіінтвл мосту через 
р. Дніпро, ицгтуї к найпростіших 
8-ми квартирних будинків. 1950 
комбінаї розпочав серійний випуск 



простих меблів. У 60-х роках ком¬ 
бінат цілком перейшов на виготов¬ 
лення меблів у наборах. Здійснено 
переоснащення цехів, впровадже¬ 
но нову техніку, напівавтомат, і 
автомат, устаткування. 1080 ро¬ 
бітників. Розміщений на лівому 
березі р. Дніпра (площа 11 тис. м2). 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МЕДЙЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ ім. Капторовича. 
Ств. 1932 на базі Кременчуцько 
?о медичного утілиш,а (технікуму). 
Термін навчання — 5 років. Орга¬ 
нізатором ін ту був О. М. Ольша- 
нецький. який до 1930 працював 
у акушерській клініці проф. Ор¬ 
лова в Одесі, а потім викладачем 
Кременчуці,кого медучилища. У 
1934 К. м. і. переведено до Полта 
ви. Див. Полтавський медичнии 
інститут. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКЙЙ 
ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ім. Г. і. 
Петровського. Розпочато буд- во 
1966, відкрито 1972. Займає зем. 
дільницю пл. 6 га. Заг. об’єм бу¬ 
динку — 63 тис м3, корисна пл.— 
7,5 тис. м2: зал для глядачів на 
1200 місць, малин зал на 335 гля¬ 
дачів, Ленінський зал пл. 220 м2, 
вестибюль — 375 м2, фойє з буфе¬ 
том на першому поверсі та головне 
фойє другого поверху з вітражем 
із литого скла — 150 м2, ряд кім¬ 
нат для роботи гуртків, зал для 
виставок площею 180 м2. 
Збуд. за індивід, проектом. Голов¬ 
ний архітектор — А. Вшппнеький. 
У палаці працює ЗО колективів 
худож. самодіяльності, 8 мають 
звання народний. Серед колекти¬ 
вів нар. самодіяльний ансамбль 
пісні і танцю «Славутич», симф. 
оркестр, цирк «Юність», агітбрпга 
да «Кремінь», ансамбль бального 
танцю «Вікторія», фотостудія «По 
щук», зразковий дит. ансамбль 
пісні і танцю ^Джерельце». Діють 
студії та школи: вокальна, почат¬ 
кового худож. виховання дітей, 
масового навчання танців, курси 
крою та пошиття одягу, театр мі¬ 
ніатюр, диг. ансамбль ложкарів, 
театр ляльок, театр естради. У 
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колективах худож. самодіяльності 
бере участь понад 1000 чол. У 1989 
проведено 300 самодіяльних кон 
цергів. Розтані, на вул. Пушкіна 
№ 2. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МОЛбЧ- 
НИЙ ЗАВСАД міський, Ств. 1929 
як маслозавод, 1949 перейменова 
но на мол. з-д. 1956 розширений і 
спеціалізується по випуску про 
дукції зі збираного молока. 1957— 
64 велося буд-во нового міськ. мол. 
з ду з проектною потужністю пере 
рибки 60 г молока за зміну. 1962 
Кременчуц. мол. з-ду був підпоряд. 
І радизький, 1964 — Бригадирів- 
ський мол. з-д. 1971 до гол. під¬ 
приємства як дільниця приєднано 
Озерський з-д Кобеляцького р-ну. 
1975 Градизький і Бригадирів- 
ський мол. з-ди також були пере¬ 
творені на дільниці. 1983 почалася 
реконструкція діючого заводу із 
збільшенням його потужності з 60 
до 250 т переробки молока за змі¬ 
ну. 1986 завершилася реконструк¬ 
ція першої черги, 1989 — другої 
черги. З 1989 Градизька вироби, 
дільниця реорганіз. й підпорядк. 
Глобинському маслозаводу, Озер 
ська — Кобеляцькому молочно¬ 
консервному комбінату, а К. м. 
з.— Бреусівське сепараторне від 
ділення. 1990 з-д переробляє 114,3 
тис. т молока, випускає понад 60 
найменувань мол. продукції: зби¬ 
ране молоко, масло, продукти дит. 
харчування, морозиво та сухі 
мол. продукти типу замінника 
збираного молока. Розміщений на 
вул. ( умСькій № 67- 
КР ЕМ'Е Н Ч У ЦЬК ИЙ МОНТАЖ¬ 
НО ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 
тресту <1 (ромтехмонтаж». Засн. 
190). Оси. напрямок виробнинт- 
на — виготовлення технологічних 
і буд. м< галоконструкцій, вентиля 
цінних повітроводів для пром. і 
культурно побут, об’єктів, ізоля¬ 
ційних матеріалів. 4 осн. цехи. 
Розміщений у пн. пром. вузлі. 
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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАФТОПЕ¬ 
РЕРОБНИЙ ЗАВОД імені XXVI 
з’їзду КПРС. Став до ладу 1966. 
Буд-во розпочато 1958. Осн. на 
прямком вироби, є переробка наф¬ 
ти на високоякісний бензин, керо- 
син, дизельне пальне, бітум, ма¬ 
зут, рідкий парафін. 31 березня 
1981 з-ду було присвоєно ім’я 
XXVI з їзду КПРС. У вересні 
1981 були вироблені перші кіло 
грами продукці- цеху мідної при¬ 
садки, 28 грудня 1984 була введе¬ 
на в дію установка «Парекс», яка 
виробила перші тонни рідкого па¬ 
рафіну. 1970 відкрито Палац куль¬ 
тури. 3-д розіаш. на вул. Свиш- 
товській № 3. 
кременчуцький Округ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
з Кременчуц. пов. (20 волостей), 
7 волостей Кобеляц. пов., 4 волос 
тей Хорольського пов. По. пав. 
губ. Замість 32 волостей, 255 сіль 
рад ств. 10 р-нів [Ьригадирів 
ський (центр в с. Козельщини), Гло 
бинськии, Горбівський, Градизь- 
кий, Кишеньківський, Кохнівський 
(центр у Піщаному), Крюківський, 
Манжеліївський, Потіцький, Се- 
меніиськмії | га 133 сільради. Пло¬ 
ща — 5247 кв. верст, нас. 426 558 
мол. Окружний центр — м. Кре 
менчук. 3. VI 1925 до К о. відие 
сеио рим розформованого 30Д<> 
тоїііського округу, а також Глипсь 
кий, Ко ів< ькпіі, Краснокам’нпсь- 
кий, Лихівський, І Іовогеоргіївсь- 
кий, ОнуфріївСі>кпи (Онопріївсь- 
кий), Поиельнасті вський р-ни, 
розформованого Олександрійсько¬ 
го округу з м. Олександрія (тепер 
Кіровоград, обл.), після чого К. о. 
складався з 18 районів, 258 сіль¬ 
рад. У відповідності з постанова¬ 
ми Центр, адм.-тер. комісії УРСР 
ві і 2.VII та ВУЩЗК від 28.VIII 
1928 розформовано р-ни Горбів- 

< і.кий, Кохнівський, Краснока- 
м'янськип, Крюківський, Манже- 

і і Тім ьк 11 м, І Іоне льиасті вський, тер. 
яких розподілено між сусідніми 
районами Замість ліквідованих 
* їв поїм райони Оеликокрин- 

ківський і Куцеволівський. Центр 
Вереміївського р-ну перенесено 
в с. Жовнине, а район перейме¬ 
новано на Жовнинський. Крюків 
(кол. посад, а з 1925 селище місь¬ 
кого типу) — центр ліквідованого 
Крюківського р-ну — приєднано 
до м. Кременчука, а його сільра¬ 
ди — до Онуфріївського р-ну. 
Після цього К. о. складався з 14 
р-нів: Бригадирівського, Велико- 
кринківського, Глинського, Гло- 
бинського, Градизького, Жовнин- 
ського, Кишенькі вського, Куце- 
волівського, Лихівського, Ново- 
георгіївського, Олександрійсько¬ 
го, Онуфріївського, Потіцького, 
Семені вського. Всього 271 сільра¬ 
да, 1719 нас. пунктів. Розформо¬ 
ваний К. о. 2.ІХ 1930. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПЕДАГО¬ 
ГІЧНИЙ ІНСТИТУТ. Засп. 1939 
як заочний відділ. З 19 і() діяв ста 
ціонар. Факультети: укр. мови 
і літератури, рос. мови і літерату¬ 
ри, математичний. 1940 на 1-му 
курсі стаціонару навчалося 208, 
на 1 му і 2-му курсах заочного від¬ 
ділу — 905 студентів. Припинив 
діяльність в зв’язку з початком 
Великої Вітчизн. війни. Примі¬ 
щення зруйноване. Знаходилося 
на вул. Гоголя № 12/9. 
КРГ МЕІІЧ^ЦЬКИЙ ПИВОВАР¬ 
НИЙ ЗАВ(ЗД. Ств. 1971. Виготов¬ 
ляє. 6 видів пива, у т. ч. «Жигулів¬ 
ське», та бл. ЗО найменувань без¬ 
алкогольних напоїв. На з-ді пра¬ 
цює 4 автомат, лінії: 3 по розливу 
у пляшки пива, 1 — по розливу 
безалкогольних напоїв. Колектив 
(300 чол.) щодобово виготовляє 
8—8,4 тис. декалітрів пива, 3—3,5 
тис. декалітрів безалкогольних 
напоїв, 4,5 гис. декалітрів квасу. 
За 20 років вироби, безалкоголь¬ 
них напоїв зросло майже у 2 рази, 
пива — у 1,3 рази. У 1983 проведе¬ 
но гех. переобладнання вироби, 
нива, встановлені 4 циліндро-ко¬ 
нічних ганки, що дозволило ско¬ 
ротити ісхнол. процес у два рази. 
1990 йшли реконструкція га нала¬ 
годження нової лінії по розливу 
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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПО ІК пива. Роілаш. на просп. 50 років 
Жовтня № З 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПОВІТ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 1776 в 
складі Новоросійської губ., з 1783 
— у складі Катеринославського 
намісництва. 1789 в «в’язку з вели¬ 
кою повінню всі повітові устано¬ 
ви з Кременчука було переведено 
до Градизька (до гою року — Го¬ 
родище). З 1796 К. її. V складі 
Малорос, губ.і з 1802 — І Іол ган¬ 
ської. Знаходився на і І і г убернії, 
площа — 3013,2 кв. ворс ги (іюч. 
20 ст.). Основні річки. Дніпро, 
Псел, Хорал, Касам зик, Коболи 
чок, Крива Руда, Сула. Лісп за 
ймали 3 % території* Повії був 
одним з густонаселених: 247 міс. 
чол. (1897). Землеволодіння пе[)е 
важало подвірне, на общинному 
користуванні було лише 10 % се¬ 
лян. На час селянської реформи 
32 % селян становили кріпаки. Во¬ 
ни одержали в наділ по 1,4 дес. 
на ревізьку душу, держ. селяни — 
по 3.1 дес. на душу. У повіті на- 
ліч. понад 40 чол. цензових дворян 
(Козельські, Сухотінн та ін.). Під 
посівами на кін. 19 ст. знаходило¬ 
ся 67 % усіх земель. У 1895—4900 
в середньому одержували 4,5 млн. 
пудів зерна, що становило 18,5 пу¬ 
да на душу населення. Було розви¬ 
нуте скотарство, особливо вівчар¬ 
ство. У 107 селах сіяли тютюн і цу¬ 
кровий буряк. Фабрич но- завод¬ 
ська пром-сть в основному була 
розвинута в Кременчуці. Заводи 
повіту в рік виробляли товарів па 
3300 тис. крб., робітників — 2100 
чол. Ярмарки проводилися в 33 мі 
стах, волосних містечках і селах. 
Земських шкіл наліч. 56. Воно 
стей — 19, сіл — 443, сільс. пас. 
пунктів — 500, сільс. громад — 
223 (налічували 26 130 дворів, де 
проживало 169 633 чол.). 1862 в 
с. Пустовійговому Кременчуц. пов. 
відбувся виступ селян проти ре 
форми 1861. Селяни відмовилися 
платити викупні платежі а також 
виконувати відробітки. їх підтри 
мали селяни с. Пузикового. Ви 
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кликані війська придушили за 
во рушення. 
У квітні 1902 в зв’язку з сел. ви 
ступами К. п. разом з Костянтино- 
град., Полтав., Лубен., Переяслав¬ 
ським повітами було оголошено в 
стані посиленого військ, режиму. 
Весною 1905 розпочався, а влітку 
того ж року в повіті сел. рух знову 
набув великого розмаху. 13-У 1916 
застрайкували робітниці на буря¬ 
кових плантаціях у Пустовійтів- 

< ькій економії, вимагаючи підви¬ 
щення заробітної плати. З початку 
70 х років 19 ст. через тер. К. н. 
пролягла Харківсько-Миколаївсь¬ 
ка залі.шмця (тепер Південна), 
а потім її гілка Кременчук — Ром¬ 
ни (на Лібаву). Крім заштатного 
міста Градизька та посада Крюко¬ 
ва, на тер. повіту були значні на¬ 
селені пункти — волосні містечка 
і села: Великі Кршіки, Глобвне, 
Горби, Велика Кохпівка, Манже- 
лія, Омельппк, Недогарки, Пиро¬ 
ги, Пустовійтове та ін. Декретом 
ВУЦВК від 8.VI та додатково від 
ЗО. VII 1920 була утв. Кременчуць¬ 
ка губернія, до складу якої відне¬ 
сено й К. п. З розформуванням 
Кременчуцької губ. постановами 
ВУЦВК від 15.Х та ЗО.XI 1922 К. 
п. знову віднесено до Полтав. губ. 
На поч. 1923 у повіті було 20 волос 
тей, він займав площу 312 269 дес., 
сільського населення проживало 
235 044 чол. Розформовано К. п. 
згідно з постановою ВУЦВК від 
7.111 1923. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПОЛК — 
адм. іер. і військ, одиниця на Лі- 
побереж. Україні в 60 х рр. 17 сг. 
( і в 10(4 з часі нір Чигиринського, 
Полізь., Миргород., Лубен, пол¬ 
ків. Сотенні міста: Богачка (тепер 
Велика Багачка), Балаклія, Біло- 
церківка, Бірки (напевне 1661— 
62), Вереміївка, Говтва (Голтьа), 
Городище, Жовнине, Кишеньки, 
Кобеляки, Лукім’я (Лукомль), 
Максимівна, Манжелія. Нові Сан- 
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жари, Омельник, Остап’їв (Оста- 
п’є), Переволочна, Потік (Потоки), 
Устивиця, Чигирин Діброва. Пол¬ 
ковниками К. п. були: Кирило 
Андріїв (1661), Гаврило Дубовик 
(1661—62), Костянтин Гаврилен¬ 
ко. Ліквідований 1663 (після стра 
ти наказного гетьмана Якима Сом¬ 
ка, ініціатора утворення полку) 
і поділений між Лубен., Полтав., 
Миргород, та Чигиринським пол 
ками. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН. 
Знах. у пд.-зх. частіші обл. Утв. 
1939. Площа 1,2 тис. км2. Нас. 
(без Кременчука) 46,0 тис. чол. 
(1991). У районі — 1 місто та 75 
нас. пунктів, підпорядкованих 16 
сільс. Радам нар. депутатів. Центр 
— м. Кременчук. Розталі, у межах 
Придніпровської низовини, в лі 
состеповій зоні. Межує з Глобіні 
ським, Кобеляцьким та Козел ь 
щинським р-нами Полтав. обл. Па 
Зх. район омиває Кременчуцьке 
водосховище. Через К. р. протіка¬ 
ють річки Дніпро та Псел, у райо¬ 
ні — частина Дніпродзержинсько 
го водосховища. Грунти переваж¬ 
но чорноземні. Корисні копалини: 
залізна руда, граніт, глина, пісок. 
Ліси (сосна, дуб, гоїюля, вільха) 
займають 10,8 тис. га, що складає 
11,6%. У районі — Бідова чесь¬ 

кий заказник та пам ятки приро¬ 
ди — Відслонення грані тоді орн- 
тів, Головлева круча, Келебєрда 
(усі місц. значення). Осн. пром. 
1 культур, центр — Кременчзж. На 
тер. К. р. розміщено 3 пром. під¬ 
приємства: Чикалівськпй спец- 
кар’єр, Кременчуцький лісгосгі- 
заг, ремонтно транспортне під¬ 
приємство виробничого об’єднан¬ 
ня. Буд. роботи виконують «Рай- 
агробуд», районне інляхово буд. 
управління, міжгосп. пересувна 
механізована шляхово будівельна 
колона № 11 та ін. Спеціалізація 
с. г.— землеробство зерново-ово 
чевого і тваринництво м’ясо-мол. 
напрямів. Площа с.-г. угідь 1991 
становила 68,5 тис. га, у т. ч. ор¬ 
ної землі — 52,5 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, ячмінь, 
овес, кукурудза, цукровий буряк, 
соняшник, овочеві. У К. р.— 8 рад 
іоспів, 12 колгоспів, птахофабри¬ 
ка, 2 риболовецьких колгоспи; 
4 господарства овочевого напряму, 
2 господарства спеціалізуються на 
вирощуванні фруктів. Гер. райо¬ 
ну перетинають залізнич. лінії: 
Харків — Полтава — Кременчук — 
Бурти, Бахмач — Ромодан — Кре¬ 
менчук, Бурти — Світловодськ — 
Рублівка. Протяжність осн. заліз- 
пмч. шляхів у межах К. р.— бл. 
100 км. У районі — 13 залізнич. 
станцій і 17 зупинок. Автомобіль¬ 
них шляхів — 303,8 км, у т. ч. 
3 твердим покриттям — 270 км, 
союз, значення (траса Полтава — 
Олександрія) — 43.6 км, респ.— 
75,2 км. обласного — 15,4 км, міс¬ 
цевого— 242,1 км. Гол. водна ар 
терія району — р. Дніпро. Побли¬ 
зу с. Потоки розіаш. аеропорт. 
У районі — 28 відділень зв’язку, 
20 АТС. Працюють 28 загальноосв 
шкіл, у т. ч. 4 поч., 12 неповних 
середніх та 12 середніх, спорт, шко 
ла, районна та 2 дільничні лікар¬ 
ні, поліклініка, 5 амбулаторій, 
34 фельдшерсько акушер, пункти, 
10 аптек, 1 профілакторій, 1 вет¬ 
лікарня, 15 Будинків культури, 
20 клубів, 40 кіноустановок, 36 
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б-к (516 тис. од. зб.), 17 краєзнав¬ 
чих музеїв на громад, засадах. 
На тер. К. р. виявлено бл. 300 
археол. пам’яток, 250 з яких 
складають кургани; 5 пам’яток 
природи. 7 пам’ятників архітекту¬ 
ри 19 — поч. 20 ст. Див. також 
статті Кременчук, Білецьківка, 
Бондарі, Гориславці, Демиді вка, 
Кам’яні Потоки, Кобелячок, Кри- 
вуші, Майбороді вка, Максимі вка, 
Омельник, Піщано, Потоки, При 
шиб, Рокитпе, Салі вка, Черво¬ 
на Знам’янка, Ялинці; цикл ста¬ 
тей на термін «кременчуцький». 
Іл.— табл. XVIII. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕВОЛЮ¬ 
ЦІЙНИЙ ГУРТбК. Ста. 1885. 
Його засіюй. І. Ю. Позивайленко, 
вчитель трикласного училища, і 
Яків Костянтинович Скорик, служ¬ 
бовець управління Харківсько-Ми¬ 
колаївської залізниці. До гуртка 
входили вчитель жіночої гімназії 
О. М. Олександровський, учні 
і ех. училища. Мета гуртка — роз¬ 
повсюдження літератури, пропа¬ 
ганда реиолюц. ідей. На заняттях 
в гуртку вивчалися твори К. Марк¬ 
са, Ф. Енгельса, М. Г. Чернишев- 
ського. Підтримували зв’язок з 
гуртком Москов. ун-ту, з с.-д. 
групою Д. Благоєва (1883—87, 
Петербург). 27 лютого 1886 члени 
гуртка були заарештовані. Над 
15 членами гуртка та ін. організа¬ 
цій, які підтримували з ними зв’яз¬ 
ки, відбувся судовий процес. 
У справі гуртка відбулися арешти 
в Києві і Полтаві. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ 
ВОКЗАЛ. Підрозділ Кременчуць¬ 
кого річкового порту. За навіга¬ 
цію обслуговує бл. 300 тис. паса 
жирів транзитних і міси ліній. 
Оригінальна 4-х поверхова спору 
да вокзалу збуд. 1985. У ньому роз 
міщені кафе, міжрейсова база від¬ 
починку на 80 місць. Розталі; на 
вул. Першогравневій № 1. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РІЧКОВИЙ 
ПОРТ. Підпорядкований міжга¬ 
лузевому держ. об’єднанню «Го 
ловрічкфлот». Розташ. на лівому 

КРЕМГНЧУИЬКИЙ ТЕХШКУМ 

березі Дніпра. Відомості про порт 
Кременчук датуються 18 ст. До 
1962 діяла пристань Кременчук 
Дніпровського річкового пароплав¬ 
ства. З того року — сучасна наз 
ва. 1966 збуд. новий вантажний 
порт у районі чЗанасипу. Оси. на¬ 
прямок діяльності — перевезення 
нар.-госп. вантажів і навантажу¬ 
вач ьно-розванта ж у вал ьні роботи, 
перевезення пасажиріві За роки 
існування порту заг. довжина 
причалів зросла в два рази і досяг¬ 
ла 650 м. У порту діє 8 портальних 
та 5 плавучих кранів. Щорічно об¬ 
сяг вантажних робіт сягає бл. 
4,5 млн. т, перевезення народно- 
госіі. вантажів — 2,7 млн. т. Пра¬ 
цює 650 чол. Перевезенням паса¬ 
жирів займається річковий вокзал. 
Розташ. на вул. Флотській № 2. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕ¬ 
ЛИВАРНИЙ ЗАВОД. Ств. 1965 
як з-д литва і штамповок. З 1978 — 
сучасна назва. Номенклатура ви¬ 
робів: балки, рами, клини «Ха- 
ніна», піддони, автозчіплювачі, 
картери заднього мосту, корпус 
букси. Товари нар. вжитку: алю¬ 
мінієве литво, каструлі, сковоро¬ 
ди з двома ручками, гусятниці 
двох видів, казани, коптилки для 
риби, спорт, комплекс. Вироби 
з кольорового литва. Розміщений 
на вул. К. Лібкнехта № 141. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ТЙХНІ- 
КУМ ЗАЛІЗНЙЧНОГО ТРАНС 
ПОРТУ. Відкритий 1920 на базі 
залізиич. уч ща. До 1941 мав наз¬ 
ву: Кременчуцький залізнич. тех¬ 
нікум механічної спеціальності 
ім Карти Маркса. Готує фахівців 
на Сазі і < р“д. і 8 річної школи з 
таких спеціальностей: вагонне гос¬ 
подарство; тепловозне господар¬ 
ство; Суд но та експлуатація колій¬ 
ною господарства залізиич. транс¬ 
порту. У технікумі є заоч. відділ 
з цих же спеціальностей. Доку¬ 
мент (773 од. зб.) за 1931—41 
зберігаються в Архіві Полтав. обл. 
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КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ УЧИТЕЛЬ¬ 
СЬКИЙ ІНСТИТУТ — наїіч. 
заклад дія підготоеки вчителів 
5—7 класів загальноссв. школи. 
Відкритий 1936 в кол. новому при¬ 
міщенні жіночої гімназії у Кремен 
чуці (вул. Гоголя № 12 /9). Мав 
факультети: укр. мови і літерату¬ 
ри, рос. мови і літератури, фізи 
ко-матем., англ., нім. і франц. 
мови; заочний відділ (з 1939). 
На 13.XI 1940 в К- у. і. навчалося 
56.5 студентів, у т. ч. на 1-му курсі 
— 227, на 2-му — 243, на 3-му — 
95. З засн. Кременчуцького педа¬ 
гогічного інституту був при ньо¬ 
му. Припинив діяльнії гь 1941. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ФІЛІАЛ 
ХПІ (Харків, політехн. ін-ту ім. 
В. 1. Леніна). Ств. 1960 як Кре 
менчуц. зонально-тех. ф-т ГІолтав. 
ін-ту с.-г. буд-вл. Перший період 
для навчання використовувались 
учбові аудиторії технікуму діл із 
нич. транспорту. 7.У 1971 ф-т був 
підпорядкований Харків, автодор. 
іп ту. 14. VIII 1974 ф т реорганіз. 
у філіал Харків, політех. ін-ту. У 
чотирьох навчально-лаборатор. 
корпусах заг. пл. 6л. 20 тис. м2 
розмістились 22 потокові і 41 ла 
боратор. та павч. кабінет. 120 ви 
кладачів, із них 75 мають вчені 
ступені і звання. Філіал готу* 
фахівців у галузі машппобудувлн 
ня, пром. електроніки, автомат 
нації технолог, процесів і впроо 
ництв, авгомобіле і тракторобу¬ 
дування. Форми навчання — ден¬ 
на, вечірня і заочна Розташ. на 
вул. Першотравневі‘і № 20. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ШКІРЕ¬ 
НО-ЛИМАРНИЙ КОМБІНАТ. 
Засн. 1888 як приват. лимарний 
іавод на місці старих військ, 
ка іарм. 1917 з-д націоналізовано. 
З 1919 іменувався 1-м Держ. шкі¬ 
ряним з дом місц. пром-сгі. Під час 
Ве пікоі Вітчизн. війни майже 
ВСІ ( поруди з-ду були знищені. 
Але і кс з травня 1944 з-д, що 
одержав па Шу 13 й Держ. шкіря¬ 
ний, почав працюва ти. З 1966 після 
об’єднання з шмарігтмо фабрикою, 

з-д перетворено на комбінат під 
сучас. назвою. Виробляє шкіру 
та виготовляє шкіряно-лимарні ви¬ 
роби. Осн. продукція: сиром’ять 
ялова і свиняча, шкіра л и мар но¬ 
се де льна, юхга лнмарно-седель- 
на, юхта термостійка та шкіра для 
низу взуття, хромовий напівфаб 
рикат для вироби, рукавичних 
виробів. Готові лимарні вироби: 
кінська упряж, галантерейна про 
дукція, тощо, всього — понад 90 
видів продукції. У 1947—53 було 
здійснено тех. реконструкцію. Ком¬ 
бінат — єдине на Україні підпріг 
ємство, що випускає лимарні ви¬ 
роби. У 5 осн. цехах, 2-х шкіря¬ 
ного і 3-х лимарного вироби, пра¬ 
цює бл. 600 робітників та служ¬ 
бовців. Розташ. на вул. Леонова 
М» Ь 
КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ВбїНЛМ- 
ОПОЛЧІЇПЦЯМ ПАМ'ЯТНИК, 
Встановлено на Дієвій горі, де по 
ховані в братській могилі воїни 
трьох полків Кременчуцької ди¬ 
візії народного ополчення, сфор¬ 
мованої з робітників промисло¬ 
вих підприємств й установ міста. 
У серпні 1941 вони вели нерівний 
бій з нім.-фашист, військами. Ці¬ 
ною великих жертв їм вдалося 
затримати фашистів і не дозволи- 
ги їм форсувати р. Дніпро. 1946 
на братськііі могилі полеглих вої¬ 
нів ополченців споруджено гра¬ 
нітний обеліск вис. 4 м з меморі¬ 
альним написом. 
КРЕМЕНЧУЦЬКИМ ВбїНАМ- 
РОБІТНИКАМ ПАМ’ЯТНИКИ. 
Встановили в пам’ять про загиблих 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 1) Робітникам Крюківського 
вагонобудівного заводу. Загину¬ 
ло 130 чол. Встановлено 1965 у 
сквері біля заводу. У центрі гра¬ 
нітний обеліск (вис. 5,4 м), про¬ 
довженням якого є стела (9,5 X 
X 2,3 м). Завершує композицію 
14 п шт, на яких внкарбувані пріз¬ 
вища загиблих. 2) Робітникам ви¬ 
робничого об’єднання «ИІляхма- 
шшіа*. Встаиовтемо 1967 на тер. 
заводу (вул. 60*річчя Жовтня 
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КРЕМЕНЧУІД. 3-ДУ ПАЛАЦ № 4). Гранітний обеліск (вис. 1,6 
м), до якого прикріплено плиту з 
мемор. написом. 3) Робітникам 
комбінату «Нерудбудматеріали». 
Встановлено 1974 на мул. Ярмарко¬ 
вій № 15. Гранітний обеліск (вис. 
З м), на лицевому боці якого ви- 
карбувані прізвища 26 загиблих 
робітників. 4) Робітникам вагон¬ 
ного депо сг. Кременчук. Встанов¬ 
лено 1965 перед будинком депо. 
Металевий обеліск (вис. 4 м), на 
лицевій грані якою закріплена 
дошка з мемор. текстом і 5 пріз 
вищими загиблих. 5) Робі пінкам 
12-ї дистанції залізниці. Встанов¬ 
лено в 1965 на вул. Леонова №> 66. 
Бетонний обеліск (вис. 6 м), на 
лицевій грані якого прикріплена 
мармурова плита, на ній викар 
бувані меморіальний напис і 17 
прізвищ загиблих. 6) Робітникам 
шкі ряно- лимарно го комбінат у. 
Встановлено 1985 на вул. Леонова 
№ 1. Бетонний обеліск (вис. 4 м), 
на якому закріплена дошка з ме 
моріальним виписом і прізвища 
ми 12 загиблих. 7) Робітникам 
Крюківського кар’єроу правління. 
Встановлено 1965 на вул. Крупсь- 
кої. Гранітний обеліск (вис. З м), 
на лицевому боці якого закріпле¬ 
но мармурову дошку з мемор. 
написом і 28 прізвищами загиблих. 
8) Робітникам тютюново-махор¬ 
кової фабрики. Встановлено 1965 
на вул. 1905 року № 19. Метале¬ 
вий обеліск, на лицевому боці яко¬ 
го встановлена мармурова дошка 
з мемор. написом і 15 прізвищами 
загиблих. 9) Робітникам грпко 
тажної фабрики (загинуло і мері.). 
Встановлено 1965 на и\ і. Арісма 
№ 3. Бетонним обцліск (ти 2 м). 
На двох його гранях і рамі ті дош 
ки з мемор. написом. Ю) Робітнії 
кам шлалонросочуиа н.ного завп 
ду (загинуло 6 чол.). Встановлено 
1967 на вул. Республіканській. 
Залізобетонний обеліск (вис. 2,.) 
м), на лицевій трапі — плита з 
мемор. написом. 
КРЕМЕНЧУЦЬКІ КОНЦТАБО 
рй цім. "фашистські для рад. ш і і 

ськовополонених. Найбільші з них 
були на тер. кол. військ, казарм 
у нагірній частині міста. 346 «А» і 
346 «Б». Перші групи полонених 
прибули сюди у вересні 1941 з 
Л ох в иц ьк о- Сен чайсь ко го оточен¬ 
ня. Незважаючи на холодні осінні 
дощі і вітри, а згодом — морози, 
полонені залишалися під відкри¬ 
тим небом за колючим дротом. Що¬ 
денно тут гинуло по 200—300 чол. 
Після визволення Кременчука на 
тер. таборів 346 «А» було виявле¬ 
но ЗО тис. трупів, у таборі 346 «Б» 
— 18 тис., на Піщаній горі — 
20 тис. Військовополонених три¬ 
мали також на гср. дзеркальної 
ф-ки і використовували їх на най¬ 
важчих фізичних роботах — будів¬ 
ництві дерев’яного мосту через 
Дніпро. Табори розміщувались на 
тер. Крюківського і Піщанського 
гранітних кар’єрів. У страшних 
табірних умовах патріоти вели 
боротьбу з ворогом. Одну групу 
очолив полковник Т. Ф. Кагаев, 
85 учасників цієї групи було за¬ 
катовано. У таборі 346 «А» групу 
«Патріоти Батьківщини» очолив 
Т. К. Жванія, лікар за фахом. 
У ній діяли ОІ Я. Климов, В. М. 
Лумбов, А. А. Мовсесян, Л- Н. 
Шаришанідзе, О. В. Скляр. За 
допомогою головного лікаря місь¬ 
кої лікарні В. К. Константіїновича 
було визволено з табору понад ти¬ 
сячу військовополонених. За час 
мім. фашист, ещупації ми іа гітле¬ 
рівці ішшііі тіі помад ‘>7 і не. чоло¬ 
вії Вивезли НІ 11 і мсччшчі 10 
іти мирних жителів і понад 10 
I їм . НІШ І.КОІІОІІОЛОІІСНПХ. 

КРІ МІ ПЧУЦЬКОГО АВТОМО- 
ВІЛЬНОГО ЗАВОДУ палАц 
КУЛЬТУРИ. Збуд. 1950—52 за 
ціновим проектом (арх. К. 3. Бар- 
і.ти ініч). Мас- зал на 500 місць, 
II раї мої 23 клуби, 10 дитячих та 
І ► дорослих колективів худож. 
самодіяльності (7 присвоєно зв. 
народних). Колективи нар. танцю 
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«Світанок», хору україн. пісні, 
бального танцю «Сузір’я» відзна¬ 
чені дипломами Всесоюз. та респ. 
фестивалів нар. творчості. Розта¬ 
шований на вул 60 років Жовтня 
№ 58/2. 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО АВТОМО- 
ВІЛЬНОГО ЗАВОДУ ХОР на- 
родний самодіяльний. Ств. 1949 
при палаці Кременчуцького авто- 
моб. заводу. Народний самодіяль¬ 
ний з 1963. Худож. керівник Ф. П 
Оченаш. Учасників — 57 чол., 
серед них засл. діяч культури 
УРСР М. І. Саприкін. Хор — 
лауреат Першого і Другого респ. 
і Всесоюз. фестивалів нар. твор¬ 
чості (1985, 1987). Нагороджений 
Золотою медаллю конкурсу. Гаст¬ 
ролював у багатьох містах Рад. 
Союзу і за кордоном. Міститься 
на вул. 60 років Жовтня X" 58/2. 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО КОМІТЕ¬ 
ТУ РСДРП ДРУКАРНЯ неле¬ 
гальна. Діяла у 1901—08. Видала 
понад ЗО листівок і прокламацій, 
тираж окремих з них досягав 
(> тис. Відгукувалася на всі важли¬ 
віші політ, події, зокрема, закли¬ 
кала трудящих до боротьби з са¬ 
модержавством і буржуазією. Лис¬ 
тівки, випущені в друкарні Кре¬ 
менчуцького к ту, розповсюджува¬ 
лись в Полтаві, Миколаєві та іп. 
містах. Прокламація (900 прпмір 
ників) була надрукована до 1 
травня 1908. Набирав і друкував 
цю прокламацію 1. С. Логвинов. 
4.УІ 1908 жандарми захопили дру¬ 
карню. І. С. Логвинов був відправ 
лсний на вічне поселення у Сибір. 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАФТО- 
ПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ ПА¬ 
ЛАЦ КУЛЬТУРИ. Відкритий 
1970. Має зал на 660 місць, лек¬ 
цій нніі зал на 200 місць, зал для 
проведення вечорів відпочинку, 
22 кімнати для проведення репе- 
і іщей, вис іавочний зал, кафе та 
за і ігрових а томаті в. У палаці 
Працює 15 колективів худож. са¬ 
модіяльного д ні дорослих та 14 —* 
для дітей, гуртків худож. та 
декоративно ужиткової творчості. 

Звання народний удостоєний ан¬ 
самбль нар. танцю «Пролісок» 
(лауреат І та II Всесоюз. фести¬ 
валів нар. мистецтва), театр са¬ 
тири. Працює хор нар. пісні, ко 
лектив естрадно-спорт. танцю та 
ін. Розміщений по вул. 50 років 
Жовтня № 33. 
«КРЕМІНЬ». Не залежна газета. 
Виходить з ЗІ. VIIІ 1991 у Кремен 
чуці.^ 
«КРЕМІНЬ» — туристичний комп¬ 
лекс у Кременчуці. Спорудж. 
1974 (арх. П. Г. Сергєєв, В. М. 
Попов, інж. О. Ю. Коновалов). 
Будинок 4-поверховий, має 177 но¬ 
мерів на 411 місць, ресторан на 
290 місць, 2 бари, відеосалон, біб¬ 
ліотеку, білїардний зал, зал ігро¬ 
вих автоматів та ін. Розташ. на 
ііл. Перемоги. Ід. — глбл. XVIII. 
КРЕМ’ЙНКА річки в Попав, 
обл. І) Ліва при і, р. Сули (б де* 
Дніпра). Бере початок у Мирго¬ 
родському р ні. Довж. 12 км, пло¬ 
ща бас. 112 км2. Зече тер. Лубенсь¬ 
кого р-ну. 2) Ліва прчт. р. Чевель- 
чі (бас. Дніпра). Тече тер. Оржиць- 
кого р-ну. 
КРИВА — річки в Полтав. обл. 
1) Права прит. р. Сули (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер. Лохвицького р-ну. 
2) Прит. р. Хоролу (бас. Дніпра). 
ТечЄ тер. Глобииського р-ну. 
КРИЗА ВОДА — річка в Полтав. 
обл., ліва приг. р. Кобильчини 
(бас. Дніпра). 
КРИВА РУДА — річки в ГІолтав. 
обл. 1) Кол. прит. р. Сули (бас. 
Дніпра), тепер впадає у Кре¬ 
менчуцьке водосховище. Довж. 42 
км, площа бас. 614 км2. Ширина 
річища 4—6 м. Глибина річки 
0,5—1,5 м. Тече тер. Глобииського 
га Семенівського районів. Влітку 
місцями пересихає. 2) Бере поча¬ 
ток біля с. Кривої Руди Семенів¬ 
ського р-ну. Довж. 23 км. Річище 
щипнете, заболочене по всій дов¬ 
жині. Ширина річища 4—6 м. 
Тече гер. Семенівського р ну. 
3) Права приг. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Ма< ще назву Рудка. 
Довж. 14 км, п юща бас. 105 км2. 

424 



КРИВОРУДСЬКИЙ парк Ширина річища 2—4 м. Тече тер. 
Семенівського р ну. На березі 
К. Р.— смт Семеніька. 4) Тече 
тер. Кременчуцького р ну. Бере 
початок біля с. Максимівни. По¬ 
близу Кременчука К. Р. зливалася 
з р. Катам ликом. У ловоснні роки 
К. Р. і р. Катам лик у районі міста 
частково засипані, частково взяті 
в труби. Завдяки цьому К. Р. 
припинила біг у Кременчуці ста¬ 
рим руслом, яким з’єднувалася 
з Кагамликом. Гелер К. Р.— ліва 
прит. Дніпра, з яким з’єднана 
каналом в с. Криву та х та па око 
лиці Кременчука. Перетворилася 
на систему болі ф 
КРИВА РУДА (до ПІП — Казенна 
Крива Руда) — село Семенівсько 
то р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розтані, за 25 км від 
райцентру і залізнич. ст. Веселий 
Поділ. 1806 ж. (1990). За даними 
1787 с. Крива Руда Хорольського 
пов. з нас. 317 чол. знаходилася 
у власності генерал майора IIIам¬ 
ін ева. 1863 в селі було 436 дворів, 
3007 ж., дерев яма церква, ирово 
дилося два ярмарки па рік. 18/5 
засн. двокласне училище, в якому 
через 10 років — 87 учнів. ГІопе 
чителем йото був місцевий земле¬ 
власник М. Мількевнч. На той же 
рік в селі — 4322 ж., 713 госпо¬ 
дарств. 1900 — 5570 ж., 896 дво¬ 
рів. ІІа час перепису 1910 — 786 
господарств, 4737 ж., з них 833 
письменних. 1905 в К. Р. відбу¬ 
лися сел. заворушення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У селі — радгосп «Парти 
зан» (спеціалізується на виробниц 
тві плодово-ягідної продукції), с. 
ш., дільнична лікарня, дит. садок, 
Будинок культури (па 450 місць), 
кіноустановка, б ка (15 518 од. |іб.). 
У центрі села розіаш. Криворуд 
ський дендропарк — пам’ятка са¬ 
дово паркового мистецтва. Урод 
женцем К. Р. є Герой Рад. Союзу 
(1945) К. Г. Трембач (1920—53). 
Встановлено пам’ятники В. І. Ле¬ 
ніну (1961), воїнам-одиосельцям, 
які загинули (368 чол.) під час 

Великої Вітчизн. війни (1970). 
КРИВЕ — струмок у Полтав. обл., 
прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Хорольського р-ну. 
КРИВЕНКУ Є. І, МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у Полтаві. Встанов¬ 
лена на фасаді будинку с. ш. № 6 
по вул. Куйбишева № 3, в якій 
1920—27 навчався Кривенко Єв¬ 
ген Іванович (1912—60) — укр. 
поет. II. у Варшаві. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Писав рос. 
мовою. Автор поет, збірок; пові- 
стей: «Ііочной сигнал» (1959), «Там 
іде б мла. тищина» (1960), «Наша 
Любушка» (1962). Дошка — метал., 
на якш горельєфний портрет пое¬ 
та (авт.— скульптор В. І. Білоус, 
худож. І. С. Ковалевськпй). Від¬ 
крита 1990. 
КРИВЕЦЬ — ручай у Полтав. 
обл., ліва прит. Дніпра. Протікає 
по тер. Кобеляцькою р-ну. 
КРИВОРУДСЬКИЙ ДЕНДРО¬ 
ПАРК — пам’ятка садово парко¬ 
вою мистецтва (з 1972). Розташ у 
с. Кривій Руді Семенівського р ну. 
Закладений 1962 в центрі села міс¬ 
цевим любителем природи, колиш 
нім головою колгоспу С. М. Лопа¬ 
тою. У К. д. зростають 190 порід 
і видів дерев та чагарників, бага¬ 
то з них — екзотичні. Ств. розарій 
(тут наліч. понад ЗО сортів троянд), 
альпійські гірки з водоспадами і 
штучні водойми (чотири невеликі 
ставки). Куртини розбиті так, що 
чергуються види листяних і хвой¬ 
них дерев: на фоні тополі — ялина, 
в куртині вічнозелених — клен чи 
ясен. Ростуть кілька порід дубів, 
лин, саджанці яких виділив денд 
рологіч. парк АІІ України «Тро 
Стяпець», розташ. в Ічнянському 
р іп Чернігів, обл., платан з Ні- 
кїтеького бот. саду (Ялта), актині¬ 
дія коломікта, три кущі юртен- 
зііі з Сахаліна, лимонник китайсь¬ 
ким з Далекого Сходу, туя колоно- 
видна, смерека та їн. Водойми за¬ 
селені білими й чорними лебедя- 
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ми, що надійшли сюди з Одеси, 
Асканії Нової, з Дністра й Дунаю, 
із заповідників Гола Пристань і 
Новий Афон. Завезені дикі качки, 
є дикі гуси. Прижилися зозулі, 
одуди, дикі голуби, дятли, со¬ 
лов’ї, лісові дрозди. Постійними 
мешканцями К. д. стали лелеки, 
павичі, ондатри, нутрії, білки. 
Парк перебуває у віданні радгоспу 
«Партизан». Площа 12 га. ІІа тер. 
К. д. споруджено пам’ятник на 
честь жителів села, загиблих (368 
чол.) па фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. 
КРИВОРОЧКА — річка в ГІолтав. 
обл., ліва прит. р. Середньої 
Говтви. Тече тер. Шишацького 
Р ну. 
КРИВО^ЗДА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Грузької Говт¬ 
ви (бас. Дніпра). 
КРИВО^СІВКА — річка в По і 
гав. обл., прит. р. Ш швацької 
Говтви (бас. Дніпра). 
«КРИНЙЦЯ ». Літерах урно-мист. 
альманах Полтав. орт-ції Спілки 
письменників України. Щоквар¬ 
тальник. Перший номер вийшов у 
березні 1990. Тираж 20 тис. прим. 
Редактор — письменник 1. Г. 
Нікігіп. Художники В. Павлючен 
ко та П. Здоровило. Редакція: 
Полтава, Червона Площа 15. 
КРИНЙЧНА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). Тече гер. Кобеляць¬ 
кого р-ну. 
КРЙНКА, Кр ива Руда — річка 
в Полтав. обл., права прит. р. Хо- 
ролу (бас. Дніпра). Тече тер. Гло- 
бинського р-ну. На березі К. роз¬ 
тань с. Великі Кринки. 
«КРЙЦЕВІ ШЛЯХЙ». Двотижне 
на газета. Виходила 1929—38 у 
Полтаві. Див. «Більшовик транс- 
аорт//» 
КРИЧІШСЬКОГО В. Г. БУДЙ 
НОК. Крччевський Василь Гри 
горович (1372—1952) — укр. живо 
писець, архітектор, графік, худож 
пик ге.пру і кіно, дослідник мис¬ 
тецтва, один з засновників укра 
їнського архітектурного стилю, 

Української академії мистецтв у 
Києві (1917 був її професором), 
Миргородського художньо-про¬ 
мислового інституту (1918—19 був 
його директором). 1908 придбав 
Дмитрівна А/. А. будинок, який 
був споруджений за його проектом. 
Н. в с. Ворожбі (тепер Сум. обл.). 
Помер у Венесуелі. Архітектурну 
освіту здобув самотужки, працюю¬ 
чи під керівництвом арх. С. Загос- 
кіна і О. Векетова та відвідуючи 
лекції в Харків, ун ті. Побудував 
і художньо оформив Полтав¬ 
ського губернського земства буди¬ 
нок, Лохвиціікого народного дому 
будинок. За його проектами було 
споруджено комплекс земської гу¬ 
бернської гончарної майстерні в 
Опішні, будинки В. Вернадського 
(див. Вернадсіькому В. /. меморі¬ 
альна дошка) і Д, Ми юрадовмча, 
Канівський музей звітові цпік«М<> 
пїла Г. 1 Шевченка» (у співавтор 
стві з арх. П. Костирком). У Києві 
побудував школу і вперше рестав 
рував Київ, будпнок-музей Т. Г. 
Шевченка. В Кричевський — ав 
тор картин «На Дніпрі», «Ярма¬ 
рок», «Сорочпнський ярмарок» та 
ін. Як графік він оформив понад 
70 укр. видань, у т. ч. «Українсь¬ 
ку книгу XVI—ХУІТІ вв.», «Біо 
ліогрлфічні вісті». Кричевський 
виконав проекти гербів, друків, 
грошових знаків, поштових марок, 
екслібрисів. У 1907—10 виготов¬ 
ляв декорації і костюми для театру 
М. Садовського та ін. У 1912—13 
керував килимарнею Ханенків у 
с. Оленівці (тепер Київ. обл.). Ви¬ 
конав багато проектів килимів, 
вишивок, вибійок, посуду, меб¬ 
лів, внутр. оформлення примі 
щень тощо. 
КРОПЙВЕНСЬКИЙ ПОЛК — 
адм.-тер. і військ, одиниця на Лі- 
побереж. Україні в кінці 40— 
50 х рр. 17 ст. Ств. 1648 під керів¬ 
ництвом полковника Михайли Тс 
іюченка. Полковим центром 6у 
ло містечко Кром шита (тепер Мер 
кас. обл ). Межував і Прилуць¬ 
ким, Переяслав,, Черкас.,4Іолтав 
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і Миргородським полками. 1649 
К. п. иаліч. 2033 реєстрових коза¬ 
ків і поділявся на 14 сотень, що 
розміщувалися в 9 містах: Горо¬ 
дищі, Журавці, Ірклісві (три сот¬ 
ні), Кропивні (Кропивенська сот¬ 
ня Демська — названа від імені 
сотника Демка), Курій ьці, Оржи- 
ці, ҐІирятині (дві), Норнухах (дві), 
Яблуневі (тепер Яблуневе). Кро- 
пивенським полковником був спо¬ 
движник Б. Хмельницького Ф. 
Джалалій (Джеджа іій), який 1650 
як посол гетьмана і іди в до Туреч¬ 
чини, виконував обои’я жн наказ 
ного гетьмана у битві під Бере» теч 
ком (1651). Козаки і селяни КІ п. 
брали участь у внзв. війні укр. на 
роду 1648—54, зокрема у ^Зборі н 
ській (1649), Берестецькій (1651), 
Багозькій (1652) та ін. битвах. 
1658 К. п. ліквідовано і його тер. 
ввійшла до складу Лубен, та Пе¬ 
реяслав. полків. 
КРОТЕНКИ (кол. Сем’янівка, Се¬ 
мені вка) — село Полтав. р ну, 
центр сі.'іьСї Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села Бричків 
ка, Гршіівка, Олепіри, Їіатлаївка, 
Петрівка, Тершвщшіа, Яцинона 
Слобідка. Розгаш. на правому бе¬ 
резі р. Ворскли за 15 км від Пол¬ 
тави та за 11 км від залізнич. ст. 
Полтава-Київська. 1051 ж (1990). 
З глибокої давнини на тер., де з ча¬ 
сом було здсн. село, ієн. перепра¬ 
ва через р. Ворсклу. Туч переправ¬ 
лялися під час походів па Русь пе¬ 
ченіги, половці, золотордшщі, піз¬ 
ніше — кримські гагари. У цих 
місцях, поблизу переправи через 
р. Ворсклу і неподалік від нове 
ликої річки, що з тих часів од» р 
жала назву Побиванка, 1399 від 
булася битва Вітовта — великого 
князя литовського і його союзника 
хана Тохтамиша із золотоординсь 
ким ханом Темір Куглуєм. Село 
засн. у 1-й псл. 17 ст. Назву одєр 
жало від імені першого поселення 
Сем’яна. Входило до складу Пер 
тої ГТолтав. сотні Полтав. полку. 
Напередодні Полтав. битви, що 
відбулася 27 червня 1709, Петро 1 

КРОТЕНКИ 

20 червня переправився через 
р. Ворсклу поблизу Сем’янівки 
трьома бродами, що існували здав¬ 
на, а і акож по старому мосту, за¬ 
лишки дубових свай від якого існу¬ 
вали до серед. 19 ст. 1775 Сем’я- 
нівку віднесено до Полтав. пов. Но¬ 
воросійської губ., з 1796 — Мало¬ 
російської, з 1802 — Полтав. губ. 
У 17—18 ст. тут були пасіки, 
млини, земельні угіддя представ¬ 
ників полтав. козацької старшини, 
і» т. ч. Я. Черпяка, Я. Глоби, В. 
Тарновського та ін. У 60-х рр. 
1!) ст. тут існ. володіння Тарновсь- 
ких. До 1786. коли відбулася секу¬ 
ляризація монастирських маєтно- 
стей, частина жителів села була 
власністю Полтавського Хресто- 
здвиженського монастиря, потім 
перейшла в казну. У 1859 Сем’я¬ 
нівка — село власницьке і казен¬ 
не. У тому ж році — 187 дворів, 
1156 ж. Була збуд. Успенська де¬ 
рев. церква на кам’яному фунда¬ 
менті (1786). З 2-ї гюл. 19 ст. се¬ 
ло входило до складу Полтав. 
волості ГІолтав. пов., потім — до 
складу Тахтаулівської волості то¬ 
го ж повіту. У 1900 в Сем’янівці 
було 2 сільські громади: Сем’я 
нівська козацька громада — 198 
дворів (192 домогосподарі), 1099 
ж. та Сем’янівська державних 
селян громада — 66 дворів (60 
домогосподарів), 538 ж. При церк¬ 
ві діяли б ка та церковнопарафі- 
м іьма школа. У 1910 в Сем’янівді 

279 господарств, 1514 ж. 
Гід в їзду проголошено в січні 
1.918 Під час громадян, війни 
в ( см’яііііщі, Нетрі&ці були явочні 
квартири чинів Полтаві підпіль¬ 
ного губревкому та губповстанко- 
му. Із ки слів цих іа навкол. сіл 
формувалися партизан, і гюветаи. 
іагоші. У 1919 денікінці схопили 
й закатували голову першого Се- 
м’япіиського сільревкому С. Кро- 
іеііка, іменем якого пізніше було 
назване село. У 1923 село включе- 
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но до складу Супруні вського р-ну 
Полтав. округу. В тому ж році у 
селі — 1756 ж. 1926 в Сем’янівці — 
351 господарство, 1653 ж. З 1925 
село — у складі Полтав. р-ну. 
В зв’язку з ліквідацією останнього 
V вересні 1930 підпорядковувало¬ 
ся Полтав. міськраді, з утв. у ве¬ 
ресні 1939 Полтав. сільського р-ну 
К. увійшли до його складу. У ро¬ 
ки нім.-фашист, окупації (19.IX 
1941 — 22.IX 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 5 жителів села, на примусові 
роботи до Німеччини вивезли (по 
сільраді) 114 чол. Відступаючи, 
нім.-фашист, загарбники спалили 
25 хат та госп. будівлі. У К. роз 
таш. радгосп «Полтавський» (спе¬ 
ціалізується на вирощуванні на¬ 
сіння городніх культур) та учгосгі 
«Ювілейний» (багатогалузеве гос¬ 
подарство, де проходять навчаль¬ 
но-виробничу практику студенти 
Полтав. с.-г. ін-ту). V К.— сільсь 
ке споживче товариство, комплекс¬ 
но приймальний пункт, відділен¬ 
ня зв’язку, с. ш., фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, аптека, Будинок куль- 
іури на 320 місць, 6-ка (11 043 од. 
зб). У літні місяці у селі працює 
будинок відпочинку « Кроте 11 КІН¬ 
СЬКИЙ підпорядкований полтав. 
«Інтуристу*. У К. розгапі. Кротеп- 
ківськоїо будинку відпочинку 
парк — пам’ятка садово маркового 
мистецтва. Село елек грифі коване, 
радіофіковане, жмимі корнету 
ються балонним газом, інші поча¬ 
то газифікацію. У 1989—90 спо 
руджепо новий міст через р. Ворск¬ 
лу. Прокладені асфальтовані до¬ 
роги від К. до сіл — Олепірів, 
І ернівщини та Яцинової Слобід¬ 
ки. У с. Патдаївці не раз був укр. 
архітектор Д. М. Дячєнко (1887— 
1942). II. в родині шевця. Закін¬ 
чив Таганрозьку поч. школу й 
технічне уч ше. 1908 склав екзаме 
ні! до І Іетерб. академії мистецтв 
І до Ін ту цивільних інженерів. 
Навчався в останньому. Серед 
студені і в земляків було створено 
гурток прибічників розвитку укр. 
архітектури, який легалізували 

у квітні 1909, коли на чолі його 
став Д. М. Дячепко. Щоліта їздив 
на Полтавщину, вивчав народні ви¬ 
твори, змальовував хати, комори, 
вітряки, старовинні будинки. За 
ним пішли й ін. архітектори. У 
січні 1912 вперше в Росії вони 
влаштували професійну вистав¬ 
ку УКР- архітектури. Д. М. Дя- 
ченко став одним із ініціаторів 
розробки українського народного 
стилю. За його проектами споруд¬ 
жено гол. вхід на с.-г. виставці в 
Лубнах, Лубенської земської лі¬ 
карні будинок (1913), Климова 
А. П. будинок. Після закінчення 
?н-ту працював інженером Полтав. 
земства у Лубнах. З 1918 протягом 
п’ятьох років очолював Київ, архі¬ 
тектурний ін-т. Серед його творів 
20—30-х років — комплекс будин¬ 
ків с. г. академії, будинок код. 
Торговельної академії на бульва 
рі І Г. Шевченка (1935—37) у 
Києві, проекти вокзалу у Києві та 
Держпрому у Харкові та ін. З 1937 
— у Москві. 1941 його заарешту¬ 
вали. 1942 трагічно загинув. При 
в’їзді в К.— Переправі російських 
військ 1709 через р. Ворсклу па¬ 
м'ятник (1909). На Зх. від села 
є пам’ятник шведським воїнам, 
які загинули 1709 у бою під Пол¬ 
тавою. Біля в’їзду до К. в 1967 
споруджено восьмиметровий гра¬ 
нітний обеліск із сірого граніту 
на місці форсування р. Ворскли 
у ніч на 22 вересня 1943 під час 
боїв за Полтаву, які вела 95-а гв. 
стрілецька дивізія (на чолі з гене 
рал-майором М. С. Нікітченком) 
33-го гв. стрілецького корпусу 
5-ї гв. армії Степового фронту. На 
честь М. С Нікітченка в К. вста¬ 
новлено стелу. В 1975 в центрі 
села споруджено стелу «Скорбот¬ 
на мати» на честь 204 воїнів-одно 
сельців, які загинули на фронтах 
Великої Вігчизн. війни. Поблизу 
К. виявлено поселення скіфського 
часу, за пішки носе ісшія перших 
століть п. е., < 17 курганів. Біля 
с. Теріїішцніш — неолітичне посе¬ 
лення, 9 курганів; 6і ія с. Бричків- 



ки — поселення скіфського часу, 
5 курганів; поблизу с. Патлаївки 
—селище скіфського часу; побли¬ 
зу с. Петрівки — 2 поселення доби 
бронзи та скіфського часу; біля 
с. Яц инової Слобідки виявлено 
сліди стоянки мезоліту та неоліту, 
КРОТЙНКІВСЬКОГО БУДЙН- 
КУ ВІДПОЧЙНКУ ПАРК — па 
м’ятка садово-паркового мистецт¬ 
ва (з 1970). Розтань в с. Кротен 
ках Полтав. р ну. Перебуває у 
віданні Кротеиківського будинку 
відпочинку. Площа 44 га. 
КРОТІВЩИНА (до по ь 20 сг.— 
Миколаївка) — село Великоба 
гачанського р ну, центі) с.ільс. Ра 
ди пар. депутатів, якій гіідпоряд 
ковані села Лукаші та Скибі вид а¬ 
на, Розташ. за 9 км від райцентру 
та за 25 км від залізнич. ст. Мир¬ 
город. 937 ж. (1990). Вірогідно, 
засн. у 19 ст. у Кротовій балці 
(звідси й назва). У 1900 село запи¬ 
сане як Миколаївка (назва існу¬ 
вала до встановлення Рад. влади). 
У 1910 в К. ( і хуторами) Багачан- 
ської волості Миргород, повіту — 
207 господарств, 1405 ж., зем» ька 
школа. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1920 ств. комнезам, пер 
шим головою якого став П. М. Ба 
ришпалець. За переписом 1926 у 
К. Кроті вщанської сільради — 
334 господарства, 1856 ж. У 1929— 
ЗО проведена колективізація госпо 
дарств; у 50 х рр. у селі з’явило 
ся 2 трактори. Комсомольський 
осередок ств, в кін. 1929 (у 1931 на 
ліч, 12 комсомольців). 1794 ж. (по 
сільраді, 1939). У період мім. 
фашист, окупації (16. IX 1911 
21.IX 1943) на примусові роботи 
до Німеччини гітлерівці вивезли 
157 чол. У К.— центр, садиба 
колгоспу ім. І. П. Котляревського 
(зернового напряму, тваринниці 
во), відділення зв’язку, с. ш., лі¬ 
карня, Будинок культури на 250 
місць, б-ка (11,9 тис. од. зб.), му 
зей. У К. знаходиться могила непі 
домогорад. воїна, що загинув 1943, 
Встановлено пам’ятники: Ї957 

КРУГЛА ПЛОЩА 

воїнам-односельцям, що полягли 
(224 чол.) на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни; 1967 — І. П. Котля¬ 
ревському. 
КРОХМАЛІВ — ручай у Полтав. 
обл., прит. р. Груні (бас. Дніпра) 
Тече тер. Зіньківського р-ну, по¬ 
близу м. Зінькова. 
КРУГЛА ПЛбЩА у Полтаві (кол. 
Олександрівська, Жовтневий р-н) 
— центр, міський майдан, перетин 
гол. магістралей міста, один з най¬ 
визначніших містобудівних ан¬ 
самблів доби класицизму. Закла¬ 
дена за Полтави планом 1803. 
Кругла форма площі відповідала 
радіальному трасуванню шляхів, 
які у 17 — на поч. 19 сг. розходи¬ 
лися звідси, від міської брами, на 
Київ, Костянтиноград, Кременчук, 
Москву, Новоросійськ, Харків. 
У 18 ст. в цій місцевості був Яр¬ 
марковий вигін, тому на новій пло 
щі первісно планувалися лавки для 
продажу дьоїтю й вина. Але в 
зв’язку з наближенням 100-річчя 
Полтавської битви виникла ідея 
спорудити на відзнаку цієї події 
монумент, місце для якого визна¬ 
чили на гол. Олександрійській вул. 
(тепер Жовтнева). 1805 за пропо¬ 
зицією ген.-губ. кн. О. Б. Кура- 
кіна вирішили пам’ятник і гол. 
губернські установи будувати на 
Круглій площі, де відбулася зуст¬ 
річ полтавців з рос. армією на чолі 

Кругла площа у Полтаві. 
Будинок губернських присутственних 
місці». Фото поч. 20 ст. 
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з Петром 1. Автором планувально 
го рішення площі, яка була наз. 
Олександрійською, став губ. арх. 
М. А. Амвросимов. Проект за¬ 
тверджено 1805, 1806 розроблено 
«Генеральное положение казенньїх 
строєний на поле Алексапдровской 
площади», де показані обриси всіх 
будівель, за винятком Полтавсь¬ 
кого генерал- губернатора будинку, 
для якого лишили місце з ин.-зх. 
боку; Були запроектовані: Пол¬ 
тавських губернських присутст- 
венних місць будинок, Полтав¬ 
ського цивільного губернатора бу¬ 
динок, Полтавського віце-губер¬ 
натора будинок. Полтавського 
поштамту будинок. Полтавсь¬ 
кого Дворянського зібрання буди¬ 
нок, повітові присутственні місця, 
губ. гімназія. Більшість споруд 
була збудована 1806—11 за типови¬ 
ми проектами петерб. арх. А. XI. 
Захарова. Прив’язку здійснив 
М. А. Амвросимов, який керував 
будівництвом. Дещо пізніше зве¬ 
дено поштамт і Дворянське зібран¬ 
ня, проект гімназії лишився не 
реалізованим, натомість з пн. бо¬ 
ку площі 1835—40 споруджено 
Полтавський кадетський корпус. 
Домі пан гою ансамблю став Слави 
монумент, встановлений у геом. 
центрі площі на місці перетину 
осей 8 раділ іьних вулиць і гол. 
осей симетрії всіх розташованих 
по периметру споруд. Колона вис. 
понад 16 м замикаї перспективи 
вулиць, які у свою чергу спрямова¬ 
ні на головні містобудівні домі¬ 
нанти старого міста: Успенський 
собор, Полтавський Хрестоздви- 
женський монастир, парафіяль¬ 
ні церкви. Все це забезпечувало 
композиційну цілісність міста, ор¬ 
ганічне включення нового архіт. 
ансамблю в історично сформова¬ 
не середовище. Гол. особливостями 
анс амблю с великі розміри площі 
(діаметр 345 м, пл. бл. 10 га), по¬ 
мірна висота споруд (до 14 м), ві ль¬ 
на симетрична забудова прилег¬ 
лих кварталів за принципом помі¬ 
щицької садиби з гол. корпусом по 

осі та службами по боках, орга¬ 
нічний взаємозв’язок частин і ці¬ 
лого, стильова єдність при різно¬ 
манітності індивідуальних рішень. 
Всі споруди мали 2 основних по¬ 
верхи, підняті на високий русто¬ 
ваний цоколь. Великий масштаб 
колонних портиків — сильний за¬ 
сіб композиційного об’єднання ан¬ 
самблю. По периметру площі чер¬ 
гувалися споруди акцентовані три¬ 
кутними фронтонами і без фрон¬ 
тонів з горизонтальними аттика¬ 
ми. При цьому кожен з будинків 
вищих губернських урядовців 
відрізнявся величиною і декором — 
відповідно до рангу господаря. 
Проте принципи функціонального 
зонування і планування цих спо¬ 
руд були спільними: головним був 
бельетаж, де розміщалися парад¬ 
ні залп, приймальні і кабінет п; 
па 2 му поверсі жпт Юві лплрга 
менш, у цоколі — приміщення 
обслуги. Це виявлялося зовні ар¬ 
хіт. членуванням фасадів. Харак¬ 
терна риса — відсутність входів 
з боку площі — всі парадні входи 
були на дворових фасадах. У цьо¬ 
му виявився вплив традиційних 
принципів формування поміщиць¬ 
кого садибного будинку. Найбіль¬ 
шою спорудою ансамб по був ка¬ 
детський корпус, що займав весь 
фронт площі між двома радіаль¬ 
ними вулицями. Своєю важкою ма¬ 
сою і прямолінійністю постановки, 
без врахування криволінійного пе 
риметру площі, він дещо порушує 
просторову урівноваженість за 
гальної композиції. За час свого 
існування ансамбль зазнав суттє¬ 
вих змін. Так, щоб нейтралізува¬ 
ти невідповідність висоти забудо¬ 
ви розмірам площі, у 1820 х рр. 
центр, коло розбили доріжками 
на 4 сектори, створивши палісад¬ 
ники з клумбами. У 1830-х рр. 
влаштовано жвер з радіальними 
алеями, 1881 його оточено чавун¬ 
ною огорожею, 1886 висаджено де¬ 
рева, 1939 па входах збудовано 
портики Коли дерева розрослися 
К. п. перетворилася па парк з кіль- 
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цсвою магістраллю та радіальними 
алеями (див. Жовтневий парк). 
У 2-й пол. 19 ст. деякі споруди за¬ 
знали реконструкції: гол. корпус 
і флігелі поштамту було об’єднано 
в одну будівлю з неоренесапсним 
декором, добудовано за проектом 
Харків, арх. Данилова губ. при- 
сутствені місця. Серйозний ди¬ 
сонанс внесло спорудження 1911— 
13 на місці повіт, ітрисутственних 
місць художньо ремісничого уч-ща 
Хрульова у формах модерну! Під 
час Великої Вітчйзн. війни ан¬ 
самбль зазнав руйнувань. Після 
визволення Полтави 1913 проведе 
но обміри, натурні дослідження 
і фотофіксацїю всіх споруд, іцо 
дало змогу групі полтав. архітек¬ 
торів під керівництвом Л. С. Вайн- 
горта ІД. М. Литвинцева при 
участі М. І. Лябчук, М. Ю. Они 
щенка і П. П. Черняховець 1944 
подати на республіканський кон¬ 
курс науково обгрунтований про¬ 
ект відновлення ансамблю який 
і був реалізований протягом 1945— 
63. Більшість споруд відновлено у 
первісному вигляді за архівними 
кресленнями, але з внутрішнім 
плануванням, яке диктувалося но¬ 
вими функціональними вимога 
ми. На місці повітових присутст- 
венних місць з використанням за 
лишків ремісничої школи споруд¬ 
жено Полтавський будинок зв’яз¬ 
ку в архіт. формах рос. класициз¬ 
му. Цим завершено ансамбль, 
строго витриманий у єдиному 
стилі. 
К. п.— найцінніший елемент ар 
хіт. спадщини Полтави. І сьогод 
ні він лишається композиційним 
центром і символом міста. Це 
найзначніший класицистичний ар 
хіт. ансамбль на Україні, уні¬ 
кальність якого іце й у тому, що 
тут вдалося синтезувати абстракт¬ 
ні рішення «образцових проектові 
А. Захарова з архітектурною твор 
чістю місцевих зодчих, які зумі¬ 
ли з типових елементів, загально¬ 
вживаних по всій імперії, створи¬ 
ти нову неповторну мистецьку 

КРУПОДЕРИНЩ 

цілісність Іл,— табл. І, VI, VII. 
«КРУЖОК ПОЗТОВ». Збірка 
віршів (33 твори) учнів Лубен 
ськпх гімназій, видана 1917 в Луб¬ 
нах. Прибуток від видання при¬ 
значався на користь Товариства 
допомоги учням лубенських гім¬ 
назій. 
КРУПОДЕРИНЦІ — село Ор- 
жицького р-ну. Розташ. на право¬ 
му березі р. Чумгака, за 22 км 
від райцентру і за 15 км від за- 
лізнич. ст. Драбів. 1201 ж. (1990). 
Засп на поч. 17 ст. шляхом ко¬ 
зацької колонізації. Позначене на 
карті Г.-Л. де Боплана. У 1633 
входило до Переяславського ста¬ 
роства, у 1764 — село Яблунїв- 
ської сотні Лубен, полку в складі 
володінь прилуцького полковни¬ 
ка Галагана. Паприк. 18 ст. у 
К.— 78 дворів, 273 ж. У 1859 — 
124 двори, 1049 ж. На хут. Соко¬ 
лі шийна — 31 двір, 130 ж. На 
поч. 20 ст.— 171 двір козаків і 
казенних селян, 1825 ж., у 1910 — 
366 дворів, 2442 ж. На хуторах — 
13 господарств і 113 ж. У селі бу¬ 
ли володіння поміщиків Забелло 
та Соколовських. У селі діяли 
лікарня, земська і церковнопара¬ 
фіяльна школи, хата-читальня, на¬ 
вчальна теслярська майстерня, цер 
ква. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 18 жителів села воювали в 
партії:;. загоні Н Обельця. З 1923 
К.— в складі Яблуні вського р-ну 
Лубен, округу. 3091 ж. Крім того, 
9 чолі жило на х. Базилівського 
і ЗО — на х. Шаблі Яр, які були 
підпорядковані Круподеринській 
сільраді. У жовтні 1930 на базі 
і ва спільного обробітку землі 
органі з. колгосп ім. 13-річчя Жовт¬ 
ня, а в лютому 1931 — колгосп 
ім. 13 річчя РСЧА. Під час нім.- 
флшист. окупації (21. IX 1941 — 
21. IX 1943) гітлерівці розстріляли 
15 чол.; 80 чол. вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини» У 1950 
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два колгоспи було об’єднано в одне 
господарство — колгосп «Дружба». 
1967 в селі наліч. 1872 ж. Діють 
лікарня, аптека, с. ш. Будинок 
культури на 400 місць, б-ка. Урод¬ 
женцем К. є видатний укр. лікар 
М. Л. Гамалія (1749—1830), який 
здобув освіту в Київ, академії і 
при Петерб. генеральному госпі¬ 
талі; укр. актор, н. а. УРСР О. М. 
Волін (1898-—1975). У К. пам’ят¬ 
ник В. І. Леніну, братська могила 
рад. воїнів, полеглих 1941 і па¬ 
м’ятник односельцям, загиблим 
(209 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Біля села три ку¬ 
ргани з похованнями ямної куль¬ 
тури, сарматського часу та 10 — 
поч. 11 ст. 
КР^ПСЬКІЙ Н. К. МЕМОРІ 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Вста 
новлена на фасаді будинку по 
вул. Паризької Комуни М 10. 
в якому в травні 1896 зупинялася 
Крупська Надія Костянтинівна 
(див. Крупської вулиця). Дошка— 
граніт, встановлена 1970. 
КРУПСЬКОЇ ВУЛИЦЯ у Полта 
ві (кол. Кірочна, Київський р-н) — 
від вул. Балакіна до Ботанічного 
пров. Паз. 1925 на честь Круп¬ 
ец ької Надії Костянтинівни (1869— 
1939) — рад. дсрж. і парт, діяча, 
педагога, почесного члена ДІЇ 
СРСР (з 1931), дружніш і сорат¬ 
ниці В. 1. Леніна, II. у Петербур¬ 
зі в сім’ї офіцера. 1875 переїхали 
на Полтавщину, деякий час про 
живали у с. Біликах Кобеляцько¬ 
го р ну, де батько був управителем 
в одному з поміщицьких маєтків. 
1877 жила і вчилася в Києві. 
Після закінчення 1887 гімназії 
в Петербурзі викладала в школі 
крою і шиття, працювала репети 
гаром, зокрема, навчала доньку 
В. Г. Короленка Софію. 1894 по¬ 
знайомилася з В. І. Леніним, 1896 
виконуючи його завдання, за дору 
ченцям петерб. «Союзу боротьби», 
приїздила у Полтаву, де мешкала 
сім’я А ті гки по материнськ. лінії 
(див. Крупськіи Н. К. меморіали 
на дошка). 1901—03, працюючи 

секретарем редакції газ. «Искра», 
листувалася з Л. М. Радченко, 
Д. І. Штесселем, С. її. Цедербау- 
мом, Л. П. Коршуновою та ін. 
полта в. агентами «Йскрьі». Листу¬ 
валася (1926) з дітьми із колонії 
ім. В. Г. Короленка, із своїми 
далекими родичами Давидовича- 
ми-Нащинськимн в Полтаві. 
К. в. прокладено на поч. 19 ст. по¬ 
близу тер. німецької колонії, де 
знаходилася кірха, від якої похо¬ 
дить первісна назва (див. Петро- 
павлівська кірха). Забудована ін¬ 
дивід. житл. будинками, 
КРУТА БАЛКА — село Новосан- 
жарського р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Вільний Степ, Дуд 
кин Гай. Розташ. за 34 км від рай¬ 
центру та за 14 км від залізнич. 
ст. Мала ІІсрещегшна (на лінії 
Полтава — Кременчук). 945 ж. 
(1990). Виникло у 18 ст. У 1859 — 
козацьке село з церквою, 5 ярмар¬ 
ків на рік, 71 двір, 1519 ж. У 1910 
— 169 дворів, 956 ж., 1592 дес. 
землі, в т. ч. 1459 — ріллі. При 
Миколаївській церкві (1861) — 
парафіяльна школа для дівчаток. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. За переписом 1926 — 77 дво¬ 
рів, ЗйО ж. Під час нім.-фашист, 
окупації (16. IX 1941—22.ІХ 1943) 
з села було вивезено до Німеччи¬ 
ни 12 чол., спалено 10 хат. У 1948 
ланкова М. Ю. Деркач удостоєна 
звання Героя Соц. Праці. К. Б.— 
центр, садиба колгоспу ім. XXI 
з’їзду КПРС (молочно-м’ясний і 
зерновий напрям), відділення 
зв’язку, АТС (40 номерів), с. ш., 
дитсадок, медамбулаторія, Буди¬ 
нок культури (на 250 місць), б-ка 
(13,9 тис. од. зб.). Електрифіко¬ 
вана 1964, радіофікована — 1952, 
телефонізована — 1975. У 1966 
встановлено пам’ятники К. Марк¬ 
су та В. І. Леніну. 1958 спорудже¬ 
но обеліск в пам’ять про воїнів 
односельців, які загинули (205 
чол ) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни, та братська мої ті та рад. вої¬ 
нів, полеглих 1943 при визволенні 
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КРЮКІВ села. Могила Героя Гоц. Праці 
М. Ю. Деркач (1987). У К. Б. вияв¬ 
лено поселення епохи неоліту, 
бронзи і ранньослов’ян. часу. 
КРУТЙЙ БЕРЕГ — гі дролог. 
заказник (з 1982). Болотний масив 
Розтані, побл. с. Крутого Берега 
Лубен, р ну. Перебуває у віданні 
колгоспу ім. газети «Правда». 
Плоіца 50 га. 
КРУТЬКА — річка в Полтав. обл. 
Тече тер Галицького р-ну. 
КРЮКІВ — істор. територія в 
складі Крюківського р-ну м. Кре 
менчука. ЗаСи. 1740 як село непо 
далік від Куруковой озера, де 
1625 була укладена угода між 
польським польнпм гетьманом 
С. Консцпольським і козацькою 
старшиною, що її очолював М. До¬ 
рошенко. У 1745 в К. наліч. 162 
двори, 486 ж.; у 1752 -— 198 дворів, 
594 ж. Крюківський шанець вхо¬ 
див до складу Пандурського пол¬ 
ку Нової Сербії. З 1764 К.— пові¬ 
тове місто Ноиорос. губ., з 1784 — 
Катеринослав, намісниці ва. 1796 
віднесений до Кременчуц. повну 
Малорос, губ., 1798 — знову до 
Новорос. губ., 1802 — до Кате¬ 
ринослав. губ. З 23.VI (5.VII) 
1803 посад К. підпорядковано 
Кременчуку, а 1817 включено до 
міста в складі Полтав. губ. Сполу 
чаься К. з Кременчуком за допо¬ 
могою нарому, 1872 споруджено 
двоповерховий Крюківський міст, 
що з’єднав лівобережну частину 
Харково-Миколаївської (тепер Пі в 
денна) залізниці з її мравобереж 
пою частиною. З 1869 в К. почали 
діяти Крюкни ькі залізничні май 
стерні, реорганіз. па поч. /0 х рр 
19 ст. у вагоноремотш майстерні 
(тепер Крюківський вагонооудів 
ний завод). З 18 ст. в К. містилися 
склади лісу, солі та ін. З того часу 
в посаді існували інтендантські 
склади (пам’ятка архітектури 18 
ст.). За переписом 1910 в посаді 
К. Крюківської волості Кременчуц. 
повіту — 1142 двори, 5606 ж. На 
цей час із великих підприємств 
діяли також 2 парових млини, 

тартак. З 19 ст. поблизу К. існ. 
каменоломні (тепер гранкар’єр). 
Робітники К. брали участь у рево 
люц. подіях 19 — поч. 20 ст. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 7.III 1923 К.— центр 
Крюківського району Кременчуц. 
округу. З червня 1925 К.— смт. 
2, VII 1928 Крюківський р н Кре 
менчуц. округу розформовано, смт 
К. приєднано до Кременчука. У 
К. ств. райраду Кременчуц. міськ. 
ради. На поч. Великої Вітчизн. 
війни тут було сформовано Кре¬ 
менчуцьку дивізію народного опол¬ 
чення, яка боролася з ворогом на 
підступах до міста. У роки нім.- 
фашист. окупації (9.УІІІ 1941— 
25. XI 1943) гітлерівці стратили 
200 мирних жителів, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
бл. 3000 чол. 
У К. народився укр. і рос. історик 
літ ри, філолог славіст, етнограф 
археолог та фольклорист О. О. 
Котляревський (1837—81). Влітку 
1843 К. відвідав Т. Г. Шевченко. 
Під час свого перебування на Ук¬ 
раїні 1900 у місті побував рос. 
письменник М. Горький. 1901 до 
К. переїхав з батьком А. С. Ма- 
каренко, який у 1905—11 працю¬ 
вав учителем у Крюківському за- 
лізнич. уч-щі (див. Макаренка 
А С. музей). Влітку 1920 К. від¬ 
відав разом з хоровою капелою 

Крюків. Загальна панорама. 
<1*010 поч '() Ст. 
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«Думка» як журналіст укр. пись¬ 
менник і педагог С. В. Васильчен- 
ко (1879—1932). У серед. 20-х рр. 
у місті працював у залізнич. магі- 
сіернях і починав свою літ. діяль¬ 
ність укр. письменник В. С. Кузь- 
мич (1904—-43). Див. ст. на тер 
мін «крюківськии». 
КРАКІВСЬКЕ К^Р’ЄРОУП- 
РАВЛЇННЯ. Крюківське роде ви 
ще граніту, розміщене на тер. м. 
Кременчука по правому схилу до 
лини Дніпра, за 2 км від залізнич. 
станції Крюків-на-Дніпрі. Розроб¬ 
ляється з 1923 Крюківським щебе 
невим з дом. Добутий граніт пе¬ 
реробляється на щебінь різних 
фракцій, який використовується 
для баластового шару залізничної 
колії та для залізобетонних виро¬ 
бів. Гол. споживачами є служба 
колії Південної залізниці і Кре¬ 
менчуцький з-д залізнич. шпн і. 
Розташований на вул. Круиської 
№ 65. 
КРАКІВСЬКИЙ МАШИНОЬУ- 
ДІВНЙЙ ТЕХНІКУМ. Відкритий 
на поч. 20-х рр. 20 ст. З початком 
Великої Вітчизн. війни припинив 
діяльність. Відновив 1944. На чоти¬ 
рьох відділеннях (слюсарному, ме¬ 
ханічному, зварювальному, верста¬ 
тів з ЧІІУ) готує фахівців на базі 
серед, і 8 річної школи з спеціаль¬ 
ностей: технік техно кн по оброб 
ці металів на верста і ах п автомат. 

Вулиця Херсонська 
(тепер К. Маркса) у Крюкові. 
Фото поч. 20 сг. 

лініях; техшк-технолог по зварю¬ 
вальному виробництву (з спеціалі - 
зацією по зварюванню в середо¬ 
вищі захисних газів); технік-тех- 
нолог ливарного виробництва (з 
спеціалізацією механізації і авто- 
матиз. ливарного вироби.); тех¬ 
нік-механік по тех. обслуговуван¬ 
ню верстатів з програмним управ¬ 
лінням і робототех. комплексів. 
У технікумі є заочний відділ. 
ІІавч. матеріальною базою техні¬ 
куму с навч. корпус з аудиторія¬ 
ми кінопроектного, кабінетами і 
лабораторіями, спорт., актовим і 
читальним залами, книгосхови¬ 
щем. Гуртожиток, їдальня. У тех¬ 
нікумі працює 58 викладачів і май¬ 
стрів вироби, навчання, серед них 
засл. вчитель УРСР, викладач хім. 
і фізико хім. методів аналізу Н. П. 
Шевченко. Розміщений на вул. 
О. С ербпчепка ЛІ» 7. 
КРАКІВСЬКИЙ ПОВІТ — адм- 
тер. одиниця. Ств. 1776 у складі 
Єлизаветград. провінції Новоро¬ 
сійської губ. До нього увійшли 
шанці Жовтого (до 1764 Пандур 
ського піхотного полку) гусарсь¬ 
кого полку Єлизаветград. провін¬ 
ції і більша частина рот Єлизавет¬ 
град. шкіперського полку. Існу 
вав до 1783. 
КРАКІВСЬКИЙ РАЙбН — 
адм. і ер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
у складі Кременч. округу із Крю 
ківської волості Кременчуц. пові¬ 
ту Полтав. губ. та Павлиської (во 
на ж Брайлівська) волості Олек¬ 
сандрійського повіту Катерино¬ 
слав. губ. з центром у посаді Крю¬ 
кові (з червня 1925 — емт Крюків), 
всього 5 сільрад. Площа — 210 
кв. верст. Нас.— 29 381 чол. За 
даними на 7.IX 1923 у Білецьків 
ській, Брайлівській, Карантинсь- 
кій, Костромській та Павлиській 
сільрадах району — 24 612 ж. 
К. р. був розформований 1928. 
Посад — селище міського типу 
Крюків — виключено із реєстру се¬ 
лищ міського шпу, мого тер. при¬ 
єднано до м. Кременчука, а за¬ 
мість се іищної Ради в Крюко- 
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пі «ір і. «.і і і і Крюкіиську районну 
Раду Кременчук. місько? Ради. 
( ільради роаформованого Крю- 
кіи. р ну приєднано до Онуф 
ріїнс і.кого р ну. 
КРіОКІВСЬКЙЙ РАЙОН м. Кре¬ 
менчука Ств. 28.VIII 1928. Лік¬ 
відовано Крюківський р-н м. Кре¬ 
менчука 28.VI 1959. 3.111 1975 
ро.іііпірсиО межі м Кременчука, 

їїкпілопано Велнкокох пінську се 
ппцпу Раду, а емч Не шку Кох 
шику Крем» пчуііі.кої міської Ра 
пі ш іюмі ііи п мі ї ї Кременчука 

І і І порі по її.і ми ьі н ч р і и і > II11 
\ П О І м НІ » І* І.К Ції І .1 К| НИМ ПІ І.І ІІІІ. 
Кі’Юі МІСЬКОГО ІІЛІОІІПЬУ 
дітнйо пліюду мулі й у 
м Кременчуці М>( ІПІМ її пі І.її.і 
іи ічу о іурп їм І. Ф. ІчО’і юна у 
НЮХ кімпаїах па іругому попер 

• і. Відкр. І0(>/. Мін 6л. .8 пк . ек 
спопаїіи. Розповідає про історію 
Крюк і неької о вагонобудівного за¬ 
воду, а часу .часи, у 1871 (на місці 
ецору ч 1809 майстерні для ремоп- 
іу и.і гот п \арків< ько Мпколаївсь 
кої «іиііапііцО Звання народного 
^ Н" іо« пий Г)83. Розміщений на 
IIу І Кої н ПІ.» Г\" І . 
Крюкни ькоі’О ВАГОНОБУ¬ 
ДІВНОГО ЗАВОДУ ПАРК 
КУЛЬТУРІ! І ВІДІЮЧЙНКУ. 
Ро м.ні! у ірниіобс рея ній час міні 
Кремен Ч \ К І П III II І рі кої. Кі )ЮКО 
на, в.ідоп і і»у і К Іібкін-х іа. Сіп 
1925, КО'ІІІ IV І ІІОЧ.І ІОІ і. оу по 
Клубу ім І <1* Кім ним І їубу 
був передапнії еусіаніп ідл, то 
належав священику \рхацгі ці«ч. 
кому. 19.88 промелена рекоііп руг 
ція, сауні ібуцовапі чиї і пащ ти 
Ціова.'і ЬІ1II11 мані ПІЧНІ Н< І .111014 М< 
1ІІ СВІТИЛЬНИКИ V роки І1с ІII Ко| 
Вітчизн. пінті парк був вируби 
ний. Відмовленії І9 і(» 19. У 80 ч 
роках — друга рскош ірукція. І [а 
тер. парку нам’я шик В. Г. Леніну 
(1949). читальні павільйони, ліі 
ній кінотеатр (1957), 2 фонтани, 
танцювальний майданчик, атрак¬ 
ціони. Площа 8,8 га. 
КРЮКОВА — річка в Полтав. 
обл., права прнт. р. Конотопки 

КУДРИНА 

(бас. Дніпра). Тече тер. Кремен¬ 
чуцького р ну. 
крМчківка — річка в Полтав. 
обл. Протікала тер. Миргородсь¬ 
кого р-ну. 
КСЕНДЗІВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
— гідролог, заказник (з 1979). 
Болотний масив. Розташ. побл. 
с. Йосипівни Козельщинського 
р ну. Перебуває у віданні колгос¬ 
пу «Червоний партизан». Площа 
‘>8 га. 
КСНЯТИН (СкнятинІ Сокнятин, 
( плині) літописне місто у Пв- 
рст ЬШСЬКІН землі, великий пору¬ 
бок НІНІ непі і > Поеулля. Згадується 
у «Мовчанні Володимира Монома- 
ха своїм дітям» під 1107 та в 
«Списке русских городов дальних 
її ближнпх» (Ськнятин), Зберег¬ 
лося городище у с. Сні ти ні Лубен¬ 
ського р ну. В кін. 19 сг. обсте¬ 
жене В. Г. Ляскоронськнм; 1907 — 
досліджувалося М О. Макарсн- 
ком. Був захищений кільцевим 
валом, висотою 4 м і ровом. Діа- 
метр округлого укріпленого май¬ 
данчика — 170 м. На Пд. Зх. від 
городища у 19 ст. простежувались 
ще 2 лінії валів з ровами — за¬ 
лишки укріпленого посаду. Фор¬ 
тецю півкільцем оточувало селище 
площею 20 га. Культур, шар до 
І м. Серед знахідок — уламки 
кераміки роменеької культури та 
10, 11—13 ст. Поряд з городищем 

«находилося 2 курганних могиль¬ 
ники вбереглося понад 550 кур- 
і.ішн висотою 0,2 —2 м, діаметром 
і 10 м 1907 Г. >1. Стрілецьким 
роїкоНдію 10 курганів, 1984 та 
ҐМб ІО ІО. Моргуновим дослі- 
і іа гю і її.п ішій. Виявл. похо 
на пня п ямах з супроводжуючим 
інвентарем Знахідки зберігають- 
ся п І рміїажі, Ін-ті археології 
АН України, Чернігів., Лубен., 
По май га Снітинському музеях. 
КЕДРИНА — річка в Полтав. 
обл., прнт. р. Вільхової Говтви (бас. 
Дніпра). Тече тер. Дикан. р-ну. 
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КУЗЕМИНСЬКИЙ ТКАЦЬКИЙ 
І ВИШИВАЛЬНИЙ ПОКАЗО¬ 
ВИЙ ПУНКТ Зіньківського по 
віт. земства. Відкрито 1912 у м ку 
Куземин (тепер село Охтирського 
р-ну Сум. обл.). Мета пункту: 
виготовлення ремісниками тради¬ 
ційних нар. виробів, їх збут, надан¬ 
ня у кредит верстатів, матеріалу 
Й сировини. 1912 пункт надав ро¬ 
боту 100 особам. При пункті у 
20-х рр. 20 ст. діяла ткацька май¬ 
стерня, що продукувала просте 
й переборне полотно, плахтові 
тканини, ткані гарнітури для кім¬ 
нат. Майстрині вишивали жіночі 
купони, чол. сорочки, скатерті. 
На 1923 пункт об’єднував понад 
200 ткаль і вишивальниць. За 
стильні вироби куземинські май¬ 
стри були удостоєні бронзової 
медалі Всерос. кустарної виставки 
1913 у Петербурзі. 
К^ЙЗИШЕВА ВУЛИЦЯ у ІІол 
таві (кол. Поштамтська, за база¬ 
ром — Новопоштамтська, Петро¬ 
градського; Жовтневий р-н) — від 
вул. К. Маркса до вул. Остапа 
Вишні. Наз. на честь Куйбишева 
Валер’яна Володимировича (1888— 
1935) — рад. держав, і парт, дія¬ 
ча. Н. в м. Омську в сім’ї офіце¬ 
ра. 1917 був головою Самарського 
ревкому і губкому партії. Після 
громад, війни — на керівній парі , 
профспілковій, рад. і госн роботі. 
З 1930— голова Дсржплаиу СРСР, 
одночасно — заст. Голови Раднар- 
кому та Ради Праці і Оборони 
СРСР 3 травня 1934 — 1-й заст. 
Голови Раднаркому та Ради Праці 
і Оборони СРСР. К. в. прокладе¬ 
но на поч. 19 ст. за Полтави пла ¬ 
нами 1803—05. Поділена на два 
відтинки Жовтневим парком. По 
середині пн.-зх. відтинку у 19 — 
на поч. 20 ст. розташовувалися Но¬ 
воселі вський базар, на тер. якого 
1859 —70 споруджено Преображен 
ську церкву. Перспективу цього 
радіусу завершувала кладовищен¬ 
ська Всіхсвятська церква. На ву¬ 
лиці бути розташ. гімназія Ста- 
рицької та Полтавська перша чо¬ 

ловіча гімназія (тепер с. ш, № З 
ім. А. В. Луначарського), на фа 
саді якої встановлено Шевченку 
Т. Г. меморіальну дошку. На фа 
саді с. ш. № 6 (№ 3) відкрито 
Кривенку Є. І. меморіальну дош¬ 
ку, меморіальну дошку М. М. 
Стадничуку. Іл.— табл. VIII. 
К^ЙБИШЕВЕ — село Оржицько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій під поряд, села 
Тимки і Хоружівка. Розташ. за 
30 км від райцентру і за 16 км від 
заліз, ст. Лазїрки. 1972 ж. (1990). 
Засн. на поч. 19 ст. як хут. Саба¬ 
дашів вихідцями із сіл Черевки 
і Хорішки Черевківської волості 
Лубен, пов. За переписом 1859 
в селі нал. 10 дворів і 63 селян, що 
належали поміщикам Ганні Реві 
і Палагєї Ьулишкітіій. У кін. 60 х 
рр. 19 ст. володіння Реви перейшли 
до Михайла і Миколи Со кликів, 
а Були шкіци розорилися. У кін. 19 
— на поч. 20 ст. біля х. Сабадашів 
з’являються нові хутори, один з 
яких Густі Могили (Гаркушин) 
злився з основним хутором. У 1906 
на хуторах було 396 ж. 190/ вирі¬ 
шено відкрити поч. школу. 
У січні 1918 проголошено встанов¬ 
лення Рад. влади. До 1923 на 
х. Сабадашів діяла самостійна 
сільс. Рада, згодом х. Сабадашів 
Стає селом Тимківської сільс. Ра 
ди. У 20-і рр. на базі маєтку М. М. 
Соломки чергово діють радгосп 
«Соломко», комуна «Червоний 
лан» і євр. комуна «12-річчя Жовт¬ 
ня», 1930 в Сабадашевому було 
107 дворів і 577 ж., які об’єднали¬ 
ся спочатку в два, а потім в один 
колгосп «Третій рік п’ятирічки». 
У 1932 на базі кол. панського ма¬ 
єтку організ. новий радгосп ім. 
В. В. Куйбишева, який 1935 був 
віднесений до Хоружівської сільс. 
Ради Лазірківського р-ну. Під 
час ні м.-фашистської окупації 
(18. IX 1941 — 20.IX 1943) гітле 
рівці розстріляли 2 чол. і вивез¬ 
ли до Німеччини на примусові 
роботи >7 <><; іб. У повоєнні роки 
селище пашо» ю радгоспу розро- 
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«і.и.и.оі здебільшого за рахунок 
і п і < гі і а с. Сабадашів, а також 
мітелів і її*. сі;і Оржнцького, Ла¬ 
зі рк і вського та Лубенського р нів. 
I Раї ко ігосп «Третій рік п’ятиріч¬ 
ки > об’єднано з колгоспом ім. 
Карла Маркса с. Тимки; 1957 
Колгоспи ім. Карла Маркса та 
і 8 Березня » с. Хороші вки приєдна¬ 
но 1,0 радгоспу ім. В. В. Куйби- 
іім-на. У /ковші 195<5 Гнмківська 
і Хору ж і їй ька сі м.с. Ради були 
ііквідоиані І [миром сі м.с. Ради 

і і.і мі <і п» Купошік не, що об сд 
м і ю <. м ( .іо,і вінл п і < щ< рад 
і о п V К\ ІІоііПігт V < г и і и * 1111 ■ 

мі і і і і < • і рм р <:м п у їм II В Куп 
оцим ні (< ін мі і и їдців вирощу 
ІІІІІІІН < ШІІІИІІІІ ), фельдшер. І К у 

II н р муіікі неп х і л і р. відділення 
раїі мі. 11 > 111, < . ш. (з 1956), б іса, дії 
іячпй садок, відділення зв’язку, 
відділення Ощадбанку, ЛІС, коми- 
’іі кі ніш приймальний пункт, дві 
і іл н.ці, інтернат для ветеранів 
ВІЙНИ і прані. За останні десять ро¬ 
ми іи< мім цу міні: Олімпійська, 

'Ми ін и і ін Миру, на яких посе¬ 
ли ІІ]( І НИМ III,і І ро II, І іі.'іорусії, 
Мо ї і іп11 ГМ іаЧі нмукр. областей. 
У селі нам ДіпіііС В В КуіІбіїшСву 
(1968), ор.фз.кд мої мла рад. мої 
нів (3) іагиблпх Р> 11, пам’ятник 
ОДНОСС ІІ.ЦЯМ, по їеі цім на фронтах 
Великім ВІ МІН III МІННІ ( Р• )'І) 
Могила І еро я ( он Праці (з 19 >3) 
І. І. Марчгііка (19/5 їм ній мета 
новлено мам я і ніж ) 
К^ЙБИШЕВУ В. В. ІіЛМ’Я 1 МИ 
КИ. Всіановлено на ч<< гь II В 
Куйоншева ( і,Щ». Куйґттгва пц 
лиця). 1) N с. Березовій Ру ні і ІІц 
рятииського р ну. Зп »\о ми вся II і 
подвір’ї середньої ШКОЛИ (до 19.99 
— біля контори колгоспу ім. Куп 
бишєва. з 1973 — Березоворуде ь 
кого радгоспу-технікуму). Залізо 
бетонна скульптура на цегляному 
постаменті. Висота — 5,8 м. Від 
криго 1967. 2) У с. Біло горілці Лох- 
вицького р-ну. Залізобетонне по¬ 
груддя (скульп. М. П. Рапай) на 
цегляному постаменті. Висота — 
3,6 м. Відкрито 1967. 3) У с. Ве- 

КУКВИНСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 

ликих Будищах Диканського р-ну. 
Знаходиться перед Будинком куль¬ 
тури. Залізобетонне погруддя, на 
залізобетонному п’єдесталі. Висо¬ 
та — 3,5 м. Відкрито 1970. 4) У 
с. Вільху ватці Чутівського р-ну. 
Залізобетонна скульптура на цег¬ 
ляному постаменті. Висота — 6 м. 
Відкрито 1967. 5) У с. Максимів¬ 
ні Кременчуцького р-ну. Знахо¬ 
диться поблизу контори КОЛГОСПУ 
ім. Куйбишева. Скульптура з бі- 
юмармурової крихти на цегляно¬ 
му постаменті. Висота — 5 м. 
Від криго 1967. 6) У с. Сушках 
I Ірій фінської сільради Козель- 
щішськоіо р му. Залізобетонна 
скульптура на гранітному поста¬ 
менті і. Висота — ) м (скульптор 
Я. Й. Рик, арх. П. Г. Клейн). 
Відкрито 1970. 
К^КВИН заповідне лісове 
урочище (з 1982). Розташ. побл. 
с. Високого Пирятин. р-ну, на 
другій терасі р. Удаю. Зростають 
численні види рослин, занесені до 
Червоної книги України. Перебу¬ 
ває у віданні Пирятин. лісгоспза- 
гу. Площа 241 га. 
КУБИНСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
і ідролог. заказник респ. значення 
(з 1980). Розташ. біля с. Повстину 
II нрятнпського р-ну. Болотний ма¬ 
сив у заплаві р. Удаю. Ростуть 
І>оі із вузьколистий, очерет, аір, 
осока, чистуха, плакун верболи- 
сініі, живокїсі лікарський, паслін 
с< ю іко гіркий, а також латаття 
я ін 1.1 сальвінія плаваюча, зане¬ 
сені до Червоної ки України. На 
ш цііішмінх місцях — береза, дуб, 
м іі.ч.і Водяться дикі кабани, ло¬ 
сі, ко< V п іпсіщі, борсуки, куни 
ці, ондатри, іхір перев’язка, за- 
ІКЧСНІІЙ до Червоної кн. України. 
І ні і цп ься білі і сірі чаплі, леле¬ 
ки, болотні курочки, качки, чир 
ки. Перебуває у віданні радгоспу 
ім. В. В. Маяковського. Має во- 
дорегулююче значення. Площа 
300 га- 
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КУКОБІВКА — село Решетилів- 
ського р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковано 
нас. пункти: Дмитренки, Долина, 
Кузьменки, Коломак, Лютівка, 
Тутаки. Розташ. за 10 км від рай¬ 
центру і за 5 км від залізнич. ст. 
Решетилівка. Біля села на відста¬ 
ні 2 км проходить автотраса Хар 
ків — Київ. 227 ж. (1990). Хутор 
ські поселення, які об’єднували 
ся під заг. назвою Кукобівка, 
виникли у 18 ст. Під час перепису 
1859 на Кукобівських хуторах 
(козацьких) при р. Голтві наліч. 
125 дворів, 914 ж., сільс. управлін¬ 
ня. Кожний хутір мав окрему наз¬ 
ву. Це Бойки, Громухи, Дігтярі, 
Лютівка, Іванівка. Климки, Ко- 
вальчики, Коломак, Коломійці, 
Кузьменки, Бордюги, Лобачі, 
Німці, Онанки, Худолії, Ясочмнь. 
На 1910 на хут. Кукобївці (з х. 
Бордюги) Дємидівської волості 
Полтав. пов. господарств — 49, 
261 ж. На хуторах було дві школи. 
Одна церковнопарафіяльна на хут. 
Коломак (1890), друга — земська 
в Кукобівці (1904). 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. і роки і ромадян. війни в 
селі діяв партизан, загін До 1923 
К. входили до ДємидівСької воло 
сті, в 1923 було сти. Кукобівську 
сільську Раду в складі Річне тилів 
ського р ну Полтав. округу. За все 
союз, переписом на 17.ХІІ 1920 у 
К. Кукобівської сільради Рсшети- 
лів. р-ну господарств — 27 (сіль 
раді підпорядков. 23 нас. пункти). 
У 1929 в К. ств. ГСОЗ («Сніп»). 
У період нім.-фашист, окупації 
(21.IX 1941—23.ІХ 1943) вивезено 
до Німеччини 17 чол. На тер. 
сільради центр, садиба колгоспу 
ім. XXVI з’їзду КПРС (зерново- 
буряківничий напрям, тваринниц¬ 
тво), відділення зв’язку, трактор 
на бригада, неповна с. ш., мед¬ 
пункт, Будинок культури (на 250 
місць), б ка (7528 од. зб.). 1957 в 
К. встановлено надгробки на брат- 
с.ькііі могилі рад. воїнів, які по 
лягли під час визволення села 1943, 

та пам’ятник воїнам односельцям, 
що загинули на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
КУЛИКЙ — місцевість у Ленін¬ 
ському р-ні Полтави. Кол. перед¬ 
містя. У 1859 у К.— 81 двір. 360 ж. 
На поч. 19 ст. тут мав хутір С. Ку¬ 
лик — батько V кр. поета В. С. Ку¬ 
лика (1830—70). Закінчив Полтав. 
гімназію, вчився на мед. ф-ті Хар¬ 
ків. ун-ту, але закінчити його не 
вдалося через зубожіння і смерть 
батьків. Склавши іспит на прові¬ 
зора, В. С. Кулик продав частину 
батькової землі і перебрався до 
м. Валок на Слобожанщину, де 
заарендував аптеку. Потім мандру¬ 
вав, вивчав життя і побут народу. 
У кінці 50-х років повернувся на 
Полтавщину. Займався літерату¬ 
рою, освітою селян. У 1861—62 
був гісно пов’язаний з полтав. 
«Громадою » Перші вірші опублі¬ 
ковано в 1861 в журналі «Основа», 
пізніше друкувався у Львів, жур¬ 
налах! Автор віршів про селян, 
життя. Писав байки, романтичні 
балади («Загублені душі»), пісні- 
романси («Питання», «Веснянки»), 
нариси. Вірш поета «Чи ж ти мене 
вірно любиш?» став народною піс¬ 
нею. У 1929 К. включено до складу 
міста. 
КУЛИКЇВСЬКИЙ ІСТОРЙЧ- 
ІіИЙ МУЗЕЙ в с. Кульковому 
Полгав. р ну. Відкр. 1960 у при¬ 
міщенні Будинку культури. Екс¬ 
позиція розміщена в 3 кімнатах. 
Понад 500 експонатів відтворюють 
історію села. Значна увага приді¬ 
лена в музеї організації у травні 
1924 групою болгар, політемігран¬ 
тів — учасників вересневого пов¬ 
стання в Болгарії 1923, недалеко 
від Полтави, в с. Парасковіївці 
(тепер с. Куликове) інтернаціо¬ 
нальної Комуни імені Димитра 
Благоєва (див. також Рабойнову 
Цвяшку пам'ятник)* Зібрано ба¬ 
гато матеріалів (бл. 300), що роз¬ 
повідають про дружні зв’язки 
жителів Ку іиківкн з Болгарією — 
доку мети, фп і о графі і, особисті ре¬ 
чі Комунаріц| болгарські сувеніри. 
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КУЛИКіВСЬКИЙ 11АРК — па¬ 
м'ятка садово паркового мистецт¬ 
ва (а 1975). Розташ. в с. Кулико- 
вому Полтав. о ну. Закладений 
1956 з ініціативи заслуженого аг¬ 
ронома УРСР, тодішнього голови 
колгоспу ім. Д. Благоєва Ф. Є. 
Цибулька. Зростає ба. 100 видів 
д(*рсв і чагарників. Перебуває 
у віданні радгоспу ім. Д. Благоє¬ 
ва. Площа 25 га. У парку Герою 
Рад. Союзу, Маршалу Рад. Сою¬ 
зу Кулику Г. І. пам' ятиик, націо¬ 
нальному герою Болгарії, ге нсрллу 
Ридойиоиу Цвятку пам'ятник. 
IIім’я і пики па братській могилі 
рад воїнів, полеглих 1943 і на 
*»«*« І І. воїнів односельців, загиблих 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни; на символічній могилі болгар, 
комунарів (померли паприк. 20-х— 
у 10 і роки) — кол. політемігран¬ 
ті в, учасників вересневого повстан¬ 
ня в Болгарії 1923, які знайшли 
по міняне пристанище в СРСР, ор 
і 111 ■ іува ш в селі іптерпац. С. г. 
Кі їм \ 11 V 
КУЛЙКдВК (Кудикіпка, до 1911 

І! ір.и ці чи і вка ) і е до І Іол і «їв. 
р ну, щ пі р « і їм Р:і ш нар депу 
іамв, якім пі ціС'ря (ковані села 
Ду,шикові і ( и шипик і За кіло 
МСір ві і, її іа нроиКаї р Кіюмак 
(ліва при! Порі к ш) Ро.ттапі. аа 
20 км від Полтави 1.1 іа І км від 
автотраси Київ Харків і аа Ю 
км від «а н нш і * і Божкове 
861 ж. (1990). Злі її у н но і ІН 
ст. У той час іем і і, рої і нн 11 об, пі 
зу р. Ко юмаку, на ю і і їм іК>мі 
іцпкам По іумові вким іа ( і фіни, 

ким. ( с!ю м.і ю п і і в \ Марлі копни 
ка, вірогідно, НІ І імені І ш рас копії 
Кирилівпи Ро ІУМОІИ ьКої ( | / 5.) 
1808). За перснів ом 18 >9 входи а» 
до складу Полтав нон Годі у селі 
наліч. 95 дворів, Ї97 і 1863 у 
складі Василі всякої волості. У то 
му ж році у селі було 98 дворів, 
497 ж. Діяв винокурний з-д. У 
1-й пол. 19 ст. Парасковіївка ста 
ла власністю дійсного статського 
радника. П. А. Базилевського, по 
тім — його сина О. П. Базилевсь- 

КУЛИКОВЕ 

кого. Останньому на час реформи 
1861 належало в селі 98 дворів, 498 
кріпаків. 15.IX 1862 була підпи¬ 
сана уставна грамота, а з 1873 се¬ 
ляни перейшли на викуп. У 70 х рр. 
19 ст. Базилевський продав свій 
маєток у Парасковіївці купцеві, 
виходневі із полтав. німців коло 
ністів В. Трепке. Наприк. 19 —■ 
на поч. 20 ст. маєток належав 
його сину Е. В. Трепке. Це було 
Зразкове госп-во (500 дес.), де 
застосовували восьмипільну сіво¬ 
зміну. Існував .завод по розведен 
що робочих коней. У маєтку був 
паровим млин. З 1897 діяв цегель¬ 
ний з д, па якому в 1904 працюва¬ 
ло 9 робітників. У селі була гро¬ 
мада селян-власників (кол. крі¬ 
паків), до якої входили й селяни- 
власники невеличкого с. Фирінь- 
ківки. 1900 у цій громаді наліч. 
126 дворів, 809 ж. З 1887 діяла 
земська школа. Навесні 1902 від¬ 
булися селян, заворушення. У 
березні того ж року селяни Парас- 
ковіївки разом з жителями сусід¬ 
ніх сіл вчинили напад на маєток 
Е. В. Трепке. Під час революції 
1905—07 відбувалися мітинги. 1910 
в селі — 166 господарств, 1006 ж., 
паровий млин, Вознесенська церк¬ 
ва з дзвіницею (1907, мурована). 
Рад владу проголошено в січні 
19(8- 3 наступом нім.-австр. військ 
навесні 1918 у селі був ств. загін 
Чгрікикно козацтва, до якого всту¬ 
пи ІИ » |. ю чол. Очолив ного кол. 
ф|»і.цґоілік, перший голова сіль- 
огнкому І І Кулик (див. Кулику 
/ /. тім'нитик). Загін боровся 
11 ї и»і п окупанті в | .і у квітні 1918 
у Царицині влийся у П’яту рево- 
поц. армію, пізніше— в Десяту 
армію 1919 Парасковіївка стала 
цепі ром сільради. Того ж року в 
селі ств. комітет бідноти. 1923 се¬ 
ло включено до складу Руновщан 
ського р ну Полтав. округу. То¬ 
ді ж у Парасковіївці — 1229 ж. 
1926 — 242 двори, 1233 ж. 1923 
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Кол. червоні партизани (всього 
10 господарств) ств. ТСОЗ «Зоря» 
на чолі з П. С. Гулієм. 1928 у 
цьому ТСОЗі — 21 господарство, 
111 чол., 125,1 дес. землі. Навесні 
1924 група болгар, політемігран¬ 
тів — переважно комуністів, учас¬ 
ників вересневого повстання в Бол 
гарії 1923, організувала в Пара- 
сковіївці інтернац с.-г. комуну 
імені Димитра Благоева. 1926 в 
селі ств. ще один ТСОЗ — «Від¬ 
родження» (8 господарств, 43 чол., 
57,1 дес. землі). У 1929 на базі 
ТСОЗів у селі ств. с.-г. артіль 
«Зоря перемоги». З 1935 перейшла 
на статут с.-г. артілі й комуна 
ім. Д. Благоева (центр, садиба бу¬ 
ла розташ. ус. Степанівці). У 1938 
Парасковіївку відвідав один із 
папанінців — Є. К. Федоров. З 
того часу колгосп «Зоря перемоги» 
був перейменований на колгосп ім. 
Папанінців. У 1941 ТІарасковіївка 
перейменована на Куликовс на 
честь Г. І. Кулика. 1941 К. була 
радіофікована. У селі діяли с. ш , 
лікарня, клуб, б ка (3000 од. зб.), 
стаціонарна кіноустановка. У ро 
ки пім.-фашист, окупації (18 IX 
1941—22.ЇХ 1943) гітлерівці зака 
тупали 26 ж. села, вивезли на при¬ 
мусові роботи до Німеччини 180 
юнаків і дівчат. Цім. фашисті 
загарбники спалили у К. лікарню, 
клуб, школу, і оси. будівлі 1СОЛ 

госпу, 275 хаг та іосп. будівель 
жителів села. У боях за К. у верес 
ні 1943 загинуло та померло від 
ран у тимчасовому військ, госпіта 
лі понад 70 воїнів 84 ї та 95-ї гв. 
стрілецьких дивізій 5 і армії. На 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
полягло 223 ж. Героїчно билися на 
фронтах та в антифашист, підпіл¬ 
лі в Болгарії кол. члени комуни 
їм. Д. Благоева. У К.— центр, 
садиба радгоспу ім. Д. Благоева 
(зерново овочевого і тваринниць¬ 
кою напряму), при радгоспі — 
олійниця, У селі — неповна с. ш., 
дільнична лікарня на 25 ліжок 
з амбулаторним відділенням, ап¬ 
тека, Будинок культури на 400 

місць, кіноустановка, КуЛиківСЬ- 
кцй історичний музей та картин¬ 
на галерея, стадіон. До послуг 
населення — торг, центр, комп¬ 
лексно-приймальний пункт, лаз¬ 
ня, відділення зв язку, АТС. У 
центрі села розташ, Куликівський 
парк — пам’ятка садово-парково¬ 
го мист-ва. У селі було ств. місц. 
відділення Товариства радянсько- 
болгар. дружби. Жителі К. підтри¬ 
мують дружні зв’язки з нащадка¬ 
ми комунарів. 
Уродженцем с. Дудни нового е укр. 
письменник П, Д. Бабанський. 
Встановлено пам’ятник Г. І. Кули¬ 
ку, Благоєву Димитру нам ’ятник, 
Радойнову Цвятку пам'ятник, 
пам’ятники: на честь болгар, ко 
мунарів, які померли наприкінці 
20 х рр.— на поч. 30-х рр. (1974); 
па братськім могилі рад. воїнів, 
загиблих 1.943 під час визволення 
К. від нім. фашист, окупантів 
(1955); на могилі тридцятитисяч- 
ника, кол. голови колгоспу, засл. 
агронома УРСР Ф. Є. Цибулька 
(1901 — 82); пам’ятник загиблим 
воїнам-землякам. Поблизу с. Ку- 
ликового — залишки 19 курганів. 
Біля одного з них знайдено улам¬ 
ки посуду скіфського часу. 11спо 
далік від с. Дудникового — залиш 
ки 27 курганів. Курганна' група 
в районі К.— Дудникового була 
обстежена 1871—73 археологом та 
істориком Д. Я. Самоквасовим 
(1843—1911). 
КУЛИКУ Г. І. ПАМ’ЯТНИК у 
с. Куликовому Полтав. р ну. Вста¬ 
новлений у центрі села. Кулик Гри¬ 
горій Іванович (1890—1950) — 
рад. військ, діяч, Маршал Рад. 
Союзу (з 1940). Н. в сім’ї селянина- 
бідняка на хут. Дудникове Пол 
тав. р-ну. З 1912 служив у царсь 
кій армії, учасник першої світової 
війни. У Рад. Армії з 1918. 1932 
закінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе. 1940 — учасник 
рад.-фін. війни, був удостоєний 
звання Героя Рад. Союзу. У роки 
Великої Вітчизн. війті командував 
54-го армією, 4 ю гилрд. армією. 
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Після війни — зам. команд, війсь¬ 
ками Приволзького військ, округу. 
З 1946 — у відставці. Репресов. 
1950. Пам’ятник — бюст з оргскла 
висотою 1?1 м на прямокутному в 
плані цегляному постаменті. Авто¬ 
ри: скульп. М. І . Коган, арх. 
Н. Ф. Калашникоеа;відкрито 1975. 
КУЛИЧЙХА — річка в По лтав. 
обл., ліва прнт, р. 1 руш (бас. Дніп¬ 
ра). Тече тер. Гадяцького р-ну. 
Довж. 15 км, площа бас. 67,2 км2. 
КУЛІПИВ — ручай у П()Л гав. обл., 
права при і. р. Вудакеи (бас. 
Дніпра). Утворим і вся ручаями Не 
селий і Ближня Рудка. Тече гер. 
Лохвицького р ну. 
КУМА —- річка в По лтав. обл., 
ирит. р. Орчика (бас. Дніпра). 
Протікала тер. Карлївського р-ну. 
Тепер не існує. 
КУШВКА (кол. Єлизаветівка) — 
село Кобеляцького р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Галі- 
Горбаткп, Коліспмкіпка, Ліщпнів 
ка, Яблупіика. Розтані, па правому 
березі р. Ворскли, за і км від рай¬ 
центру га *л 8 км від залі шпч. 
ст. Ліщині вка. 448 ж. (1990). Засік 
у 18 ст. Перша назва — від імені 
власниці села, друга — від прізви¬ 
ща місц. поміщика Куна. Тепер 
до складу К. входить кол. село 
Горішні Ммини, у якому була церк¬ 
ва (побуд. 1800 колезьким радіш 
ком Л. И. І ап кою; зруйнована V 
ЗО х рр. 20 ст.), при якій існували 
б-ка та 2 школи грамоти. За пере 
писом 1859 у К— 44 двори, ' ’8 
ж.; у 1887 — 56 дворів, 336 ж., 8 
професійних ремісників, працював 
вітряк; у 1900 — 56 дворів, 313 ж. 
Кілька селян К. були обрані де іе 
гатами на повітовий з’їзд сел. сіп 
лок, що проходив у листопаді 1905 
у Кобеляках. У 1910 в К. (разом 
з Горішиимп Млинами) було 104 
двори, 524 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З 1923 входила до складу 
Золотарівської сільради Кобеляць 
кого р-ну. 378 ж. (1923). 1926 
В. Васильківським була оргачіз. 

КУНЦЕВЕ 

одна з перших у районі комун 
(проіснувала 2 роки). 1927 — 28 
Д. Е. Величком був організ. кол¬ 
госп «Партизан». 1928 в К. виник 
перший комсомол, осередок. Під 
час голоду 1933 у селі померло 
62 чол. У період ні м.-фашист, 
окупації (15.IX 1941—25.IX 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини ЗО чол. У 
К.— колгосп «Зоря» (зернового 
напряму, тваринництво), відді¬ 
лення зв’язку, лазня, неповна с. ш., 
фельдшерсько- акушереький пункт, 
клуб на 200 місць, кіноустановка, 
б ка (12 тис. од. зб.). Село радіо¬ 
фіковане 1953, електрифіковане 
1966. З К- пов’язані життя і робо¬ 
та Героя Соц. Праці І. Г. Козлова. 
1958 встановлено пам’ятник на 
братській могилі рад. воїнів, що 
загинули 1943 при визволенні села 
від гітлерівців; 1967 відкрито па 
м’ятппк С М. Кірову. У межах 
села змах. 2 розорані кургани. 
«КУНСТ ВІНКЛ» («Куток мис¬ 
тецтва») — євр. театр. Ств. 1919 
у Полтаві. Художній керівник 
Р. Заславськии. У репертуарі 
вистави за п’єсами Шолом-Алейхе- 
ма, ПІ. Ата, П. Гиршбейна, Я. Гор 
діна, Л. Андрєєва. 1921 театр пе 
реба іувався до м. Кпсва. 
КУНЦЕВЕ— се ю І Іовосанжарсь 
КОГО р иV, центр сільс. Ради народ, 
депутатів, якій пі упорядковані се¬ 
ла КлюСіика, Нісшії, Ганжі, Ба- 
ліика, Собківка. Розтані, на право 
му березі р. Ворскли за 7 км від 
райцентру га за 14 км від заліз- 
шіч сг. Нові Санжарп (на лінії 
По пава — Кременчук). 602 ж. 
(1990). Засн. наприкінці 19 ст. 
У 1910 тут було 7 козацьких гос- 
подарств, 45 ж., 8 десятин землі, 
уі ч. 4 — ріллі. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1928 — 184 господарства, 
889 ж. У період нім.-фашист, оку¬ 
пації (17.IX 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 2 чол.* вивезли 
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до Німеччини 74 чол. При від- 
стуиі спалили 65 хат. К.— центр, 
садиба колгоспу «Перше травня». 
Відділення зв’язку, АТС — 53 но¬ 
мери, восьмирічна школа, дитса 
док, фельдшерсько-акушер. пункт, 
сільс. клуб (на 200 місць), б-ка 
(10,9 тис. од. зб.). Електрифіко¬ 
ване 1953, радіофіковане 1954, 
телефонізоване 1974. У селі — 
братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих 1941 і 1943. 1957 встановле¬ 
но пам’ятник землякам, які за¬ 
гинули (310 чол.) під час Великої 
Вітчизн. війни. На правому березі 
р. Ворскли — поселення черняхїв 
ської культури, на тер. села — дав 
иьоруське поселення, на Зх. та 
Пн. Зх. від К.— 5 курганів. 
КУП’ЄВАТА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Тече тер. Глобинського 
р-ну. На березі К.—с. Куп’сваїе. 
КУП’ЄВАТА ВЕРИіЙнА — річ 
ка в Полтав. обл., права прит. р. 
Кагамлика (бас. Дніпра). Тече 
тер. Глобинського р-ну. 
КУП’СВАТЕ — село Глобинсько¬ 
го р-ну, центр сільс. ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Демидіика, Лукаїнівка, Май- 
дапіпка, Мапилівгьке. Розтані, па 
березі р. Хоролу, за 27 км від 
райцентру та за ЗО км від залі тич. 
ст. Глобине. 417 ж. (1990). Назву 
одержало від р. Куп’ї матої (пра¬ 
вої гірнт. Хоролу), біли якої ви¬ 
никло. На рубежі 19 та 20 ст. на 
місці села існ. економія поміщи¬ 
ка М. 1. Вязьмітінова. У господар¬ 
стві були млин, олійниця, крупо¬ 
рушка. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Маєток був націоналізова¬ 
ний. На поч. 20-х рр. хутір був 
віднесений до Фидрівської сіль¬ 
ради Манжеліївського р-ну Кре- 
менчуц. округу. У 1926 на хуторі — 
29 дворів, 166 ж. У період Великої 
Вітчпзп. війни на фронтах заги¬ 
нуло 160 жителів села. У селі — 
центр, садиба колгоспу «Заповіт 
Ілліча» ( іеріюво буряківничого на¬ 
пряму, тваринництво), відділен 

ня зв’язку та Ощадбанку, комп- 
лекспиіі приймальний пункт, не¬ 
повна с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 400 місць, б-ка (9,6 тис. 
од. зб.), музейна кімната. Село 
електрифіковане 1960, радіофіко¬ 
ване 1961. 1965 насаджено парк. 
1973 збуд. дорогу з твердим по¬ 
криттям. Уродженцем с. Майда- 
нівка є Герой Рад. Союзу П. О. 
Анцеборенко (1925—44). У селі — 
пам’ятник В. І. Леніну (1968). Бі¬ 
ля с. Майданівка виявлено посе¬ 
лення черняхівської культури. 
КУП’ЄВАХА, Копійоваха — річка 
в Полтав. обл., ліва прит. р. Ря¬ 
бчики (бас. Дніпра). Довж. 13 км, 
площа бас. 73,7 км2. 
КУРГАН СКОРБбТИ. Курган 
Вічної Скорботи. Пам’ятник жерт¬ 
вам голодомору 1932— 33 на Украї¬ 
ні, влаштованого сталінським ре¬ 
жимом. Місце для К. С. вибране 
громад, комісією на околиці Лубен, 
поблизу Мгарського монастиря 
(Лубенського Преображенського, 
неподалік автомагістралі Київ — 
Полтава — Харків) і освячене 
12.VIII 1990. Тут за козацьким 
звичаєм буде насипана із землі 
символічна могила в пам’ять про 
кілька мільйонів людей, загиблих 
у результаті оргаиізов. голоду. 
Пропонувалися й інші місця для 
К. С.: поле неподалік с.'Гребені 
Кагарлиц. р-ну Київ, обл., пагорб 
біля с. Литвинець Канів, р-ну 
Черкас, обл., околиці міст Переяс- 
лава-Хмельницького і Умані. Ідею 
про ств. К. С. запропонував укр. 
письменник драматург О. Коло- 
мієць. На день засп. К. С. являє 
собою невеликий земляний насип 
з укопаним в нього кількаметрової 
висоти дерев, хрестом. За давньою 
традицією першими шапку землі 
до майбутнього кургану висипали 
дідусь і маленький хлопчик. При 
закладенні пам’ятника виступили 
Б, Олійник — і олова Укр. фонду 
культури, акад. А11 України, 
Л. Кравчук голома 01* України (з 
грудня 1991 Президент України), 
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КУРІНЬКА письмен. О. Коломієць, І. Гопеп — 
голова Полтав. облвиконкому, 
акад. АН України, — ГІ. Тронько 
і II. Толочно. На відкритті К. С. 
співали митрополичий хор Воло 
димир. собору в Кисні, кобзарі 
В. Литвин, А. Бобир, М. Козак. 
Іл.-табл. XXI. 
КУРГАНИ (від тюркського слова 
горб, гора). Могили — н кипім над 
давніми похованнями рі .них ісю- 
ричних епох, здебільшого круглі 
в плані, конусопидні за (формою, 
висотою до 20 м і більше, рлмет¬ 
ром часом ігонад 100 м. Поховання 
в К. знаходиться на давній по 
верхні або в спеці а іьпих аа глиби 
пах у землі простих і перекритих 
ямах, підбоях і катакомбах в них, 
дерев’яних зрубах і кам’яних скле 
пах. Здійснені в обрядах тілопо- 
кладення і тілоспалення (крема¬ 
ції), супроводжувались знаряд¬ 
дями праці і зброєю, побутовими 
виробами, зокрема глиняними по 
судинами, прикрасами та куль¬ 
товими предметами. К. па Украї¬ 
ні, в т. ч. й на Полтавщині, з яви 
лись в епоху міді бронзи (3 —ІІОЧ. 

1 тис. до н. е.) і споруджу валися 
до середньовіччя (Н| ст.). Розміри 
К. і склад поховального інвента¬ 
ря в них залежали від майнового 
(соціального) становища похова¬ 
них. У різний час К. належали різ¬ 
ним групам давнього населення. 
Найдавніші К. 1 Іолтавміини залп 
шені скотарськими племенами сте 
нової зони, які мері іко проникали 
далеко на Пн., найбільші за розмі 
рами належали лісостеповим о»:і 
лим землеробським племенам і. 
зв. скіфського часу (6—3 ст. до 
и. е.); були воші властиві й для 
ранньосередньовічних східних сло¬ 
в’ян (6—8 ст.) та населення Київ 
ської Русі (9—13 ст.). У насипах 
К. часто зустрічаються пізніші 
(т. зв. впускні) поховання. К. зде¬ 
більшого зустрічаються у вигляді 
їх значних скупчень — родових 
(общинних) могильників (кладо¬ 
вищ). Досліджуються з 2 гюл. 19 ст. 
КУРГАНКА — річка в Полтав. 

обл. Тече тер. Кобеляцького р-ну. 
КУРИЦЯ — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Терну (бас. Дніпра). 
Довжина 27 км, площа басейну 
170 км2. 
КУРІНЬКА — село Чорнух гансь¬ 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села ІІетратівка та Скибинці. Роз¬ 
тані. на р. Удай, за 23 км від рай¬ 
центру та за 18 км від залізнич. 
сі. 1 Іирягин. 437 ж. (1990). Дата 
заснувапня невідома. За джере- 
шмн, К. пережила зруйнування і 
тому була заселена 1619. У 1628 
і у і було Г> дворів, у 1666 — 47 дво¬ 
рів, у 1730—1)2 двори. Було цент¬ 
ром куріньської сотні Лубен, пол¬ 
ку. 1781 —- 107 господарств. З 
1781 — в Лубен, повіті Київ, на¬ 
місництва. У 70—80-х рр. 18 ст. 
селом володіли ген.-майор Хор¬ 
ват, вдова підскарбія Маркевича. 
У 1787 — 942 ж. чол. статі, відбу¬ 
лося 3 ярмарки. З 1802 — в Лох- 
вицькому повіті Полтав. губ. За 
переписом 1859 у К.— 297 дворів, 
1756 ж., дерев. Воскресенська церк¬ 
ва (1776, нова 1892), церковна біб¬ 
ліотека, відбувалося 2 ярмарки 
на рік. За переписом 1900 в міс¬ 
течку К. Мокіївської волості — 
324 двори, 2249 ж.; у 1910 — 336 
творів, 1994 ж. 
Рад. вдалу встановлено в січні 
1918. V 1923 в К. Чорпухипського 
Р му Лубен, округу — 2001 ж. 
До складу сільради входили хутори 
ІІпрпівка та Скибинці. У 1927 
в містечку — 427 дворів, 2050 ж. 
У період иім. фашист, окупації 
(18-1X 18.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 123 чол. У селі — кол¬ 
госп «Дружба» ( рослинницько-тва¬ 
ринницького напряму), відділен¬ 
ня зв’язку, АГС, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, клуб на 200 місць, б-ка (11 
ніс. од. зб.). Уродженцем села 
є укр. поет Д. Р. Шупта. У селі — 
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братська могила рад. воїнів, що 
загинули (21 чол.) 1941, та пам’ят¬ 
ник воїнам односельцям (1967); 
братська могила жертв фашизму 
1941 (пам’ятник 1974). 
КУСТВИЦЯ —річка в Полтав.оо і., 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
КУСТОЛОВЕ, Ку столово — річ 
ка в Полтав. об'л„, ліва прит. р. 
Ворскли (бас. Дніпра). Довж. 60 
км, площа бас. 346 км2. Бере по 
чагок в НовосапжарсьКому |> ні. 
Тече тер. Кобеляцького та Ново- 
слпжарського районів. Па березі 
К.— села Варварівка, Галущина 
Гребля, Кустолове, Лисівка, Му¬ 
шина Гребля, Червоні Квіти, Чор 
бівка. 
КУСТОЛОВЕ — село Новосан- 
жарського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села Богданівна, Варварівка, 
Малі Солонці. Розтані, за 1Н км 
від райцентру та за 10 км від за 
лізнич. ст. Нові Санжари (по лінії 
Полтава — Кременчук). 368 ж. 
(1990). Назва походить від міс¬ 
цевої річки. У 1859 — 89 дворів, 
451 ж. 1910 в К. з хуторами — 
160 дворів, 1127 ж. У той час при 
Миколаївській церкві (1861) дія 
ла парафіяльна школа. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У роки громадян, війни в 
р-ні К. діяв партизан, загін. У 
1926 — 152 двори, 770 ж. У роки 
нім.-фашист, окупації (22. IX 1941 
— 24.ІХ 1943) розстріляно двох 
рад. активістів, до Німеччини ви¬ 
везено 32 чол., забрано 185 голів 
худоби. К.— центр, садиба кол 
госпу ім. О. Я. Пархомепка (бюст 
героя громадян, війни встановле¬ 
но 1966 у с. Богдаиівці). У К.— 
відділення зв’язку, АТС (55 номе¬ 
рів), с. ш.,' дільнична лікарня, 
дитса *ок, Будинок культури (на 
270 місць), б-ка (8,7 тис. од. зб.). 
Електрифіковане 1964, радіофіко 
ване 1955, телефонізоване 1976. 
Уродженцем села є доктор с.-г. на¬ 
ук, акад. ВАСГНІЛ І. Д. Колісник 
(1900—53). У 1936 навчався в не¬ 
повній с. іп. Герой Рад. Союзу 

(1946) М. М. Кибкало. У селі — 
братська могила рад. воїнів, які 
загину пі 1943, під час визволення 
села, 1956 споруджено пам’ятник 
воїнам односельцям, полеглим (150 
чол.) на фронтах Великої Вітчизні 
війни. 
КУСТОЛОВО - СУХОДІЛКА 
(Кустолове, Грпніеідина, Ковань- 
ківка) — село Машівеького р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів. 
Розтані, біля русла р. Кусго юв- 
ки, за 20 км від райцентру та за 
21 км від залізн, ст. Мала Пере- 
іцепина. 1866 ж. (1990). За пере¬ 
писом 1859 у власницькому селі 
Кустолове Костянтиноград. пов. 
52 двори, ЗОЇ ж. 1900 у с. Кустоло¬ 
ве (Гришвщшіа) — 88 дворів, 638 
ж., церква (дерев, з дзвіницею, 
1867), сторожка б ка, церковно 
парафіяльна піко іа, т во гвере- 
зосгіі* 1905 відбувся вік гуп селян 
проти поміщика Грпневпча. 1910 — 
131 господарство, 760 ж., вино 
курний з-д, паровий млин з про¬ 
сорушкою, 2236 дес. орної землі, 
1511 дес. під посівами. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 с. Кусто¬ 
лове Друге (Грипівіцина) Кустоло- 
во-Сухонільської сільради Мало- 
Перещепинського р-ну Полтав. 
округу, 202 господарства, 930 ж. 
1925 ств. ТСОЗи«Червоний шлях», 
«Згода» та «Незаможник». Село 
було окуповане нім. фашист, за¬ 
гарбниками з 20. IX 1941 до 20. IX 
1943. У серед. 50-х рр. шляхом 
укрупнення утв. колгосп ім! М. С. 
Хрущова (пізніше — ім. М. В. 
Фрунзе). Тепер у селі — його 
центр. садиба (зерново-тварин¬ 
ницького напряму), відділення 
зв’язку, с. ш., фельдшерсько-аку- 
шер. пункт, аптека, 2 дитсадки, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (17 тис. од. зб.), лазня, спорт¬ 
зал, історико-краєзнавчий музей 
на громадських засадах. У К.-С. 
нар. І. Я. Чередник (1913—58) 
Герой Рад. Союзу (1945). У селі 
пам’ятники: М. В Фрунзе (1971) 
та воїнам односельцям, що заги- 
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ЛАЗІРКИ пули (153 чол.) на фронтах Вели¬ 
кої ІЗітчизн. війни (1963, реконстр. 
1975). 
КУСТУВАТА — річка в Полтав. 
обл., лівий рукав Дніпра (нижче 
і прла р. Сули). Тече тер. Семенів- 
ського р-ну. 
К^ТВИЦЯ — річка в ГІолгав. обл. 
Тече тер. Котелевського р ну. 
КУТУРЖИХА — річка в Полтав. 
<>6л., права прит. р. Хороду (бас. 
Дніпра). Довж. 18 км, п іоіца бас. 
44,5 км2* Тече тер. Королівською 
р-ну. 
КіЩИЙ, Куца — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. О роді (бас. 
Дніпра). Довж. 16 км, площа 
бас. 83,7 км2. 
КУЧЕРЕНКУ М. П. МЕМОРІ 
АЛЬНА ДОШКА у с. Білухівці 
Карлівеького р-ну. Встановлена 
па фасаді будинку школи, де на¬ 
вчався Кучеренко Микола Панте¬ 
леймонович (1907—45) — Герой 
Рад. Союзу. Н. у с. Білухівці. 
З 1929 — у Червоній Армії, за 
кінчив військ, уч-ще. З перших 
днів Великої Вітчиан. війни — па 
фронті. Звання Героя Рад. Союзу 
удостоєний 1945 (посмертно) за 
вміле керівництво військами та 
виявлені особисту мужність і відва¬ 
гу в боях па Одері. Разом з ко¬ 
мандиром загинув син — М. М. 
Кучеренко, який був його ад’ютан¬ 
том. Дошка — граніт, відкрита 
1976. Ім’ям героя паз. вулицю 
села. Поховані М. II. і а М. М. Ку- 
черенки в Полтаві біля меморіалу 
Солдатської Слави, в парку ім. 
І. П. Котляревського. 
К^ЧИН — ручай у Полтав. обл 
Тече тер. Лохвицького р-ну. 
КУШНЕРИКА ФЕДОРА МО 
ГЙЛА у смі Великій Багачці. 
Кушнерик Федір Данилович (1875 
—1941) — укр. кобзар. Н. у Ве¬ 
ликій Багачці, в дитинстві втра¬ 
тив зір, самотужки навчився гра¬ 
ти на скрипці, співав у церковно¬ 
му хорі. 1909 познайомився з коб 
зарем М. Кравченком (див. Крав 
чешу М. С. пам’ятник), в якого 
навчився грати на кобзі. У репер 

туарі К. були пісні й думи, пісні 
на слова Шевченка, зокрема вико¬ 
нував поширену на Миргородщи- 
ні думу «Втеча трьох братів із 
города Азова». За рад. час створив 
ряд творів з життя колгоспного 
села. 1928 портрет кобзаря написав 
О. Г. Сластіон (див. Слсістгона 
О. Г. могила). До К. приїжджав 
О. П. Довженко (див. Довженка 
вулиця). На ювілейному засідан¬ 
ні, яке відбулося у Великій Багач¬ 
ці з пагоди 65 річчя від дня на¬ 
родженця, виступив П. Тичина. К. 
поховано на кладовищі, що на вул. 
Леніна. 1955 па могилі встановлено 
пам’ятник. Див. також Кобзарі. 

лАгодин — ручай у Полтав. 
обл. Впадав у р. Хорол поблизу 
Хорольської фортеці 17—18 ст. 
На поч. 19 ст. на ручаї було 4 
греблі, які утворювали 4 ставки. 
ЛАГбДИХА — річка в Полтав. 
обл. Тече тер. Хорольського р-ну. 
лАданський нокрОвсь- 
КИЙ МОНАСТЙР жіночий. Засн. 
на поч. 17 ст. біля с. Ладин (тепер 
смт Ладан Прилуцького р-ну Чер- 
піг. обл.). Первісно наз. Підгірсь¬ 
ким і діяв як чоловічий. 1786 за¬ 
критий, 1817 відновлений. Зберег¬ 
тися перебудовані Покровський со¬ 
бор, споруджений 1763—67 у фор¬ 
мах укр. барокко! Миколаївська 
церква (серед. 19 ст.), келії, за¬ 
лишки муру. 
ЛАДЙЖЙНКА, Ладиженка — 
річка в Полтав. обл., ліва прит. 
р. Коломака (бас. Дніпра), Довж. 
23 км, площа бас. 102 км2. Бере 
початок у Чутівському р-ні. Тече 
тер. Полтав. і Чутівського районів. 
ЛАЗІРКИ — село Оржицького 
р ну, центр сільс. Ради пар. депу- 
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і.ти, якім підпорядковане с-ще 
І па пінка. У межі Л. включені код. 

(і іа Велички, Димівщима, Довжок 
гл ш. Розташ. на р. Слінороді, за 
10 км від райцентру* Залізнич. ст. 
Лазірки па лінії Київ — Харків. 
3193 ж. (1990). Виникли в 17 
ст. Входили до Яблунівської (1723 
—43 — до Пирятинської) сотні 
Лубенського, у 1649—58 — Кропи* 
вепського полків. Універсалами 
1710 і 1712 гетьмана І. Скоропад¬ 
ського Л. були віддані «до ласки 
войскової» у володіння Петрові 
1роцькому, синові лубенського 
полкового писаря Максима Троць- 
кого. За Генеральним слідством 
Лубен, полку 1729—ЗО в Л. Пи- 
рятинської сотні паліч. 33 госпо¬ 
дарства. 
Тут жили виборні козаки, підпо- 
мічники, підсусідки, посполиті, 
частина яких перебувала у залеж 
пості від Троцьких. З 1781 Л. вхо 
дили до Лубен, гюв. Киш. наміс¬ 
ництва, з 1796 — Малорос., з 
1802 — Полтав. губ. За час з 1787 
до 1859 населення Л. зросло з 
486 до 925 душ. У 1863 діяли селіт¬ 
ряний з-д, відбувалося 2 ярмарки. 
Дерев’яна церква. 1874 відкрито 
земську школу. У 1900 — 170 дво¬ 
рів і 956 ж. З 1901 почав працю 
вати винокурний з-д К. І. Велич 
ка. Тричі на рік відбувалися яр¬ 
марки. Діяли лікарня, пошта, 
телефонна станція, прокатні с.-г. 
пункти. З 1903 — залізнич* ст. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1923 Л. віднесено до Тарак- 
динського р-ну Лубен, округу. 
1529 ж. У 1929 ств. ТСОЗ «Неза¬ 
можник», а в 1930 — на його базі 
колгосп «Ударник Сталіна», через 
рік це господарство було поділено 
на кілька. Після укрупнення в 
1932 залишилося гри колгоспи: 
«Незаможник» (пізніше «Прапор 
комунізму»), «Перемога» (згодом 
їм. І . В. Орловського), «Новин 
шлях». У 1934 ств. четвертий кол¬ 
госп — ім. Г. М. Димитрова. 1934 
в Л. органі к МТС. У 1931—34 Л. 
входи ш до Лубен, р-ну, в січні 

1935 Л. стають центром району. 
1507 ж. (1939). Під час цім. фа¬ 
шист. окупації гітлерівці розстрі¬ 
ляли 9 чол. і вивезли на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини 226 чол. 
У 1950 всі господарства Л. були 
об’єднані в один колгосп — ім. 
Г. М. Димитрова. 1962 Лазірків- 
ський р-н був об’єднаний з Лубен, 
р-ном. З 1965 Лазірки — у складі 
Оржицького р-ну. На тер. Л. кол¬ 
госп ім. Г. М. Димитрова, який 
спеціалізується на вирощуванні 
молодняка та відгодівлі великої 
рогатої худоби. Діють лікарня на 
72 ліжка, дитсадок на 200 місць, 
середня і неповна середня школи, 
ироф.-тсх. уч-ще, Будинок куль¬ 
тури, дві б-ки, відділення зв’язку, 
Ощадбанку, АТС. Уродженцями се¬ 
ла є укр. поет В. О. Підпалий, 
іоктор істор. наук 1. Г. Шовко- 
пляс У се н мам я і пик Г. М. Ди¬ 
мні рову, братська могила рад. 
воїнів, полеглих у 1941 і 1943, Ме 
моріал односельцям, загиблим 
(192 чол.) на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни (1952). 
ЛАЗЇРКІВСЬКИЙ РАЙОН. Утв. 
22.1 1935 у складі 16 сільрад на тер. 
Харків, обл. шляхом виділення з 
Лубенського і Пирятинського 
рдтів. 22.IX 1937 віднесений до 
новоутвореної Полтав. обл. На 
час Всесоюз. перепису 1939 до 
складу Л. р. входило 16 сільрад: 
Богданівська, Воронинська (Во- 
роиинцівська), Бійцівська. Горо- 
біївська, Губська, Духівська, Кап- 
пилівська, Лазірська (Лазірків- 
ська), Несено-Іржавецька, Олек¬ 
сандрійська, Рейзерівська (тепер 
Райозерська), Тарандинцівська, 
Хорошківська, Хоружівська, Че¬ 
ревні вська, Юсківська (тепер Іс- 
ковецька). У р-ні на той час про¬ 
живало 26 080 чол. населення (все 
сільське), у т. ч. чоловіків — 
12 607, жінок — 13 473. У 1940 
та па початок 1941 — 26 076 чол. 
За переписом 1926 на ціп терито¬ 
рії 29 266 ж. , у г. ч — 11 411 чо¬ 
ловіків, 14 855 жінок. Ліквідо¬ 
ваний 30.XIІ 1962. Територію від- 
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ЛАНДМІЛІЦЬКІ ПОЛКИ несено до Лубен. [) ну. З відновлен¬ 
ням 4.1 1965 Оржицького р-ну час¬ 
тина кол. Лазірківського (а на 
час указу — Лубенського р-ну) від¬ 
несена до Оржицького р-ну. Див. 
також Тарандиицівськнй район. 
ЛАЗОРЇНКУ В. Г. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Шахворостівці Миргород, 
р-ну. Встановлено 1976 на могилі 
Героя Рад. Союзу Ла.іоренка Ва¬ 
силя Григоровича (1920 75). II. 
в с. Шахворостівці. Навчався в 
місц. неповній Сі ні., працював на 
Миргород, торфопідпріїсмсі иі. З 
1940 — в армії. Воював па До 
нінгр.. Закавказькому і Ин. Кав 
каз. фронтах. Чотири рази був 
поранений і контужений. За муж 
ність і відвагу 1944 удостоєний 
звання Героя. Після війни працю¬ 
вав у рідному селі. 20.IV 1975 вна 
слідок трагічного випадку загинув. 
Пам’ятник — чотиригранний обе¬ 
ліск з мармурової крихти з мемор. 
написом. 
ЛАМАНА —- річка в Полтав. обл., 
права прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Довж. 7,4 км. Тече тер. Велико 
багачаиського р ну. На березі 
Л. розтані, с. Остап’є. 
ЛАНДМІЛІЦЬКІ ПОЛКЙ. По 
селенське військо у 18 ст. ств. для 
оборони пд. кордонів Рос. д-ви. 
На Лівобереж. Україні, у т. ч. й на 
території Полтавщини, за указом 
царського уряду 1713 було сфор¬ 
мовано 5 Л. и. з служилих людей 
Бєлгородської лінії Невдовзі по г- 
ки було розформовано, але V 
1722 — знову створено. У зв’язку 
з будівництвом Української лінії 
І необхідністю ії охорони кіль 
кість Л п. збільшено до 20 (10 
кінних І 4 ПІХОТИЦЯ ). Проте, безпо¬ 
середньо па Українськії! лінії було 
поселено лише 9 полків — 5 кін¬ 
них і 4 піхотних. Па поч. 1734 на 
лінії від Дніпра до Сїверського 
Дінця були розселені такі пол¬ 
ки: Борисоглібський, Лівенський, 
Ряжський, Козловський Б шевсь¬ 
кий, Орловський, Єфремівський, 
Слобідський і Тамбовський. У 
1736 всю ландмілінію організацій¬ 

но зведено в Український ланд- 
міліцький корпус. Військові, судо¬ 
ві, економічні та ііі. питання жит 
тєдіяльності Л. п. вирішували: 
канцелярія Укр. ландміліцького 
корпусу, Ландміліцька комісія, 
Генеральний ландміліцький вій¬ 
ськовий суд та полкові ландмі- 
ліцькі канцелярії. Ландміліцька 
канцелярія містилась у Білевській 
фортеці (тепер м. Красноград Хар 
кін. обл.). З початком рос.-тур. 
війни 1735—39 всі полки стали 
кінними. По ппату 1736 кожний 
полк у своєму складі мав 87 офіце¬ 
рів, 80 унтер офіцерів, 880 рядо¬ 
вих стройової служби і 77 — не¬ 
стройових. Всього 1124 чол. У 
роті — 8 офіцерів, 8 унтер офіце¬ 
рів і 88 рядових. Від казни ланд- 
міліція одержувала: зброю, аму¬ 
ніцію, коней та обмундирування. 
На озброєнні кінний ландмілїціо- 
нср мав рушницю з багнетом (фу- 
зею) калібру 0,68 дюйма, шпагу 
і пару пістолетів при сідлі. 14.ІУ 
1736 із Царичанки в групі військ 
генерал-лейтенанта Леонтьєва в 
Кримський гюхід вирушило 10 
тис. ландміліцьких військ. 29.VIII 
1736 для наведення мостів через 
ріки Кінські Води і Московку ко¬ 
мандировано Лівенський, Тамбов¬ 
ський і Путивльський Л. п. В 
Очаківському поході 1737 брали 
учл< гь 9 Л. п. (Орловський, Білев- 
ськиіі, Курський, Брянський, Пу¬ 
тивльський, Повооскольський, Біл- 
городський, Старооскольський і 
Борисоглібський). Вони брали 
участь і в кампанії 1738 та 1739. 
Будівництво Української лінії між 
Сіверським Дінцем і Дніпром, 
поселення на ній Л. п. сприяло 
швидкому заселенню та освоєнню 
земель басейну річок Орелі і 
Берестової, На утримання Л. п. 
з населення Київської і Воронезь¬ 
кої губ. стягували подушний пода¬ 
ток. 1764 кількість Л. п. скороче 
но до 10, з яких лише гри зпаходи- 
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лось на лінії. У 1769 Л. п. перство 
рено на мушкетерські, а в 1770 — 
злито з регулярними полками. 
лАнна — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Орчика (бас. Дні¬ 
пра)* Довж. 37 км, площа бас. 257 
км2. Тече тер. Карліиського р ну. 
Прит.— річки Піщанка, Коржиха. 
Значна частина Л. перетворилася 
в болота. В ряді місць пересихає. 
На Л. розгаш. с-ще Ланна, села 
Верхня Ланна та Нижня Ланна. 
ЛАННА (Чубарі вка) — селище 
Карлівського р-иу, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані се іа Коржиха, Куми, Львів 
ське та Чалівка. Розташ. на ліво 
му березі р. Ланної (прит. Орчи¬ 
ка), за 17 км від райцентру. За- 
лізнич. ст. 1909 ж. (1990). Виник 
ла на місці ісол. Латинського уп- 
равительства Карлівської скопо 
мії великої княгині Олени Пап іін 
ни. У 1887 в упривнтельсіні наліч. 
7060 дес. земельних угідь. У 1903 — 
10 в Л. Костянтиноград. пов. спо¬ 
руджується цукровий з-д, навко¬ 
ло якого згодом виростає поселен¬ 
ня. Навесні 1902, а також у 1905— 
07 тут сталися сел. заворушення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1923 відроджується цукро¬ 
варня; їй присвоюється ім’я рад., 
парт, і держ. діяча В. Я. Чубаря 
(1891—1939). Чубарівкою став на¬ 
зиватися й висілок, що виник по 
близу. З 7.ІІІ 1923 Чубарі вка вхо¬ 
дила до складу Нижи воланні всь- 
кої сільради Карлівського р-ну 
Красноград. округу, з червня 1925 
— Полтав. округу. 1926 у висілку 
Чубарівка та у едці Чубарівської 
цукроварні наліч. всього 182 дво 
ри, 402 ж. Паприк. 30-х рр. село 
та цукрокомбіпат одержують ста¬ 
ру назву. У роки нім.-фашист, 
окупації (20.IX 1941 —19.IX 1943) 
гітлерівці зруйнували цукроком- 
бінат, знищили ряд громад, бу¬ 
дівель. 1957 споруджено молоко 
консервний з-д. Тепер на тер. се¬ 
лища — цукрокомбіпат, що скла¬ 
даться з цукрозаводу та радгоспу 
(зерново і ех. цдпрям, тваринницт¬ 

во), молококонсервний з-д, відді¬ 
лення зв’язку та Ощадбанку, с. ш., 
філіал дитячо1 муз. школи, діль¬ 
нична лікарня, 2 фельдшерсько- 
акушер. пункти, аптека, дитсадок, 
клуб цу крокомб і пату на 500 місць, 
2 б-ки (22,2 тис. од. зб.), 2 музейні 
кімнати. У ланнівській с. ш. на 
вчаься Герой Рад. Союзу В. П. Мі¬ 
рошниченко (1917—41). Пам’ятни¬ 
ки: воїнам односельцям, що по 
лягли (192 чол.) на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни (1958); В. І. 
Леніну (1964); на братській могилі 
рад. воїнів які загинули 1943 
(1967). На тер. сільради зберег¬ 
лися залишки давніх курга¬ 
нів. 
ЛАННІВСЬКЙЙ молококон 
СЙРВНИЙ КОМБІНАТ. Буд БО 
з-ду почалося 1952. Першу про 
дукцію — молоко згущене з цук¬ 
ром, випущено у липні 1957. Спс- 
чатку з і розфасовував продукцію 
у велику тару — фанерні діжки, 
а з 1966- після спорудження цеху 
по виготовленню жерстяних банок, 
випускає мол. консерви і в банці 
№ 7. Того ж року з-д одержав 
сучасну назву і був підпорядко¬ 
ваний союзному об’єднанню «Со 
юзконсервмолоко». Сировина над 
ходила з Карлівського і Матів 
ського р-пів, де працювали два 
молокозаводи і 23 сепараторні 
пункти. На поч. 1970 Карлівський 
молокозавод був перетворений на 
цех продукції з незбираного моло¬ 
ка. Виробництво масла вершково¬ 
го було зосереджено на центр, з-ді. 
1989 впроваджено центрозавоз мо¬ 
лока і тепер комбінат не має своїх 
сепараторних пунктів. Того ж року 
комбінат підпорядковано виробни¬ 
чому об’єднанню «Укрконсервмо- 
локо» при Укрхарчопромі. Осн. 
напрям су час. виробництва: мо¬ 
локо незбиране згущене з цукром 
у великій тарі та банці № 7, масло 
вершкове та продукція з незби¬ 
раного молока. Діють здорошіункг 
і музей і ту. Розташований ком¬ 
бінат \ <* іці Дайма Карлівського 
р ну, вуЛ. Заводська. 
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ЛАННІВСЬКЙЙ ЦУКРОКОМ 
БІНАТ. Ств. 1903—10 як Лаппів 
ський цукрозавод. Переробляв З 
тис. цнт буряка на добу. 1923 
здійснена перша реконструкція 
з-ду, який став називатися Чуба¬ 
рі вська цукроварня. До 1938 цук¬ 
розавод носив ім’я В. Я. Чубаря. 
Під час Великої Вітчпян. війни 
1941—45 зруйнованим. У 1948— 
52 відбудований. У результаті 
кількох реконструкцій у 1975 по¬ 
тужність була доведена то пере¬ 
робки 1680 і буряка па добу. 1967 
з-ду присвоєно ім’я Великої 
Жовти, соціалісти^, революції. Те¬ 
пер з-д виробляв цукор пісок з 
буряка, жом свіжим, патоку, вап¬ 
но товарне, цукор пісок з сирцю. 
З-д входить до цукрокомбінату, 
якому підпорядкований цукрорад- 
госп з 4 відділеннями. Розміщений 
у с-щі Лаииа Карлівського р-ну. 
Діють здоровпункт, клуб па 500 
місць. 
ЛАІІТ^Р — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Лохвиці (бас. Дніпра). 
Гече тер. Лохпицькогп р ну. 
ЛЕБЕДї'ї ІІСЬКІ і Й РОБІТ! ІЙ 
ЧО-СЕ Л5ІНСЬК И Й ТЕ АЧ Р. Ді 
яв у 1931. Організатор М. 1. Со 
чеванів — племінник М. Л. Кро 
пивницького. У репертуарі «Гро¬ 
баки» Л. Глібова, «Комуна в сте¬ 
пах» М. Кулі і па. Трз7па складала¬ 
ся з місцевих аматорів. 
ЛЕБЕХІВКА річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Сули (бас. Дні¬ 
пра). Текла тер. Глобіни ького р ну. 
В зв’язку з утік Кременчуцького 
водосховища за гоп гієна 
ЛЕВАНЙВСЬКОГО ВУЛИЦЯ V 

Полтаві (код. Кам яма, Жпцгмс 
вий р-н) — від пул. Шевченка ю 
Нижньомлинськото узвозу. І ІЗ і 
1934 на честь Лс&апевсмом о ( пі із 
мунда Олександровича (1902—37) 
— льотчика, Героя Гад. Союзу 
(1934). Н. у Петербурзі. З 1918 в 
Рад. Армії. У 1930—34 начальник 
льотної частини Центральної все- 
укр. школи пілотів ТСОАВ1АХІ- 
Му в Полтаві. У квітні 1934 взяв 
участь у рятуванні челюскінців. 

ЛЕЛЮХІВКА 

Був у числі перших семи Героїв 
Рад. Союзу (мав «Золоту Зірку» 
№ 2). Після повернення до Пол¬ 
тави його іменем було наз. вули¬ 
цю. де він жив, та село у Кобеляць¬ 
кому р-ні. 1936 здійснив переліт 
СРСР — СІНА заг. протяжністю 
19 тис. км. 1937 під час перельоту 
через Пн. полюс у СІНА загинув. 
На вулиці зберігся будинок, єно 
рудженйй у кін. 19 ст., в якому 
жив С. О. Леваневський (№ 17). 
На фасаді будинку 1991 встанов¬ 
лено йому мемор. дошку; мідь 
(скульп. В. ї. Білоус, арх. В. М. 
Вадимо в). 
«ЛЕГЕНДАРНА СЛАВА», Хор, 
ств. 1930 при клубі ветеранів «Ле¬ 
гендарна Слава» емт Решетилівки. 
Тривалий час його керівником 
був М. М. Верховод (1917—90). 
У репертуарі патріотичні, фрон¬ 
тові і нар. пісні. Проводить тема¬ 
тичні вечори і виступи в області. 
ЛЕЛІОХІВКА вело 1 Іовосанжар- 
оького р ну, центр еідьс. Ради 
пар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване е. Забрідки. Розтати, за 2 
км від райцентру та за 9 км від 
залізнич. ст. Нові Сапжари (па 
лінії Полтава — Кременчук). Че¬ 
рез село проходить автотраса Пол¬ 
тава — Кишинів. 1465 ж. (1990). 
У 1859 — 196 дворів, 1501 ж., 
церква, 1 ярмарок на рік. 1900 — 
210 дворів, 1661 ж., у 191,0 — 420 
господарств, у і. ч. 381 козацькі, 
2151 ж , ріпі 1056 десятин, паро¬ 
ніт м.тші У 1895 збуд. Георгіївсь¬ 
ка церква, мри ній діяла церков- 
ііші.ірафі я тьпа шкота для хлоп¬ 
чик і п і і.і вча і. 
І’ і і В.'іа IV прої олошено В СІЧНІ 
1918. У І,§26 — 417 дворів, 2055 ж. 
У Період пім. фашист, окупації 
(16.ЇХ 1941—23.IX 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини 102, роз- 

< і рід яли 36 чол., спалили при від- 
сіупі 63 хати. Л.— центр, садиба 
колгоспу ім. М. І. Кал інша, тут 
роз і аш. ІІовосанжарс.ька нафто 
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розвідува іьпа експедиція глибо¬ 
кого буріння, сейсмопартія, вось¬ 
мирічна школа, фельдшерсько аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури (на 450 місць), б-ка 
(10 868 од. зб.). Електрифікована 
в 1963, радіофікована 1959» теле 
фонізована 1970 (99 номерів). 
Уродженець се па Гавриш І. Є.— 
удостоєний звання Героя Рад. 
Союзу (1942). 1974 в Л. спору¬ 
джено обеліск на братській могилі 
рад. воїнів, полеглих 1941 і 1943; 
1958 встановлено пам’ятник на 
честь воїнів односельців, які заги¬ 
нули (137 чол.)у Великій Вітчизн. 
війні. 
«ЛЕНИНСКАЯ СМЕНА». Газе 
та, вид. 1925—27 у Кременчуці. 
ЛЙНІНА ВУЛИЦЯ. 1) У м, Гадя 
чі (кол. Роменеька) — від розвил¬ 
ки вул. К. Лібкнехта і Лохвиць- 
кої до околиці міста. Первісну 
назву одержала від шляху, що 

проходив цією місцевістю з Под 
гави на Ромни. Розташовані: дитя 
ча муз. школа, кінотеатр «Про¬ 
мінь», елеватор, комбікормовий 
з д, птахокомбінат, ПМК № 7, 
відділення рапагробуду. 2) У смт 
Диканьці — від автотраси Полта¬ 
ва — Гадяч до вул. Пушкіна 
(довж. 3,8 км). Центр, вулиця 
с іца. Розташовані: селищна Рада 
нар. депутатів, райвиконком, іп. 
районні установи та орг-ції; Буди¬ 
нок культу ри, Дикунський і сто 
рико-краєзнавчий музей. Буди¬ 
нок піонерів. Встановлено Шев¬ 
ченку Т. Г. пам'ятник, пам’ят¬ 
ник загиблим воїнам-землякам 
(1958) та воїнам визволителям 
(1973), пам’ятник бойової Слави — 
«Катюша» (1973), пам’ятник В. І. 
Леніну, погруддя уродженця с-іца 
двічі Героя Соц. Праці І. І. Куха¬ 
ря (1988). На Л. в.— братська 
могила воїнів, загиблих 1941 і 1943. 
3) У м. Зіиькові (кол. Полтавська). 
Центр, вулиця міста. Розташовані: 
міська Рада нар. депутатів, рай¬ 
виконком, іи. міські та районні 
уст тонн і орг ції; Зіиьківський 
історичний 'лузги. На Л. в.: 

пам ’ ятн ик комсомольцям- земля¬ 
кам, загиблим 1941—45 (1957), 
братські могили воїнів, полеглих 
1943 (пам’ятник 1946, реконстр. 
1967), могила Героя Рад. Союзу 
М. К. Саранчі (пам. 1961), моги¬ 
ла і пам’ятник Саші Саранчі 
(1982). Збереглися пам’ятки ар¬ 
хітектури: будинки кол. гімназії 
(№ 20, тепер с. пі. № 1), збудов. 
1900; кол. міського готелю (Лі? 63), 
збуд. 1912; обидва — в стилі мо¬ 
дерн, Воздвиженка будинок та 
ін. Іл.— табл. XXXI. 4) У м. Кар- 
лівці. Центр, вулиця міста. Розта¬ 
шовані: міська Рада нар. депута¬ 
тів, райвиконком та ін. районні 
установи та орг-ції; Будинок куль¬ 
тури, Центральна район, бібліо 
гека, кінотеатр «Мир», с. ш. № 1 
і № 2, хлібозавод та ін. Встанов¬ 
лені: пам’ятник В. І. Леніну, 
двічі Героя (’оц Праці IIід/орно/о 
А/. В. погруддя (1976), Громииць- 
кому Г. М. т чоріальші дошка, 
на фасаді будинку міськвиконко¬ 
му — мемор. дошка на честь військ, 
частин, які визволяли місто 1943, 
На Л. в.— братська могила вої¬ 
нів, загиблих 1941 І 1943 (пам. 
1957). 5) У м. Кобеляках. Склада¬ 
ється з двох відтинків: кол. вул. 
Підгірної (від вул. Ветеринарної 
до вул. Фрунзе) і кол. Старо Дні¬ 
провського пров. (від вул. Фрун¬ 
зе до Кірова). Перейменована 1924. 
Центр, вулиця (довж. 1,35 км). 
Розташовані: райвиконком, ін. 
районні установи та орг-ції; Буди¬ 
нок культури, Центр, район, біб¬ 
ліотека ім. Мате Задки (для до¬ 
рослих) та дитяча бібліотека, Ко¬ 
беляцький літератури і мистецт¬ 
ва музей, хлібозавод. 6) У смт Ко- 
зельщині — від автобусної і за¬ 
лізничної станції до центр, сади¬ 
би радгоспу «Козельщинський». 
Центр, вулиця (довж. 0,7 км). 
Розташовані: райвиконком, ін. ра¬ 
йонні установи та орг-ції; Центр 
район біб ііогскл для дорослих 
га дпгячл бібліотека, краєзнавчий 
муки, пам’ятник В. І. Леніну 
(1960), Пам мтка архітектури — 
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Різдва Богородиці собор. Іл.— 
табл. XVII. 7) У м. Кременчуці 
(до лютого 1917 — Катерининська, 
з березня 1917 — просп. Револю 
ції, з січня 1924 — просп. Леніна) 
— від пл. Перемоги до Палацу 
культури з-ду шляхових машин. 
Відома як адм. і гор і?, центр міста 
з 18 ст. Розташовані: братські мо 
гили воїнів, загиблих 1941 і 1943 
(пам. 1968), пам'ятник воїнам- 
визволителям (1949). Встановле¬ 
ні меморіальні допік п па місці 
будинку Міської думи, в якому 
було проголошено Рад. владу 
(1980); на місці театру «Колізей», 
де виступали 1920 М. І. Калійіп 
та А. В. Луначарський (1982) та 
ін. 8) У м. Лубнах (кол. Дворянсь¬ 
ка) — від пл. Жовтневої до пл. 
Кузіна. Розташовані: Лубенський 
краєзнавчий музей, с. ш. № 1, 
ДЮСШ, стадіон «Центральний», 
з-д «Побутрадіогехніка» та ін. 
На Л. в. встановлено Шліхтеру 
О. Г. пам'ятник, пам'ятний знак 
на честь вошів-визволителів 337-ї 
стріл, дивізії (1974). Іл.— табл. 
XX. 9) У смт Машівці (кол. Боль- 
шак). Центр, вулиця с ща (довж. 
бл. 6 км). Розташовані: селищна 
Рада нар. депутатів, райвиконком, 
ін. районні усіанови та орг-цїї, 
Будинок культури, Центр, район, 
бібліотека, дитяча муз. школа. 
Будинок піонерів, редакція газ. 
«Колгоспні вісті». ІІа Л. в.— ме¬ 
моріальний комплекс, який скла¬ 
дають братська могила, пам’ятник 
на честь воїнів-визволмтел і в, »см 
ляків — Героїв Рад. Союзу та в<>ї 
нів-односельців, загиблих на фроп 
тах Великої Вітчизн. ні Гики (1980). 
10) У смт Нових Санжарах. В ідо 
ма з кін. 18 ст. Перейменована 
1951, Розташовані: райвиконком, 
готель «Україна» та ін. На Л. в.— 
братська могила вошів Червоної 
Армії, загиблих 1920—21 (пам. 
1969), братська могила воїнів, 
полеглих 1943—45 (пам. 1965, ре- 
констр. 1975). 11) У м. Пирятині 
(кол. Переяславська. Губша) — 
від вул. Водосточної до Київської, 

ЛЕНІНА ВУЛИЦЯ 

Перейменована 1951. Центр, вули¬ 
ця міста. Розташовані: міська 
Рада нар, депутатів, райвиконком 
та ін. районні установи і орг-ції, 
Будинок культури, с. ш. № 4, го¬ 
тель «Удай» та ін. Встановлені 
пам’ятники В. І. Леніну і Карлу 
Марксу (1974). 12) У Полтаві 
(Жовтневий, Ленінський р-ни) — 
від вул. Фрунзе до р. Ворскли. 
Прокладена через Мазурівський 
Яр, по якому проходила дорога 
від Мазурівської брами Полтав¬ 
ської фортеці на Поділ. Нази¬ 
вала! я Мало-І Іетровською (до па 
м’яти яка В. І. Леніну), Ново-Ми¬ 
колаївською (па відтинку до су- 
час. вул. Пролетарської) і далі — 
Різдвяною. Ряд забудови понад 
яром навпроти садиби краєзнав¬ 
чого музею — паз. Миколаївським 
бульваром. Вулиця завершувала¬ 
ся Кінно-Ярмарковою пл. на бере¬ 
зі р. Ворскли. На Л. в. встановле¬ 
но на перетині з вул. Котляревсь¬ 
кого — Котляревському /. ГІ. 
пам’ятник (1903), з вул. Гоголя — 
Гоголю М. В. пам'ятник (1934), 
на Леніна площі — Леніну В. І. 
пам’ятник (1960), навпроти спо¬ 
руджено новий будинок обл. наук, 
бібліотеки. На буд. № 8/20 — 
Гладкому Г. П меморіальна дош¬ 
ка. До Л. в. примикає Комсомоль¬ 
ський парк. Іт.— табл. IX, XII, 

Вулиця Мало-Петроиська 
(тепер — Леніна) у Полтаві. 
Фото ооч. 20 ст. 
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XVI. 13) V смт РешетилівцІ (мол. 
Кам’янка) — центр, вулиця с-ща 
(довж. бл. 2,2 км). Розташовані: 
селищна Рада нар. депутатів, рай¬ 
виконком та ін. районні установи 
та орг-ції Будинок культури, 
муз. школа, СПТУ-28, СИТУ 52 
ла ш. Встановлені: Шевченку Т. Г. 
пам'ятник, пам’ятник В. 1. Лені¬ 
ну (1967), Векличу /. М. мемо 
ріальна дошка, Олійнику /. Л. 
меморіальна дошка (1976), на фа¬ 
саді с. ш.— меморіальна дошка 
воїну інтернаціоналісту В. П. ІІу- 
сто вару (1990). 14) У м. Хоролі 
(кол. Полтавська) — центр, вули¬ 
ця міста (довж. 5,2 км). Перейме¬ 
нована 1927. Розташовані: мехза- 
вод, ф-ка «Промінь», технікум ме¬ 
ханізації с. г., СПТУ-45, с. ш. 
№ 2, кінотеатр, готель та іп. На 
Л. в.— могила червоногвардіцців, 
загиблих 1918—19 (мам 1955); 
братська могила жертв фашизму 
1941—43 (пам. 1949, реконстр. 
1982), братська могила воїнів, по¬ 
леглих 1941 і 1943. Встановлені: 
пам’ятник воїнам-землякам (1957, 
реконстр. 1982), пам’ятний знак 
Трудової Слави — трактор «Уні¬ 
версал» (1972), погруддя Героя 
Рад. Союзу (1945) і Героя Соц. 
Праці (1982) І. М. Третяка. 
ЛЕНІНА ПЛбіДА у Полтаві (кол. 
Петровська, Жовтневий р-н) — 
між вул. Жовтневою, Гагаріна, 
Комсомольською. Закладена на 
поч. 19 ст. на тер. Полтавської 
фортеці. Пн. частину у 19 — на 

Вулиця Леніна у Полтаві. 

поч. 20 ст. займав Гїеіровський 
базар. 1871 на площі збудували 
губ. зем. управу, в якій у кін. 
19 ст. працювали рос. письменник 
І. О. Бути (1870—1953), О. Г. 
ІІІліхтер (див. Шліхтеру меморі¬ 
альні дошки), марксист П. ГІ. Ру- 
мяпцев га іп. 1901 її розібрали і 
спорудили Полтавського губерн¬ 
ського земства будинок, навпро¬ 
ти якого заклали Петровський 
парк. На Л- н.— Шевченку /. Г. 
пам'ятник (1926), Леніну В. /. 
пам’ятник (1960), братська моги¬ 
ла борців за владу Рад, пам’ят¬ 
ник на честь військ, частин і з’єд¬ 
нань, які визволяли 1943 місто 
(1967). Іл.— табл. X, XVI. 
«ЛЕНІНЕЦЬ». Газета, орган прав¬ 
ління і марткому колгоспу ім. 
Леніна Коїелепської о р пу. Ви¬ 
хорім» і 1,95!) гричі па місяць. 
«ЛЕНІНЕЦЬ», І а іеіа, орган прав 
лішія і иарторг ції колгоспу ім. 
Леніна. Видавалася у с. Суха Ма¬ 
ячка 1965—75. 
«ЛЕНІНСЬКА ЗМІНА». Газета, 
орган Лубенського округового к-ту 
ЛКСМУ. Виходила 1925 у Лубнах. 
«ЛЕНІНСЬКА ЗОРЯ»; Газета, 
орган Лазірківського РК Компар¬ 
тії України та райради деп. тру¬ 
дящих. Виходила 1956—62 два ра¬ 
зи на тиждень у Лазірках. У 1934 
мала назву « П о л і тв і д д і л і ве ц ь », 
1935—41 —«Сталінець». 1941 (сер 
пень) — 1944 (червень) не видава¬ 
лася. У липні 1944 видання понов¬ 
лено. Припинила вихі і у зв’язку 
з ліквідацією району. 
«ЛЕНІНСЬКА ЗОРЯ». Газета, 
орган Лубенського МК Компартії 
України, міської та районної Рад 
пар. депутатів, виходила з 7.1V 
1962 до 18.IX 1988 у Лубнах! 1919 
— «Известия Совета рабочих, 
крестьяи. и красиоарм. депутатов», 
1920—22 — «Вісті Лубенського 
нові; виконкому», 1922 — «Заре- 
во», 1923 -41; 1943—62 — «Чер¬ 
вона Лубсіпціша», 19Ц іЗ не 
видавалася. З 18. IX 1988 « Чер¬ 
вона Лубен щипа , : 1 і.ЇХ 1991 ■— 
«Лубеищппа . 
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«ЛбНІНСЬКЕ СЛОВО». Газета, 
орган Оржицькою РК Компартії 
України і райради ден. трудящих. 
Виходила 1961—91 у смт Оржи- 
ці. Попередні назви: «Штурмовик» 
(1931—34), «За більшовицькі код 
госпи» (1934—41), «За перемогу» 
(1944—49), «Зоря комунізму» 
(1949—60). З 1991—«О ржи мчи на». 
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН м. Пот 
гави. Ств. 1940. У серпні 1948 

1ІКВІДОВЛ1ШИ V зв'язку з екасу 
ванням районного по р.-іу мігіа. 
Відітв іениіі ГМ V 1952. Займаї 
пі сч. ч в і кім ми м. Злі. ні. 
2925 гП І Іас 17 і и(. чо і. (1990). 
Основу вироби ііотепціа ту рл 
попу ггалон іять пі ріриемства (12) 
іа ііаничного транспорту. Діють 
також 1 пром. підприємства, у і. 
числі Полтавський тепловозоре- 
чоитиий завод два автотранс. 
пі іприсмства, 24 пром. і 50 прод. 
магазинів. У районі — 1 мед. за- 
н і а їй, у і ч. -> лікарні і 2 аптеки, 
ичіикум т. і 11 іі 11111 градів ПОрту і 2 
ирофтсхучилища 8 злі ільиоосв. 
ми. і і, піко іл іп терші і, ртгяча муз. 
школи І** Г.п ГЯЧІІХ іошкі.іьпих 

і ік іл [їв, Па іац культури за ііз- 
піічпііків, і б кп, стадіон, 2 басей¬ 
ни, 13 спортзалів. 
«ЛЕНІНСЬКИЙ ШЛЯХ». Газета, 
орі ні Ветикобананайського РК 
Компартії КГ1 України та райра 
ці ден. гру дяіцп \ В и коди і а 1932 

1)2 іеа рази па л’ягиденку 19 її 
ІЗ не вичавилася. ПрипимеїіО ті 
і а 1111 я 1962 у зв’язку і їікпі і.шніо 
рлпОпу. Віднови іа михі і 1 мі/ пі і 
нашою *('вішло Коппщи*. 
«ЛЕНІНСЬКИЙ ШЛЯХ . ІЛ.«- 
та, орган І ото.пінської о Річ Ком 
партії України ї ї рміїрл ш п п 
ірудящих. Вихорі та 193 1 02 у 
С. Шишаках. У 1!133 11 мала 
назву «За більшовицький врожай» 
(орган політві дділу Шишацької 
МТС Дпкапського р-ну Харків, 
обл.). 1941—43 (листопад) — не 
видавалася. Припинила вихід 1962 
у зв’язку з ліквідацією району. 
Відновила вихід 1967 (березень) 
пі і назвою «Сільське життя»* 

«ЛЕНІНСЬКИМ ШЛЯХОМ» 

«ЛЕНІНСЬКИМ ШЛЯХОМ». 
Газета, орган Н оврсан жа рс ь кого 
РК Компартії України та райради 
деп. трудящих. Видавалася 1932— 
62 у смт Нових Сапжарах. 1941 
(жовтень) — 1943 (листопад) не 
виходила. Припинено видання 1962 
у зв’язку з ліквідацією району. 
1965 відновлено видання під наз¬ 
вою << Червоний прапор». 
.ленінським ШЛЯХОМ». 
Газета, орган правління і партор- 
гаїіізації колгоспу ім. Першого 
і рання (тепер «Перше травня»), 
Кутіцівської сільської Ради Ново- 
еап кар. р ну. Вігі. 1965—69. 
«ЛЕНІНСЬКИМ ШЛЯХОМ». І а 
зета, орган правді ції я і парторг- 
ціі колгоспу ім. Леніна та викон¬ 
кому Бодаківської сільс. Ради Лох- 
вицького р-ну Полтав. обл. Ви¬ 
давалася 1957—65. 
«ЛР НІ НСЬКИМ ШЛЯХОМ ». 
Газета, орган Полтав. РК Ком¬ 
партії України та райради деп. 
трудящих. Вид. у 1945 — 91 три 
рази на тиждень. 1940—41 мала 
назву «За комунізм», 1941 (вере¬ 
сень) — 1944 (листопад) не вихо 
дила. У 1944 (грудень) — 1945 — 
«За відбудову». У 50-х рр. ко¬ 
респондентом газети працював по¬ 
ет Ф. 3. Гарін. При редакції ство¬ 
рена літ.-краєзнавча студія «Сі¬ 
вач». редакція міститься у Полта¬ 
ві на ну і Шевченка -М? 5. 3 29. VIII 
1991 * Вісі і». 
«Л(ОПІК ЬК11 м ШЛЯХОМ». 
! а ісіа. «>рі ні ( сич міського РК 
Компартії 4 країни іа райради 
і(Ч і. г і IV і я її 111 \ Виходила 1 933— 

0 V с ( "гичі 10-11 (жовтень) — 
19 11 їй видава таси.4 Пі ншинила 
иихі і 1962 у ам’язку з ліквідацією 
району. Ма іа спец. вин. та дру¬ 
кувала 1935 36 на своїх шпальтах 
газ <Ни6селькор Сеичапиіини». 
«лЕншським шляхом». 
І а кма, орган Чутівського РК Ком- 
партії України та райради деп. 
трудящих. Виходила 1931—62 три 
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рази па тиждень у смт Чутовому. 
1941 (жовтень) — 1944 (червень) 
не видавалася. 1962 видання при¬ 
пинено у зв’язку з ліквідацією ра¬ 
йону. 1965 відновлено видання 
під назвою «СільсьШі новини >. 
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ 
ПАРК у Полтаві. Розтані, у Жовт¬ 
невому р ні міста, правору ч від 
вул. Леніна, на схилі Інститутсь¬ 
кої гори. Насаджений на поч 50 х 
рр. 20 ст. У дореволюц. роки тут, 
на горі, були дубовий гай поміщи¬ 
ці Любощииської — сусідки по са¬ 
дибі Гоголів Японських — Бико 
вих у с Василівці, велике озеро. 
Біля підніжжя гори, неподалік 
від Миколаївської церкви витіка¬ 
ла р. Лтава (взяга в труби). На 
поч. 20-х рр. усі вікові дуби ви¬ 
рубали. Озеро висохло, горл по 
чала руйнуватися. В метою мри 
туватн становище, зупинити зсу 
ви на поч. 50 х рр. було иасадже 
но парк. У парку — кілька дже¬ 
рел, які колись живили озеро та 
р. Лтаву. Відновлено криницю, 
яка названа криницею Марусі 
Чу рай. 
ЛЕНІНУ В. І. МЕМОРІАЛЬНА 
ДОШКА у Полтаві. Встановлена 
на фасаді буднику виконкому 
Полтав. міськ. Ради нар. депута¬ 
тів (вул. Жовтнева № 36) на честь 
обрання В. І. Леніна почесним го 
новою Полтав. міськ. Ради робіт, 
і червоноарм. депутатів 14.111 1920. 
Дошка — граніт, відкрито 1970. 
ЛЕНІНУ В. І. ПАМ’ЯТНИКИ. 
1) У смт Великій Багачці. Відкри¬ 
то 1983 на вул. Леніна. Бронзова 
скульптура (вис. 4,2 м) на бетон¬ 
ному постаменті (вис. 3,1 м). 
Автори — скульп. А. А. Бапніков, 
архітектори Ф. П. ІОхтовський, 
II. А. Красотін. У Великобагачан- 
ському районі: у с. Байраці 
(В І. Леніну і Н. К. Крупськіи, 
1967), с. Балаклії (1967), с. Крас- 
иогорівці (1970), Огирівці (1967), 
с. Остап’ї (1977), селі Подолі 
(19/9). < Рлдпвонівці (1967), с. Ро 
киті (1967), с. Степанівні (1970) 
2) У м. І а річі. Ві рсрпто 1981 на 

йл. Революції. Бронзова скульп¬ 
тура (2,7 X 1.0 X 1,0 м) встанов¬ 
лена на постаменті (2.5 X 1,0 X 
X 1,0 м), облицьованому плитами 
червоного граніту. Автори — 
скульп. ІГ. Ф. Мовчан, архітекто¬ 
ри Ф. В. Квас, С. В Литвиненко. 
У Гадяцькому р ні: у с. Бобрику 
(1970), с. Великих Ьудищах (1967), 
с. Вельбівці (1967), с. Веприку 
(1968), с. Лютеньці (1967), с. Руч 
ках (1959), с. Теплому (1979). 
3) У м. Глобипому. Відкрию 19о5 
на тер. парку ім. В. І. Леніна. 
Пам’ятник — бронзова скульпту¬ 
ра (2,1 м) на цегляному оштукату¬ 
реному постаменті (6,2 м). Вито 
товленин на Харків, скульптурно¬ 
му комбінаті. Другий пам’ятник 
встановлено 1944 у с квері по вул. 
У гірників, поновлено 1955 
(ску іьп О І Л\ к япов) 
У Г.іотпіс ькому р ні: у с. Ба 
бичівці (1968), с. Борисах (196.)), 
с. Броварках (1968), с. Великих 
Кринках (два пам’ятники — 1960; 
1967), с. Веселій Долині (1969), 
с. Горбах (1967), смт Градизьку 
(1955), с. Гриньках (1950), с. Зу 
банях (1966), с. Куп’єватому 
(1968), с. Липовому (1955), с. Обоз¬ 
ні вці (1967), с. Пирогах (1970), 
с. Погребах (1947), с Пронозі вці 
(1967), с. Святилищі (1967), с. Тур- 
баях (1957), с. Ярошах (1965). 
4) У м. Гребінці. Відкрито 1967 на 
вул. Червоноармійській; 1965 — 
на вул. Крупської; 1967 — на вул. 
Жовтневій; у Гребінківському 
р-ні: у с. Відрадному (1965), у 
с. Грнгорівці (1967), с. Покровщи- 
ні (1971), с. Світанку (1948), 
с. Ульяновці (1977). 
5) У смт Диканці. Відкрито 1973 
па вул. Леніна, перед Будинком 
культури. Бронзова скульптура 
(вис. 26 м) на гранітному поста¬ 
менті (вис. 2.25 м). Автор — 
скульп. Аидрійчук. Другий па¬ 
м'ятник встановлено 1970 перед 
будинком правління колгоспу ім. 
Леніна, бюст па і юс гл менті. Ви¬ 
готовлений Іспіпірлт. скульптур¬ 
ною ф кою. У Дикапському р ні: 
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у с. Ландарях (1967), с. Михай¬ 
лівні (1968), с. Пнсарівщиш (1966). 
6) У м. Зінькові. Відкрито 
1978 на вул. Леніна. Бронзова фі¬ 
гура на повний зріст (висота — 
4 м) встановлена на гранітному 
постаменті (3,0 X 1,9 X 1,4). Авто¬ 
ри— скульптор О. П. Олійник, 
архітектори Б. Г. та Г. Ю. 
Клени. У Зіньківському р-ні: у 
<*. Дейкалівці (1967), смт Опішні 
(1946), с. Покроьському (1967), 
с. Процеиках (1975), с. Тарасів 
ці (1943). 
7) N м Кирдїіші Відк|Цгі<) 1976 
нін | >. 11) о 1111 о і о І»\ ріпку к\' плу 
рп І »| >1 (II II ІН.І ( К V ІІ.ІІ І V |М (1,0 < 

І, • 0,7) па за пзокгі.опік»му, 
<У» іпцмтаному і ран і і ними піп 
гами П0( гаметі (2,8 X 1,5 X 1,3 
м). Цоколі» (6,0 X 7,0 X 0,5 м). 
Автори — скульптори ІО. М. Сіп- 
ксшіч, М. Я. І {)іщюк; встановлено 
і а ко к па вул. Коцюбинського, на 
вул, Леніна (обидва — 1966) і на 
м р. піонер табору у Красноперів 
сі.кому лісі (1960), У Карлівсько 
му р їм у с. Варварівці (1966), 

« і ці 1. 1111 ш (196 і), с ні) Ха пури¬ 
ном у (1953) 
8) У м. Коо(‘ляках. Встановлено 
1951 в парку Перемоги. Залізобе¬ 
тонна скульптура на повний зріст 
(вис. 2,5 м) па постаменті 
(вис. 3,0 м), > Кобеляцькому р ні: 
V смт Бітмках (1955), у с. Віль¬ 
хова і пі (1956), с. Дсмспках (1967), 
с. Жовтневому (1967), с Марій- 
півні (1967), с. Морозах (1965), 
« < > іерач ( ГМ* {> < ( ні і паї ірсь 
і* »му ( 11 м- *) і Пісні у р?і ч (1976) 
9) N емг К» ».*!•* 11.11111111 В« і ннн) к ми 
І 960 Ііашірім и 11 р 11М І і ц< 1111 Н рмікм 
му Компартії N кр иті ї ї рлніїм 
копкому, І і ам'хні пі із її юб< 
іонна скульптура висотою »,.* м на 
постаменті з бутовоіо камерю ви 
сотою 2,9 м Автор — скульптор 
Е. М. Кунцевпч* У Козельщппсь 
кому р ні: у с. Бреусівці і с. Лу 
товипівці (обидва — 1967). 
10) У смт Котельві. Відкрию 
1982 у сквері гго вул. Жовтневій. 
1 рапітна скульптура (3,0 X 1,0 X 

ЛЕНІНУ В. І. ПАМ’ЯТНИКИ 

Х0,8 м) встановлена на гранітному 
постаменті (2,5 X 1,1 X 1,1 м). 
Автори — скульптор С. І. Сичов, 
арх. І. А. Гургенов; 1965 — на тер. 
с. ш. № 5 по вул. Леніна. У Ко- 
телевському р-ні: у с. Більську 
(1968), с. Великій Рублівці (1967), 
с. Деревках (1965), с. Ковалевому 
(1967), с. Милорадовому (1967), 
с. Михайлівні Першій (1972), с. 
Горнах (1960). 
11) У м. Кременчуці. Відкрито 
1971 па пл. Перемоги. Бронзова 
ску іьптура висотою 6,5 м на ча¬ 
вунному постамент і висотою 5,8 м 
встановлена па гранітному ступін- 
частому стилобаті. Автори — 
скульптор Е. М. Кунцевпч, архі¬ 
тектори А. Ф. Ігнащепко, В, Т. 
Попов. У Кременчуцькому р-ш: 
у с. Білецьківці (1967), с. Вільній 
Терешківці (1967), сЗ Кам’яних 
Потоках (біля виконкому сільсь¬ 
ко» Ради і біля с. ш., обидва — 
1967), с. Кобслячку (1980), с. МаЙ- 
бородівці (1962), с. Недогарках 
(1967), с. Піщаному (1967), с. При- 
шибі (1970), с. Рокитному (1970), 
с. Салівці (1967), с. Червоній 
Знам’янці (1970), с. Чечелевому 
(1967). 
12) У м. Лохвнці. Відкрито 1933 
па пл. Перемоги (реконструйовано 
1957, 1989); скульп. В. І. Рябчук, 
арх. М. М. Пчвоваров; на вул. 
Фрунзе (1960). У Лохвицькому 
Р пі: у с. Бодакві (1967), с-щі 
Вирішальному (1950), с. Гирявих 
І« кіпцях (І0(»7, скульптор Л. ІО. 
І(«І иб<‘ть), с. Корсунівці (1967), 

» . ІІ н ж пій І »у із кінці (1971), с. Ри¬ 
га» (1967). • < сичі (19 17), с. То- 
к.іряч П')б7), м. Червонозаводсь- 
кому їм пул. Ма тросова (1970) і 
па п\ і 11< рвоппарміііській (1948, 
ректи груііпвапо 1989, скульп. 
М. Ли< епко). 
13) 5 м. Лубнах. Відкрито 1971 в 
парку ’Іспіпа. Автори — скульп- 
юр II Остапспко, арх. А. Кулі- 
шов. > Лубенському р-ні: у с. 
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Висачках (В. І. Леніну і М. Горь- 
кому, 1966), с. Вовчику (1970), 
с. Жданах (1960), с. Хорошках 
(1967). 
14) У смт Мишівці. Відкрито 1955 
у пентрі с-гца. Пам’ятник — залі 
зобетопна скульптура (2,1 X 1,2 X 
X 0,7) на двоступінчастому цег 
ляному оштукатуреному поста 
менті (3,0 X 1,3 X 1,2 м). У Ма- 
шівському р щ. у с. Кошма пінці 
(1970), с. Михайлівні (1967), с. 
Павлівні (1967), с. Ряському 
(1974). 
15) У м. Миргороді. Відкрито 1967 
на розі вул. Гоголя і Комсомольсь¬ 
кої. Скульптура із сірого грані 
ту (3,0 X 1,1 X 0,95 м) встановле 
на на постаменті з трьох гранітних 
брил (3,4 X 1,1 X 0,5 м). Автори 
— скульптор В. М. Савчепко, арх. 
Н. Ф. Чорноморець. У Миргород 
ському р-ні у с. Великих Соро 
чинцях (1967), с. Гаркушиицях 
(1969), с-щї Декабристів (1967), 
с. Зубівці (1967), смт Комишпі 
(1957), с. Остапівні, с. Панасівні, 
с. Петрівцях, с. Попівці (всі — 
1967), с. Савинцях (1981), с. Сло¬ 
бідці (1966), с. Ярмаках (1966). 
16) У смт Нових Сапжарах. Від¬ 
крито 1978. Бронзову скульпту 
ру (висота 4,0 м) бета по в ієно на 
прямокутному постаменті з сі¬ 
рого граніту (вис. 3,4 м). Авто 
ри — скульптор Б. Є. Кіимушко, 
архітектор В. М. Прач, У ІІово- 
санжарському р-ні: у с. Андріївні 
(1970), с. Крутій Балці (1966), 
с. Маячці (1965), с. Нехворощі 
(два — 1956, 1967), с. Стовбиніп 
Долині (1967), с. Сухій Маячці 
(1967). 
17) У смт Оржиці. Відкрито 1959 
на вул. Леніна. В Оржицькому 
р-ні: у с. Денисівні (1969), с. За- 
розі (1957), с. Плеховому (1968). 
18) У м. Пирятипі. Відкрито 
1974 у центрі міста. Бронзова 
скульптура висотою 3,45 м на по¬ 
стаменті і чорного граніту висо¬ 
ток) 3 і » м розміщена на стилоба¬ 
ті (11 1 12,2 X 0,3 м). Автори — 
скульпіорм О. С). Ковальов, В. І. 

Агібалов, Я. її. Рик, арх. В. Г. 
Гцєздилов. Другий пам’ятник — 
бюст з о|)гскла висотою 1,75 м на 
Привокзальній площі (1960). У 
1 [ирятииському р-ні: у с. Олек¬ 
сандрівні (1967), с. Березовій Руд¬ 
ні (1989), с. Прихідьках (1936, 
рекопегр. 194л), с. Сасинівці 
(1949), с. Геп дівці (1967). 
19) У Полтаві. Відкрито 1960 у 
сквері на п і Леніна. Бронзову 
скульптуру встановлено на поста¬ 
мент з чорного полірованого гра¬ 
ніту (загальна висота — 8,9 м). 
Автори — скульп. Л. 10. Кербель, 
архітектори О. М. Душкін, Л. С. 
Вайнгорт. Пам’ятники відкрито 
також на вул. Гайового (1950) і 
на вул. Маршала Бірюзова (1960). 
У Полтавському р ні: у с. Кіро- 
вому (1970), с. Петрівці, с. Су¬ 
динці (оби іва 1967). 
20) У смт Решепі.'іівці. Відкрито 
1967 и.і Площі по вул. Леніна. 
Скульптура з оргскла (3,2 X 1,24х 
X 1,24 м) встановлена на облицьо¬ 
ваному мармуром постаменті (3,0 X 
X 1,3 X 1,3 м). Автори — скульп¬ 
тор Е. М. Кунцевич, арх. Тара- 
сенко. 1985 пам’ятник реставрова¬ 
но. У Решетилівському р ні: у 
с-щї Жовтневому (В. І. Леніну 
і Н. К. Крупській, 1967), с. Кале- 
пиках, с. Лиманах Перших, с. Па- 
щенках, с. Піщаному (всі — 1967), 
с. Колегіях (1968). 
21) У смт Семенівці. Відкрито 
1974, реконстр. 1982. Гранітна 
скульптура висотою 2,5 м, вста¬ 
новлена па гранітному постаменті 
висотою 4,5 м. Автор — скулви¬ 
тої) В. II. Савчепко. Другий пам’ят¬ 
ник відкрито 1980 па вул. Космо¬ 
навтів. У Семенівському р ні: в с. 
Брусовому (1958), с. Василівні 
(1965), с. Вербках (1979), с. Весе¬ 
лому Подолі (1967), с. Заїчинцях 
(1967), с. Кривій Руді (1961), 
с. Оболоні (1967), с. Очерету вато 
му (1966), с. Погребпяках (1967). 
22) У м. Хоролі. Відкрито 1979 па 
центр, площі міста, іі.ім’япіик — 
бронзова скульптура на постамен¬ 
ті. Автори — скульптор Е. М. 
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Купцевич, архітектори ІО. А. Че- 
кашок, Ю. М. Наоок. У Хороль- 
ському р ні: у с. Андріївні (два), 
с. Березняках, с. Вишняках, 
с. Ковалях, с. Коломійцевому Озе¬ 
рі, с. Миколаївці, с. Новоавра- 
мівці, с. Штомпелівці (ііСі — 1967), 
с. Грушиному (1970), с. Мусіївцї 
(1960), с. Петракіївці (1965), с. По 
кровській Багачці (1956), с. Старо- 
аврамівці (1970), е. Грубайцях 
(1966), с. Ялосоїзецькому (1965). 
23) У смт Чормухах. Відкрито 
1952 на вул. Леніна. У Чорнухшг- 
ському р ні: ус. Бої данійці, с. Кіз- 
лівці (1965), с. Луговиках (1967), 
с. Пісках-Удачськпх (1963)* 
24) У смт Чутному. Відкрито 1950 
біля районного Будинку культу¬ 
ри по вул. Жовтневій. 1979 ре¬ 
конструйовано. Пам’ятник — гра¬ 
нітна скульптура висотою 4,5 м 
на гранітному постаменті висотою 
1,9 м. Автор — скульптор М. Чер¬ 
нецький. Л. п. відкрито 1968 на 
вул. Кірова, 1950 в парку на око¬ 
лиці с-ща. У Чутівському р ні: 
у смт Артемівці (1959), с. Іскрінні 
(1967), с. Перйозванігщі (1966), 
с. Фнленковому (1980). 
25) У смт Шишаках. Встановлено 
1935. Реконструйовано 1971, 1989. 
Залізобетонна скульптура окова¬ 
на міддю (висота 3,1 м) па гра¬ 
нітному постаменті висотою 2,2 м. 
У Шпшацькому р пі: у с. Великій 
Будовій, с. Воскобійниках, с. Ко- 
валівці, с. Ковердипій Балці, 
с. Куйбишевому, с. Пришибі, с. Са¬ 
гайдаку, с. Товстому (всі — 1967), 
с. Тищенках (1973), с. Федунці 
(1970), с. Яреськах (два — 1954, 
1967). 
ЛЕСЕВИЧ Л. П. МОГЙЛА у 
с. Матяшівці Лубенською р ну. 
Знаходиться на старому сільсько 
му цвинтарі. Лесевич Лідія Па- 
раменівпа (1844—1901) — рос. 
письменниця перекладачка, дру¬ 
жина укр філософа і письменника 
В. В. Лєсевича (1837—1905). Пе 
рекладала з франц. мови, а також 
оповідання І. Франка. Після від¬ 
буття В. В. Лесевичем заслання 

ЛИМАН ДРУГИЙ 

в Сибіру, жила у с. Дєнисівці та 
ін, селах Лубешцппм, вела між 
селян культурно осв. роботу, лі¬ 
кувала хворих. В. В Лесевич від¬ 
крив у Дєнисівці шкопу для селян. 
ЛЙТЇ І. К. МЕМОРІАЛЬНА 
дбаі:<А у с. Ліщенках Лохипць 
кого р-ну. Встановлена на фасаді 
будинку с. ш., в якій 1915—18 на¬ 
вчався Лета Ілля Кузьмич (1907— 
70) — Герой Рад. Союзу. Н. у с. 
Жабках (тепер с. Дуцешки). На¬ 
вчався в с.-г. профшколі і Полтав. 
с. г. ін ті. З 1932 — у Червоній 
Армії. Закінчив Київ. арт. уч-ще. 
З 1941 — на фронтах Великої Віт- 
чизп. війни і Звання Героя удостоє¬ 
ний 1944 за мужність і героїзм, 
виявлені у боях за визволення Ук¬ 
раїни. Після війни продовжував 
службу в Рад. Армії. 1959 вийшов 
у відставку в званні полковника, 
жив у Полтаві. Дошка — мармур, 
відкрита 1977. 
ЛЕУЦЬКОМУ м. П. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДбШКА у м. ХоролЬ 
Встановлена 1967 на честь Героя 
Рад. Союзу Леуцького Миколи 
Панасовича (1913—45) на фасаді 
будинку № 36 по вул., яка носить 
його ім’я. В цьому будинку він 
народився та жив. Після закінчен¬ 
ня школи працював токарем. 1941 
Призваний до Червоної Армії. 
Лейтенант, розвідник. Звання Ге¬ 
роя у достотний 1944 за зразкове 
виконання бойових завдань. Заги¬ 
нув у бою. Його ім’ям названо 
також с. ш. № 3. 
ЛИМАН ДРУГИЙ — село Реше 
тилівського району, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпо- 
ря ікоиапі села Братєшки, Горові 
ІТотеряйки, Дем’яиці, Коліньки, 
Шиї пацьке. Розташ за 20,4 км від 
райцентру і за 29 км від залізнич. 
ст. Решетилівка. 621 ж. (1990). 
Назва села пішла від місця засн. 
в лимані р. Псла. За переписом 
1859 тут було 48 дворів, 105 ж. 
1883 в Л- Д. Площанської вол. 
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Гіолтав. повіту налїч. ,6 госпо¬ 
дарств, 418 ж. На час перепису 
1900 в селі дворів — 71, 445 ж., 
церковнопарафіяльна школа. 1910 
в Л. Д.— 107 господарств, з на¬ 
йманими робітниками — 668 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1926 в Л. Д. Лиманівської 
сільради Решетилівського р-ну гос¬ 
подарств — 154, 782 ж. Під час 
лім.-фашист, окупації (19.IX 1941 
— 22.IX 1943) гітлерівці вивезли 
до Німеччини 25 чол.; село спали¬ 
ли. ІІа тер. села — колгосп ім. 
Г. Г. Шевченка (назва з 1930, зер¬ 
ново тваринницького напряму), 
відділення зв’язку, будинок побу¬ 
ту, неповна с. ш., фельдшер.-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури на 260 місць, б-ка (9462 
од. зб.), кіноустановки. ІІам’ят 
пик Т. Г. Шевченку (1967). .3 с. Бо¬ 
рові Потеряйки пов’язана груд, ді 
яльність Героя Рад. Союзу (1943) 
II. В. Поправка. 1967 споруджено 
пам’ятник на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули під час 
оборони 1941 і визволення 1943 
Л. Д., встановлено 8 мемор. плит 
з іменами 108 загиблих воїнів- 
односельців. На тер. села розкопа¬ 
но курган скіфського часу. 
ЛЙЇІА — б< >т. пам’ятка приро ці 
(з 1964). 200 річне дерево. Розтань 
в с. Сарах Іадяпького р ну. Пере 
буває у віданні колгоспу ім. М. В. 
фрунзе. Площа 0.02 га. 
ЛЙПА ДРІБНОЛЙСТА — бог. 
пам’ятка природи (з 1984). Дерево 
віком 250 р. Розташ. в с. Рашівці 
Гадяцького р-иу. Перебуває у ві¬ 
данні колгоспу «Нове життя». 
Площа 0,02 га. 
ЛЙПОВА АЛЕЯ — бот. пам’ятка 
природи (з 1979). 23 дерева ві¬ 
ком бл. 200 р. Міститься в смт 
Комишні Миргород, р ну. Пере 
буває у віданні колгоспу «Про- 
і рес 
ЛЙПОВИЙ — струмок в Полтав. 
обл., прігк р. лоролу (бас. Дніпра). 
ЛИП’ЯНКА річка в Полтав. 
обл., праві і ірит. р. Орелі (бас. 
Дніпра). Довж. -і9 км, площа бас. 

425 км2. Ширина річища 5—6 М, 
ширина заплави 200 м. Бере поча¬ 
ток в Карлівському р ні. Тече тер 
Карлівського і Машівського райо 
ні в. Прит.— р. Суха Лип’янка 
(ліва). На значній частині річи¬ 
ща Л. створено ряд ставків, які 
використовують для рибництва. 
На берегах Л. розташ. села Ли¬ 
п’янка Карлівського р ну та Анд¬ 
ріївна, Дмитрівна, Коповалівка, 
Михайлівна Машівського р-иу, 
ЛИПЙНКА — село Карлівського 
р-иу, центр сільс. Ради нар. де 
нутатів, якій підпорядковані села 
Бабайкове, Розумівка та Ясне (Пе- 
трівське). Розташ. за 18 км від 
райцентру та за 7 км від залізнич. 
роз’їзду Сухіш. 760 ж. (1990). 
З 18 сг. ці землі входили /н> Кар¬ 
лівської но юсі і, що була у нідно 
рядку ванні Розумовських. На кар 
гі володінь Л. К. Розу моїм з,кого 
(Сина іеіьмлнл К. Г. Розумоп 
ською), 1817, тут позначені овечий 
з-д га шинок. 1849 дружина Л. К. 
Розумовського продала ці володін¬ 
ня великій княгині Олені Павлівні. 
До 20 ст. вони входили до складу 
Федорівського управительства 
Карлівської економії якою воло¬ 
діли нащадки великої княгині — 
герцої н Г. Г. та М. Г. Мекленбург- 
Стрілнцькі та принцеса О. Г. 
Сакссн-Альгенбурзька. За пере¬ 
писом 1910 Л. записана як хутір 
при Федорівському управительст- 
ві Карлівської економії Карлів¬ 
ської волості Костяні нної ра і.р но 
віту Полтав. губ. Кількість дворів 
га населення не зазначені. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1920 тут розташ. Лип’ян- 
ська економія, що була у віданні 
держ. органів. 2154 дес. земель¬ 
них угідь, у т. ч. 150 десятин ціли¬ 
ни знаходилися у віданні петро¬ 
градської АН; у серпні 1921 ділян¬ 
ка була передана у відання Нар¬ 
комату освіти з метою проведення 
там наук, досліджень. За персті 
сом 1926 Л. запікана як ти і юк 
Федорівської сільради Кар ііисі.ко 
го р-иу Полтав. окруїу, \ якому 
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ЛИСЕШСА ВУЛИЦЯ о\ ЇМ Ю(І ііюрці, І/. І ж. У період 
■ ом фашист. окупації Л. (20.ІХ 
пмі {0. IX 1 ?> ІЗ) гітлеріиці стра¬ 
мі їм 2 жителів села, вивезли на 
Примусові роботи до Німеччини 
іп І мо ї. У селі — центр, садиба 
колгоспу «Прогрес» (зерново бу¬ 
ряківничого напряму, тваринницт¬ 
ві»), відділення зв’язку, комплекс¬ 
ний приймальний пункт, с. ш., 
фе п.дшер,-акушер, пункт, аптека, 
посадок, Будинок культури на 

250 місць, 2 б ки (28,7 тис. од. зб.)„ 
З 1968 колгосп очолює Герой Соц. 
І Іраці (1986) А. Л. Фисун. У 
Лип’яиській с. ш. навчався укр. 
художник А. П. Василенко. На 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули 1941 при обороні та 
1943 піні визволенні села від гітле 
рівців, встановлено обеліск (1956). 
1ЙСА ГОРА — геолог, нам ятки 
природи (з 1969). 1) Опорне від¬ 
слонення неогенових відкладів. 
Розташ. в с. Полівці Миргород, 
р-ну. Перебуває у віданні колгос 
пу «Перемога». Площа 4,9 га. 
2) Опорне відслонення неогенових 
та антропогенових відкладів. Роз 
таш. в с. Яреськах Шшшщького 
р-ну. Перебуває у віданні колгос¬ 
пу ім. М В. Гоголя. Площа 5 га. 
ЛЙСАГОРА — поселення та кур¬ 
ганний могильник в урочищі Ли¬ 
са Гора па пд. околиці м. Лубен. 
Займає останець правого корін- 
ного берем а р. Сули (висотою 50 м 
над рівнем зап кши). Обс тежува¬ 
лось 1881 Ф. І Каміпськпм, 
1945 — ф. Б Копи юшім, І >841 

О. Б, Супруиепком Розкопки 
1881 та 1883 Ф | Камініл.коіті 
1984 — М. М Чсрс їм 11 м« -11 к: і 
Площа останця І і.і V н<нір 
і пд. його частині зборе? пюі н 
ляпки культурного тару тіпни 
пою до 0, і м, на поверхні .3. і 
залишки 4 насипів. При розкопках 
виявлені поховання епохи броп ні 
(поч — серед. 2 тис. доп. с,). скіф 
ського часу (6—4 ст. до н. е.) га 
впускне половецьке похованії я 
(12—13 ст.). Серед знахідок у кур 
ганах — ліпний місцевий і антич 

пий гончарний посуд, уламки за¬ 
лізних виробів — псаліїд, кин¬ 
джалу, захисного оо.тадупку; брон¬ 
зові вістря стріл, бронзові та зо 
лоті прикраси; па поселенні — 
уламки кераміки, вироби з каме¬ 
ню доби міді — бронзи. 
ЛЙСЕНКА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Нова, Кагановича; Ленін¬ 
ський р и) — від вул. З я Лінія до 
Лісозахисної. Прокладена на тер. 
стца Червоний Шлях і паз. 1957 
на честь Лисенка Миколи Віталі¬ 
йовича (1842—1912) — укр. ком¬ 
позитора. II. у с. Гриньках (тепер 
Глобін іського р-ну) в поміщи- 
цькііі сім’ї. З 5 років вивчав музи¬ 
ку під керівництвом матері, з то 
дом — запрошеної вчительки. За¬ 
гальну освіту здобув у приватних 
пансіонах Києва (1852—55) та в 
Харків, гімназії (1855—59). Всту¬ 
пив 1859 па природничий ф-т Хар¬ 
ків., через рік перейшов до Київ, 
ун ту на фізико маїем. ф т, який 
закінчив 1865. Навчався 1867— 
69 в Лейпцігській консерваторії. 
1868 написав перший значний твір 
— «Заповіт» на сл. Т. Шевченка. 
Повернувшись 1869 до Києва, від¬ 
дався творчій, муз.-громад, і пед. 
діяльності. Написав оперету «Чор¬ 
номорці», оперу «Різдвяна ніч». 
Займався укр. муз. фольклористи¬ 
кою, пропагував укр. нар. музи¬ 
ку, влаштував кілька виступів коб¬ 
заря О. Всресая. 1874 — 76 вдоско¬ 
налював майстерність у М. Рим¬ 
ського Корсакова в Петербурзі, де 
познайомився з М. Мусорі ським, 
() Боро гїлим га і її. Повернув 
Шись4 написав оперу «Наталка 
Поііашаї* (ікни), «Гпсїда» (за 
І |<оі піревським, 1911); муз. дра¬ 
му Гараг Бульба» (1890) та ін. 
( шорнії понад 80 вокальних тво¬ 
рів і, і ісксіи «Кобзаря» Т. Шев- 
'и пка, с ювл І Франка (гімн «Віч- 
нпіі революціонер», 1905), М. С-та- 
рпцького, С. Руданського, Лесі 
Українки, О. Олеся, М. Вороного 
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та їп. У 90-х рр. 19 ст. Лисепко 
створив хор, з яким, завдяки фі¬ 
нансовій підтримці В. Ф. Симе- 
ренка, побував в усіх великих і 
багатьох повітових містах. Під час 
останньої великої подорожі хору 
(1902) Лисепко відвідав Гадяч. 
Композитор відвідав Полтаву 1903 
з нагоди відкриття Котляревсько¬ 
му І. П- пам’ятцика. Лисепко 
привіз до Полтави хорову кантату 
«На вічну пам ять Котляревсько¬ 
му». 1911 приїздив у Гриньки. 
Побував у навколишніх селах 
Липовому, Святилівці, Жовнині, 
Стовбувасі, Слюзівці, Горбах, а 
також у Кліщинцях, де народив¬ 
ся М. П. Старицький. Ім’я Л. но 
сить Полтавське музичне учили¬ 
ще, в якому ств. музей «Музична 
Полтавщина». У с. Гриньках вста¬ 
новлено Лисенку М. В. пам'ят- 
ник 
ЛЙСЕНКУ М. В. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Гриньках Глобипського р ну. 
Встановлено 1957 біля Будинку 
культури на честь уродженця села 
М В. Лисенка (див. Лисенка ву¬ 
лиця). Пам’ятник — залізобетонне 
погруддя, тоноване під бронзу, вис. 
1,0 м на цегляному постаменті вис. 
2,0 м (скульп. В. С. Поливара). 

Пам’ятник М. В Лисенку 
у с. Гриньках. 

ЛИСЙЧА — річка в По і гав. об і , 
права гірит. р. Коломака (6л< 
Дніпра). Тече територ. Чутівськоп» 
РНУ- 
ЛИСІВКА — річка в Полт&в. обл., 
прит. р. Тагамлика (бас. Дніпра) 
ЛЙСІВКА село Гадяцькои» 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де 
путагів, якій підпорядковані села 
Глибоке, Кругле Озеро, Мала 
Обухівка, Млини, Перевіз, Сол 
датове. Розтані, на правому бере¬ 
зі р. Псла, за 27 км від райцентру 
та за 29 км від заліз, ст. Гадям. 
599 ж. (1990). За нар. переказами 
село виникло в другій пол. 17 ст. 
Першим поселенцем був козак Лн 
сепко, що втік з тур. неволі. Зга 
дується в істор. джерелах 18 ст. 
1711 Лисівка Лютенської сотні 
Гадяцького полку подарована геть¬ 
маном І. Скоропадським Роща- 
ковській. \ 1730 Л. (29 дворів) 
пласка іа і.і ріцькому по мовнику 
М. Бороховичу, 1782 35 інлчть 
ся як рангова маєтність гетьмана 
К. Розумовського (20 дворів, 125 
ж.). За даними перепису 1859 у 
Л.— 120 дворів, 1047 ж., дерев. 
АрХистрахиго-Михайлівська церк¬ 
ва, побудована 1889 замість старої, 
відомої з 1763, при ній б ка, від¬ 
бувався 1 ярмарок на рік. 1900 
у Л. Рашівської волості Гадяць¬ 
кого пов. діяло 2 сільс. громади; 
159 дворів, 1355 ж., земська шко¬ 
ла, нова мурована Михайлівська 
церква (1899). На 1913 діяла вос¬ 
кобійня. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. сільську Раду 
(голова С. С. Устименко). На 
7.IX 1923 Л. підпорядковані 6 нас. 
пунктів, 1158 ж. 1930 організ. кол¬ 
госп «Перемога» (з 1936 — ім. 
С. М. Кірова). На 1939 — 1690 ж. 
(по сільраді). У період нім.-фа¬ 
шист. окупації (2.Х 1941—12. IX 
1943) гітлерівці розстріляли 13 
чол., вивезли до Німеччини 64 ж. 
У селі діяв партизан, загін, який 
очолював II. С. Дуй». На тер. сіль¬ 
ської Ради знаходиться радгосіі 
ім. С. М. Кірова (спсціа іізація — 
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насіння городніх культур, пше¬ 
ниці), відділення зв’язку, АТС, 
неповна с. ш., фельдшерсько-аку¬ 
шер. пункт, дитсадок (24 місця), 
Будинок культури на 280 місць, 
б ка (10 тис. од. зб ), краєзнавчий 
музей. У селі Кірову С. М. па- 
м ятник, 1958 встановлено па¬ 
м’ятники на двох боатських моги¬ 
лах рад. воїнів 373 стр. дивізії, 
що загинули 1943, визволяючи 
село від нім.-фашист, загарбників, 
та пам’ятна стела з іменами воїнів 
односельців, полеглих (07 чол.) па 
фронтах Великої Вітчиан. війни. 
«ЛИСТ СЕЛЬКбРОВІ». Бюле¬ 
тень, орган Кишеньківського рай 
он ного к ту профспілки. Виходив 
1935—Зб у с. Кишеньках. 
«ЛИСТбК ОБ'ЬЯВЛЕНИЙ». Пе 
ріодичне видання Золотоніського 
с.-г. т-ва. Виходив у м. Золотоно¬ 
ші Полтав. губ. 1907 два рази на 
місяць. 
ЛИТВЙНОВИХ БРАТІВ ВУЛИ¬ 
ЦЯ у Полтаві (кол. Воскресєн- 
ський та Миколаївський провулки, 
1925—27 — Чубаря; Жовтневий 
р-п) — від вул. Жовтневої до Пер 
шотравиевого пр, Наз. 1927 на 
честь братів Литвинових (Лит¬ 
винів) — Анатолія (1894—1919) 
та Петра Даниловича (1897—1919) 
— актив, учасників встановлення 
Рад. вла їй на Полтавщині. Заги¬ 
нули у м. Миргороді під час при¬ 
душення петлюрівського повстан¬ 
ня. Поховані в братській могилі 
у Петровському парку (кої. назви 
провулки одержали від Носкре 
вепської церкви і Миколаївської 
церкви, не збереглися). Воекре 
сенський провулок (відтинок від 
вул. Жовтневої до Леніна) вперше 
позначено на Полтави плані 1722 
у межах Полтавської фортеці. 
Більша його частина зберегла забу¬ 
дову кіп. 19 — поч. 20 ст., стару 
бруківку. У післявоєнні роки спо¬ 
руджено триповерхові житл. бу¬ 
динки і муз. уч ще на місці церк¬ 
ви. їм ям братів Литвинових на¬ 
звана також вулиця в Мирго¬ 
роді. 

ЛИТВЯКИ 

литвякй — село Лубенського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Жовтневе та Червоні Пологи. Роз¬ 
тані. на р. Сулі, за ЗО км від рай¬ 
центру та за 12 км від залізпич. ст. 
Рохмодан. 1003 ж. (1990). Згаду¬ 
ються в істор. джерелах другої 
йол. 17 ст. 1689 гетьман І. Мазепа 
віддав на ранг Л. полковникові 
І. Новицькому. 1764 значаться в 
Спітинськіи сотні Лубен, полку. 
З 1781 с. Л.— Лубен, повіту Ки¬ 
їв. намісництва, 212 хат. 1787 — 
631 ж.— різного звання казенні 
люди, козаки. Власники — гене¬ 
рал майор Хорват, його дружина 
Ірина, бунчукові товариші Андрій, 
Дмитро та Данило Новицькі, капі¬ 
тан Іван Новицький, За переписом 
1859 Л- (власницьке і козацьке се¬ 
ло) Лубен, пов. Полтав. губ., 313 
дворів, 2!46 ж., Покровська церк¬ 
ва (дерев, в одному зв’язку з дзві¬ 
ницею, 1796); г.і/збувалося 4 ярмар¬ 
ки на рік. 1900 — 2281 ж., діяло 
8 сільс. громад (козацька, держ. 
селян, дворових селян, 5 — селян- 
власників), земська та церковно¬ 
парафіяльна школи, 4 ярмарки на 
рік, 1910 у Л. (з хуторами Копан¬ 
ка, Персона) Вовчківської вол.— 
461 господарство, 3061 ж., орної 
землі — 3860 дес., всього посівів — 
3047 дес., паровий млин з просо¬ 
рушкою, просорушка, сел. банк. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У грудні 1919 ств. с.-г. артіль, 
у квітні 1920 — Литвяківську сіль¬ 
раду, почало діяти «Трудове това 
рмстЕЮ». За переписом 1926 Л.— 
Бовчицького р пу (ств. 1923) Лу¬ 
бен округу, 581 господарство, 
2823 ж. 1930 організ. колгосп 
«Червоний лап». У роки нім.-фа¬ 
шист, окупації (16.IX 1941 —19.IX 
1943) іо Німеччини на примусові 
роботи вивезено 159 жителів села. 
Тепер у Л.— центр, садиба кол¬ 
госпу «Червоний лан» (зерново- 
тварпйннцького напряму), с. пі., 
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і а іи. У 90-х рр 19 ст. Ліісснко 
Створив хор, з яким, завдяки фі¬ 
нансовій підтримці В. Ф. Симе- 
рснка, побував в усіх великих і 
багатьох повітових містах. Під час 
останньо'] великої подорожі хору 
(1902) Лисенко відвідав Гадяч. 
Композитор відвідав Полтаву 1903 
з нагоди відкриття Котляревсько¬ 
му /. Я. пам’япіника. Лисенко 
привіз до Полтави хорову кантату 
«На вічну пам’ять Котляревсько¬ 
му». 1911 приїздив у Гриньки 
Побував у навколишніх селах 
Липовому, Святилівці, Жовншіі, 
Стовбувасі, Слюзівці, Горбах, а 
також у Кліщинцях, де народив¬ 
ся М. П. Старицький. Ім’я Л. но¬ 
сить Полтавське музичне учили¬ 
ще, в якому ств. музей «Музична 
Полтавщина». У с. Грипьках вста¬ 
новлено Лисенку М. В. нам'ят 
ник. 
ЛЙСЕНКУ М. В. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Грипьках Гдобписької о р ну. 
Встановлено 1957 біля Будинку 
культури на честь уродженця села 
М. В. Лисенка (див. Лисенка ву¬ 
лиця). Пам’ятник — залізобетонне 
погруддя, тоноване під бронзу, вис. 
1,0 м на цегляному постаменті вис. 
2,0 м (скульп. В. С. Поливара). 

Пам’ятник М. В. Лисенку 
у с. Грипьках. 

ЛКСЙЧА — річка в ГІолтав. обл., 
права ирит. р. Коломака (бас. 
Дніпра). Тече територ. Чутівського 
р-ну. 
ЛЙСІВКА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Тагамлика ^бас. Дніпра). 
ЛЙСЖКА село Гадяцького 
р-ну, цепт[) сільс. Ради нар де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Глибоке, Кругле Озеро, Мала 
Обухівка, Млини, Перевіз, Сол 
датове. Розташ. па правому бере¬ 
зі р. Псла, за 27 км від райцентру 
та за 29 км від заліз, ст. Гадяч. 
599 ж. (1990). За пар. переказами 
село виникло в другій пот. 17 ст. 
Першим поселенцем був козак Лн- 
сепко, що втік з тур. неволі. Зга¬ 
дується в істор. джерелах 18 ст. 
1711 Лисівка Лютенської сотні 
Гадяцького полку подарована геть 
м том І. Скоропадським Роща 
кетській. У 1,730 Л (29 дворів) 
належані і і іяці.кому полковнику 
М- Ііороховпчу, 1782—85 значить 
ся як рангова маєтність гетьмана 
К. Розумовського (20 дворів, 125 
ж.). За даними перепису 1859 у 
Л.— 120 дворів, 1047 ж., дерев. 
Архистратиго Михайлівська церк 
ва, побудована 1889 замість старої, 
відомої з 1763, при ній б-ка, від¬ 
бувався 1 ярмарок на рік. 1900 
у Л. Рашівської вологлі Гадяць¬ 
кого лов. діяло 2 сільс. громади; 
159 Дворів, 1355 ж., земська шко¬ 
ла, нова мурована Михайлівська 
церква (1899). На 1913 діяла вос¬ 
кобійня. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. сільську Раду 
(голова С. С. Устименко). На 
7.IX 1923 Л. підпорядковані 6 нас. 
пунктів, 1158 ж. 1930 оргапіз. кол¬ 
госп «Перемога» (з 1936 — ім. 
С. М. Кірова). На 1939 — 1690 ж. 
(по сільраді). У період нім.-фа¬ 
шист. окупації (2.Х 1941—12.IX 
1943) гітлерівці розстріляли 13 
чо і., вивезли до Німеччини 64 ж. 
У селі діяв партизан, загін, який 
очолював II. С. Дузь. Натер, сіль¬ 
ської Ради знаходиться радгосп 
ім. С. М. Кірова (спсціа ііаація — 
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ЛИТВЯКІЇ її.кінця городніх культур, пше¬ 
ниці), відділення зв’язку, АТС, 
неповна с. ш., фельдшерсько-аку- 
інер. пункт, дитсадок (24 місця), 
Б у ріпок культури на 280 місць, 
о кл (10 тис од. зо.), краєзнавчий 
музей. У селі Кірову С. М па¬ 
м'ятник. 10)8 встановлено па- 
м я німки на двох бпатських моги- 
тах рад. воїнів 878 стр. дивізії, 
що загинули 1048, визволяючи 
гсло еі і пім, фашист, загарбників, 
іа пам’ятна стело з іменами воїнів- 

<> ріосс імпв, по'ісглпх (67 чол.) на 
фрппііч Великої Вітчизн. війни. 
-лпс г с;і:лькброві». Бюле 
н ні., пріли Киніеньківського рай¬ 
онні ііп Іч І у профспілки. Виходив 
10 і і 06 V с. Кишеньках. 
«ЛИСТЙК ОБ'ЯВЛЕНИЙ». Пе 
ріп річне видання Золотоніського 
с. г. т ва. Виходив у м. Золотоно¬ 
ші ГІолтав. губ. 1907 два рази на 
місяць. 
ЛИТВЙНОВИХ БРАТІВ В^ВД- 
I »>Г у Полтаві (кол. Воскрсссн- 

< і.кіш 1.1 Миколаївський прову ікп, 
10 V) 27 Чубар і; Живі ік в і і і і 
р н ) ьі і му і КоїЛтігООЇ н> Пер 
шотравпевого пр. Паз. 1927 на 
честь братів Литвипових (Лип 
вііпіь) — Анатолія (1894—1919) 
та Петра Даниловича Ц897—1919) 

— актив, учасників встановлення 
Вад. влади на Полтавщині. Заги¬ 
нути у м. Миргороді під час при¬ 
душення петлюрівського повстан¬ 
ня. Поховані в братській могилі 
у Псіровському парку (кол. назви 
провулки одержали від Нпскрс- 
гґцсикоі церкви і Миколаівп.коі 
церкви, по ібсреї пня), І»(и'кр(‘ 
С<‘Н< ЬКІІІІ ІІроиу ІОК (гі іТИноХ ВІ I 

пул. Жовтневої 1“ н 11111,1 ) ширин* 

позначено на І Іч тнеш н іуші І /2 І 
у межах По ипшч ької <1><>ртеці. 
Більша ііого час ї вша збереї та табу 
дову кіп. 19 — поч. 20 ст., стару 
бруківку. У післявоєнні роки сію 
руджєно триповерхові житл. бу 
динки і муз. уч ще на місці церк 
ви. Ім’ям братів Литвипових па 
звана також вулиця в Мирго¬ 
роді. 

литвякй — село Лубенського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Жовтневе та Червоні Пологи. Роз- 
таш. на р. Сулі, за ЗО км від рай¬ 
центру та за 12 км від залізним, ст. 
Ромодаи. 1003 ж. (1990). Згаду¬ 
ються в істор. джерелах другої 
пол. 1 7 ст. 1689 гетьман І. Мазепа 
віддав на ранг Л. полковникові 
І. Новицькому. 1764 значаться в 
Снітипській сотні Лубен, полку. 
З 1781 с. Л.— Лубен, повіту Ки¬ 
їв. намісництва, 212 хат. 1787 — 
631 ж.— різного звання казенні 
люди, козаки. Власники — гене¬ 
рал майор Хорват, його дружина 
Ірина, бунчукові товариші Андрій, 
Дмитро та Данило Новицькі, капі¬ 
тан Іван Новицький. За переписом 
1859 Л- (власницьке і козацьке се¬ 
ло) Лубен, пов. Полтав. губ., 313 
дворів, 2146 ж., Покровська церк¬ 
ва (дерев, в одному зв’язку з дзві- 
піщгю, 1796); відбувалося 4 ярмар¬ 
ки їм рік. 1900 — 2281 ж., діяло 
8 сільс. громад (козацька, держ. 
селян, дворових селян, 5 — селян- 
власішків), земська та церковно¬ 
парафіяльна школи, 4 ярмарки на 
рік. 1910 у ЛІ (з хуторами Копан¬ 
ка, Персова) Вовчківської вол.— 
461 господарство, 3061 ж., орної 
землі — 3850 дес., всього посівів — 
3047 дес., паровий млин з просо¬ 
рушкою, просорушка, сел. банк. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У гру ді і і 1919ств. с.-г. артіль, 
у квітні 1920 —- Лптвяківську сіль¬ 
ця IV, ноч і м> діяти < Трудове това¬ 
ри» і г.о З і переписом 1 926 Л.— 
ВоіічііЦІ.Коі о Р ну (ств. 1923) Лу¬ 
ни. округу, 581 господарство, 

282.9 і 1990 оргапіз. колгосп 
«Чермоцші там». У роки нім. фа- 
Шист. окупації (16.IX 1941—19.IX 
1919) іо ІІімсччіши на примусові 
робот и вивезено 159 жителів села. 
Тепер у Л.— центр, садиба кол¬ 

госпу і Червоний лан» (зерново- 
тварннинцького напряму), с. ш., 
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амбулаторія, аптека, дитсадок, Бу- 
динок культури на 460 місць, б-ка 
(11,6 тис. од. зб.), швейна майстер* 
ня, торговий комплекс. У Л.— по¬ 
хований укр. фольклорист і етно¬ 
граф. уродженець с. Токарі В. П. 
Милорадович. Братська могила 
рад. воїнів і жертв фашизму, за¬ 
гиблих 1941—43, та пам’ятник 
воїнам-односельцям, що полягли 
(253 чол.) в роки Великої Вітчизи. 
війни (1958). В ур. Затінь виявле¬ 
но неолітичне поселення; в ур. 
Селище є поселення доби бронзи 
та скіфського часу. В околицях 
с. Жовтневе — 18 курганів, с. Чер 
боні Пології — 9 курганів. 
ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ. Кодекси 
права Великого князівства Литов¬ 
ського, що діяли на захоплених 
ними укр. землях. Протягом 16 
ст. було видано три Л. с.: 1529 
(«Старий»), 1566 («Волинський») 
і 1588 («Новин»). Л. е. викорис ід 
ли поточне законодавство, суд. 
постанови, рос., римське, польс., 
нім. та звичаєве право Литви, Ук 
раїни тощо. Норми Л. с. спрямова¬ 
ні на захист приватної власності 
(особливо земельної), закріплюва¬ 
ли станові привілеї феодалів. ІІай- 
розроблеиіпіим був Л. с. 1588, в 
якому значною мірою зберігалися 
осн. засади давньорус. права. Ді¬ 
яв до 1840. 1614 його перекладе 
но і видано польс., а згодом рос., 
франц. і лат. мовами. Нанпоширвг 
нішим на Україні було видання 
1614 польс. мовою та його переклад 
1811 рос. мовою. Л. с. були вико¬ 
ристані при складанні Соборного 
уложення 1649, «Прав, за якими 
судиться Малоросійський народ», 
«Суду і Розправи». 
ЛИХОБАБІВКА — річка в Пол- 
тав. обл., права прит. р. Хоролу 
(бас. Дніпра). Довж. 28 км. Тече 
тер. Миргородського |)-пу. ІІа бе 
резі Л.-— села Любівщипа, Мали 
нівка, Грудолюб, Шахворосгінка 
ЛИХОБАСТІВКЛ — річка в II.» г 
тав. обл., права прит. р. Хоролу 
(бас Дніпра). Тепер не існує, не 
ресохла. 

ЛЇБКНЕХТА КАРЛА ВУЛИЦЯ 
у Полтаві (кол. 1-а Кобищаиська, 
з 1902 — Трегубівська; Жовтне¬ 
вий р-н) — від вул. Фрунзе до 
вул. Південної. Наз. 1923 на честь 
Карла Лібкнехта (1871—1919) — 
діяча нім. і міжнар. робітничого 
руху. Прокладена на тер. кол. 
передмістя Кобищан. Перспективу 
вулиці зі сх. боку завершувала 
Вознесенська церква. 1952 цей 
напрямок Л. К. в. було продовже¬ 
но за рахунок колишньої вул. Ку- 
рилівської вздовж Зеленого Гаю 
(див. Полтавський міський сад), 
на тер. якого — Мирного Панаса 
могила. Навпроти на фасаді с. ш. 
ЛІ° 8 ім. Панаса Мирного (№ 66) 
встановлено Кошовому О. В. ме¬ 
моріальну дошку (родина Кошо¬ 
вих жила спочатку на вул. Жовт¬ 
неві й, а потім па Л. К. в., у буд. 
М 28). У буд. А’<* 104 у червні 
серпні 191 і жив ( 8. Ксн іор, ви 
сланий з Харкова. Вдруге приїхав 
1918. У Полтаві зустрічався з 
Ю. Коцюбинським. 
ЛЇВЕНСЬКА ФОРТЕЦЯ. Спо 
руджена 1731—39 за зразковим 
проектом у складі укріплень Укра¬ 
їнської лінії. Розташ. на правому 
високому березі р Орілі непода¬ 
лік сотенного містечка Маячки 
(тепер центр села Новосанжар. 
р ну). Фортечні укріплення не 
були доведені до повного проект¬ 
ного профілю. Мала 5 бастіонів 
та 2 равеліни, які утв. зірчасті 
абриси Л. ф. До гол. воріт через 
рів провадив міст. Всередині роз¬ 
ташовувалися канцелярія Ли- 
венського ландміліцького полку, 
казарми, будинок коменданта, по¬ 
роховий льох, цейхауз, провіант¬ 
ський «магазейн», колодязь, вар¬ 
тівні. Поруч ДІ ф. утворилася сло¬ 
бода з відповідними житл., гро¬ 
мад. й госп. будівлями. Л ф. 
скасовано 1784 (див. також Обо¬ 
ронне будівництво)• Залишків не 
зберегЛОСЯ 
ліцейське < <* мі ііоіюсапжар- 
ського р ну, їй пір сі пд Ба ці пар. 
де.ііу'іатіа, якій підпорядковане 
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«ЛІГА ПОРЯТУНКУ ДІТЕЙ» < Шгдіоие Розгаш. за 47 км від 
1> ійцопру 14 39 км від залізнич. 
. і Кигіг інки (м.і лінії Полтава — 
ІСіц міилук) (»‘)ї к. (1990)- Виник¬ 
ло чи шш 1.1 іюс<. пчіпч за часів 
сіі'»р*у і м'ии ч і м и і| >і >і 11 юі Україн¬ 
ської її ці і п її і ч роках 18 ст. 

V І.ЧЛ9 її» ліици'і) 3 < >' * і к., церк¬ 
ва. 0(1111 Н |їмл | »< м н і І >Ік. V І ‘>10 — 

8Н(> її и»| > і п ‘і ун и 11 20 І0 і<л н і >іи 
землі, в і з 17*18 ріллі 111 ні По 
ироіиьмп цсіМчііІ ( 1 * )1 > ) Одно 
Класна парафіяльна школа 
Рад. владу проти юіцсім в сімці 
1918. * Р» >(» і |п торт. І') . * ж- 
У період мім фати» і. окупації 
( І /. І Ч 1941 М І \ 194 І) Оуло ічі 
їм І( ІІП (•> II і мі ■і'ііііііі 92 чи і , поп 
то / чол. .і партизан, загону- 
В .1.— 8 річна школа, дитсадок, 
Будинок культури (на 420 місць), 
6-ка (7,3 тис. од. зб.). Електрифі¬ 
коване 1965, радіофіковане 1967, 
телефонізоване 1972 (АТС у с. 
Маячці). 1967 споруджено обе¬ 
ліск в пам’ять про воїнів-односель- 
цїв, які загинули (128 чол.) на 
фронтах Великої Зітчизн. війни. 
ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА — 
історико-географ. назва частини 
укр. земель, що за Андрусівським 
перемир'ям 1667 перебували па 
автономному становищі в складі 
Рос. д-ви в 2-й пол. 17—18 ст. До 
Л. У. входила тер. сучасних Чер- 
ніг., Подіяв, і зх. районів Сум. 
обл. Автономне становище Л. У. 
виявлялося у гетьман, правлінні, 
адм.-тер. поділові, иііи ьк. і фі¬ 
нам. справах. Тер. .4. У. и адм. і 
військовому відношеннях було по 
ділено на 10 полісів, у т. ч. /т)я- 
цький полк, Київський полк. 
Кропивенський полк, Мубенсь 
кий полк, Миргородський полк. 
Переяславськії її полк. Поліпім 
ський полк і Прилуцький полк. У 
містах існувало самоврядування — 
магістрати і ратуші. У 17 ст. в 
Києві, Переяславі та ін. містах бу 
ли царські зоєводи, як: відали рос. 
гарнізонами. У результаті цент 
ралізаторської політики царсько¬ 
го уряду 1722—27 гетьманство було 

скасовано й утворено Малоросій¬ 
ську колегію (1727—34 і 1750—64 
гетьманство відновлювалося). Хоч 
і з обмеженнями, але автономія 
Л. У. існувала до 1781, коли на 
її тер. було створено Київське 
намісництво, Новгород-Сіверенке 

Чернігівське намісництво. У 
176-\ і 1775 частину території Л. У. 
включено до Новоросійської гу- 
и-рпп, 1783 — до Катеринсслав- 

і ьк<>. о на місництва. 
<ЛП V ПОРЯТУНКУ ДІТЕЙ» — 
6 і.и <> 111111. і організація демократ, 
пі і< 11 гепщї. Баси, восени 1918 
у Полтаві .із ініціативою В. Г. 
Королевка. 
Зокрема, у Листопаді 19і8 він звер¬ 
нувся до голови Раднаркому Ук¬ 
раїни X. Г. Раковського з прохан¬ 
ням порушити питання про доціль¬ 
ність взяття дітей під захист у за- 
гальнодерж. масштабі. 4.II в Росії, 
а 10.ІІІ 1919 на Україні були ор¬ 
ганів. респ. ради захисту дітей, 
з якими «Л. п. д.» підтримувала 
тісні стосунки. 
29.1 1919 було затверджено Статут 
товариства, яким передбачалося: 
порятунок дітей від голоду; спри¬ 
яння їх фізичному, розумовому і 
моральному вихованню; турбота 
про покинутих і безпритульних ді¬ 
тей; розробка питань правового і 
соціального становища дітей. Для 
реалізації цих завдань «Л к. д.» 
відкривала притулки, ясла, дит¬ 
садки, санаторії, колонії і школи. 
На весні — влітку 1919 «Л. п. д.» 
рала участь в інтернаціоналіст- 

ськііі акції Всеукр. Ради захисту 
ді гей по оа (оровлешію дітей Росії. 
Нон.і і 9 тис. маленьких пітерціз 
і москвичів знайшли притулок на 
Полтавщині. Частину з них перед 
наступом денікінців вдалося ре¬ 
евакуювати, бл. 7 тис. було пере¬ 
дано під опіку товариства. Завдя¬ 
ки наполегливим зусиллям Коро- 
леика й очолюваного ним товарист¬ 
ва діти були врятовані. У вересні 
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Рад нарком РРФСР па прохання 
3. Г. Королеика надіслав грошо¬ 
ву допомогу «Л. п. д.», а з часом 
здійснив заходи щодо повернення 
дітей на батьківщину. У грудні 
1919 на пропозицію В. Г. Королев- 
ка на х. Триби під Полтавою була 
ств. с.-г. колонія для безпритуль¬ 
ників, яка тривалий час перебу¬ 
вала на утриманні «Л. п. д.». То¬ 
вариство мало швейну та іграшко¬ 
ву майстерні, притулки. Члени ор¬ 
ганізації проводили агіт. роботу 
по залученню громадськості до по¬ 
треб бездоглядного і нужденного 
дитинства. У 1921—22 «Л. п. д.» 
актинію включилася в боротьбу з 
дитячим голодом. Саме через неї 
Американська організація допо¬ 
моги (АРА) і Міжнародне т-во до¬ 
помоги дітям організували поста¬ 
чання дітей продпаііками, медика¬ 
ментами, одягом. І в наступні ро 
ки «Ліга» продовжувала добродій 
ництво. Проте з 1925 роль ліги по¬ 
мітно зменшується, а з 1928 про її 
діяльність немає відомостей. Див. 
ст. Полтавська рада захистіу 
дітей. 
ЛЇДОВА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Ново-Кременчуцька, Жовт¬ 
невий (і н) — від вул. Жовтневої 
до Червоиоармійської. Паз. па 
честь Лілова Негра Олександре) 
вича (1906—44) — військ, корес¬ 
пондента газети «Правда». За кай¬ 
данням редакції прибув у Полта¬ 
ву, щоб написат и про американ¬ 
ських військ, льотчиків, які базу¬ 
валися у місті. Під час одного з 
авіанальотів на аеродром майор 
II.- О. Лідов був убитий. Разом 
з ним загинули кор. «Правди» 
ст. лейтенант С. М. Струнников 
та кор. газ. «Извєстия» капітан 
О. О. Кузнєцов. Вони були похо¬ 
вані у Петровському парку, де 
ні могилі американці встановили 
пам’ятник у вигляді пропелера. 
1969 прах загиблих перепоховали 
па іер. ('п [датської Слави мемо¬ 
рії/ П,ИП/() кп чплексу. 
Л. в. прик іМ'їепо за Полтави пла¬ 
ном 1805 як один з 8 радіальних 

напрямів від Круглої площі, що 
був позначений як шлях «в горо 
да Хорол и Кпев». Під час реаль¬ 
ної забудови у 20—30-х рр. 19 сг. 
вулиця такого значення не набу¬ 
ла і залишилася коротким відтин¬ 
ком на два квартали. Непарна 
сторона 1970—73 забуд. 5 повер¬ 
ховими житле будинками. З пар¬ 
ного боку збереглися споруди 19 — 
поч. 20 ст., зокрема, особняк 6 
в стилі модерн, в якому розмі¬ 
стився Полтавський музей органів 
внутрішніх справ. На Л. в. роз¬ 
тані. спорт, база «Динамо» (ЛР< 4). 
ЛІСОК — місцевість у Ленінсь¬ 
кому р-иі Полтави. Кол. перед¬ 
містя. У 1926 — 215 дворів, 1264 
ж. 1929 Л. включено до складу 
Полтави На тер. Л. на вул. 
Кои’якл розтані, могила рад. вої¬ 
на розвідника, який загинув у 
вересні 1913. Па могилі встанов¬ 
лено металевий обеліск (1970). 
ЛІСОСМУГА О. О. ІЗМАЇЛЬ¬ 
СЬКОГО — бот. пам’ятка природи 
(з 1979). Насаджена паприк. 19 
ст. під керівництвом Ізмаїльського 
Олександра Олексійовича (1851— 
1914) — рос. вченого, агронома. 
У 1875 закін. Петровську земле¬ 
роб. і лісову академію. 1879—83 — 
працював у Херсон, земському 
уч щі (тепер Херсон, с.-г. і мі). 
Був (з 1883) віце-президентом 
ІІолтав. с.-г. т-ва. Насадження 
віком понад 100 р. Розтані, по¬ 
близу с.Дичкового Дикапського 
р-пу. Перебуває у віданні радгос¬ 
пу їм. В. І. Чапасва. Площа 5 га. 
«ЛІТЕРАТУРА 1 МИСТЕЦТВО». 
Газета, видавалася 1929—ЗО у 
Кременчуці. Друкувалася на 
шпальтах газ. «Робітник Кремен- 
чуччини». 
«ЛІТЕРАТУРНА ПОЛТАВЩИ¬ 
НА». Біобібліограф і чини слов¬ 
ник письменників та діячів, близь¬ 
ких до літератури галузей, які 
народилися або грйваляй час жи¬ 
ли і працювали па Полтавщині^ у 
межах кол. По.іілв. губ. і ІІолтав. 
обл. (ангор П. П- Рогач). Рукопис 
охоплює близько півтори тисячі 
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імен. Залучено також матеріали 
про місцеві літ.-художні видання, 
творці об’єднання, гуртки, ін. 
факти літературного значення. У 
1965—71 частково друкувався в 
жури. «Архіви України» у рубри¬ 
ці «Матеріали до укр, біограф, 
словника». Опубліковано 577 ста¬ 
тей- ііерсопалій. Опубліковано біо¬ 
графії всіх літераторів, у т. ч. й 
тих, які не є членами ( пі пси пись¬ 
менників, але мають книжки або 
активно друкува тої у періодич¬ 
ній пресі. Примірники машино¬ 
писних текстів зиахо рітьгя у Руко¬ 
писному відділі І Іушківе ького до 
му (Петербург)Та ЦІЇ 6 ім. ІЗерпад 
ського АН України і використо 
вуються як бібліограф, посібник. 
«ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА». 
Друкувалася в різні роки на 
шпальтах місцевих газет: ^«Біль¬ 
шовицька перемога» (1935—36, 
Великі Криики). 2) «В соціалі¬ 
стичний наступ» (1931, Лохвиця). 
3) «За більшовицькі колгоспи» 
(1936, Оржиця). 4) «За колектив¬ 
не житті!» (1934, Карлі їжа). 
5) «За колективізацію» та «Біль- 
шовик» (1935—36, Кобеляки). 
6) «За соціалістичну перемогу» 
(1936, Градизьк). 7) «За сталінські 
колгоспи» (1936—37, Машівка). 
8) «За суцільну колективізацію» 
(1936, Опішня). 9) «Ленінський 
шлях» (1936, Шишаки)! 10)«Ленін- 
ським шляхом» (1935—36, Сен- 
ча). 11) «Правда Дпкамьїцпии» 
(1936, Диканька). 12) «Прапор пе¬ 
ремоги» (1936, Нехвороща). 
13) «Розгорнутим фронтом» (1936 
—37, Козельщина). 14) «Рол орну 
тим фронтом» (1936, Семенівка). 
15) «Соціалістичний наступ» (1935 
—36, Глобине), 16) «Ударник со 
ціалістичішх ланів» (1935—36, По 
кровська Багачка). 17) «Черво¬ 
на Лубешцина» (1936, Лубни). 
18) «Червона трибуна» (1936—37, 
Миргород). 
ЛІТОПИСИ — істор. твори, в яких 
розповідь- велася за роками. Див. 
Величка літопис, Грабянки літо 
пис, Густииський літопис, Гу 

ЛОБаЧІ 

стипський монастирський літо¬ 
пис, «Повість временпих лат», 
Самовидця літопис, «Літописне 
повіствування про Малу Росію, 
її народ і козаків взагалі»і 
«ЛІТОПЙСНЕ ПОВІСТВУВАН¬ 
НЯ ПРО МАЛУ РОСІЮ, її НА 
РбД І КОЗАКІВ ВЗАГАЛІ» — 
компілятивна праця О. І. Рігель- 
мана (1720—89), історика, військ, 
інженера, географа, геп.-майора, 
який у зв’язку з службовими до¬ 
рученнями тривалий час перебу¬ 
вав п.і Запоріжжі, на Дону, на 
Полтавщині (брав участь у будів- 
ниціві укріплених ліній). 1782 
вийшов у відставку і поселився у 
своєму маєтку в с. Андріївні (те¬ 
пер Чернігівського р-ну Черніг. 
обл.). Писати свою працю почав 
паприк. 70-х рр. і закінчив у 
1785—86. Її основу становлять ко¬ 
зацько-старшинські літописи, різ¬ 
ного роду діаріуші (щоденники), 
«Історія про козаків запорізьких» 
С. І. Митецького, а також власні 
спостереження. Викладаючи істор. 
події, автор багато уваги відво¬ 
дить описові побуту та звичаїв 
укр. народу. Текст супроводжу¬ 
ється 28 ілюстраціями з зображен¬ 
ням різних типів українців і 
двома картами. У додатку наве¬ 
дені документи. 
Вид.: Летописное повествовашіе о 
Малой России и ее народе и ко 
заісах вообще... ч. 1—4. М., 1847. 
ЛОЕАЧЇ — село Решетилівського 
р пу, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Глибока Балка* Коржі, Крохмаль¬ 
ні, ГривамлИ* Розїаш. за 15 км 
від райцентру і за 21 км від заліз- 
111-14. < т. Рапсі плівка. 481 ж. (1990). 
У 1859 на Лобачівських хуторах 
Полтав. повіту наліч. 15 дворів, 
128 ж. За даними 1900 на хуторах 
Лобачі Братещківської волості 157 
дворів, 983 ж.; 1910 — 58 дворів, 
356 ж. Рад. владу проголошено 
в січні 1918. 1926 у Л. Братешків- 
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ської сільради — 78 господарств, 
437 ж. Першим колективним гос¬ 
подарством була комуна. Восе¬ 
ни 1928 сгв. колгосп «Червоний 
партизан». Під час нім. фашист, 
окупації (18.ЇХ 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
5 чол., спалили 73 хати. У селі 
колгосп ім. Г. М. Днмитрова (ріль¬ 
ничо-тваринницького напряму), 
відділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 250 
місць). Встановлені пам’ятники: 
Г. Димигрову (1967), на могил’ рад. 
воїнів, які загинули 1943 під час 
визволення села, і 9 мемор. плит 
(1968) з іменами полеглих (120 
чол.) воїнів-односельців. 1990 від¬ 
крито пам’ятний знак жертвам го¬ 
лоду 1932—33 і Сталін, репресій, 
лозові — річка в Полтав. обл., 
гіриг. р. Хоролу (бас. Дніпра). 
Тече тер. Галицького р ну. 
ЛОЗОВАТКА — річка в Полтав, 
обл., права прит. р. Омельника 
(бас. Дніпра). Довж. 15 км, площа 
бас. 5,2,3 км2. 
ЛОМЙНА — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Тече тер. Кременчуцького р-ну. 
ЛОПУХІВСЬКА — річка в Пол¬ 
тав. обл., ліва прит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). Тече тер. Котелев 
ського р-ну. 
ЛбХВМЦІ ГЕРБ. Наданий у 1 й 
йол. 17 ст. На щиті у золотому полі 
було стилізоване зображення За- 
сулицької брами Лохвицької фор 
тещ з трьома шпилястими вежами і 

Герб 
Лохвиці. 

блакитними флюгерами. Затвер¬ 
джений 1782. Уніфікований 1857 
за системою Б. Ф. Коне (див. Герб). 
Існує й тепер. 
«ЛОХВИЦКИЙ ВЕСТНИК». Га- 
зета — політ, та літ.-художня. Ви¬ 
ходила у Лох ви ці Полтав. губ. 
1913—14 двічі на тиждень. 
«ЛОХВИЦКОЕ СЛОВО». Газета 
Лохвицкого т-ва сільських господа¬ 
рів. Виходила у Лохвиці Полтав. 
губ. 1912—16. Спочатку один раз 
на тиждень, з№ 27 1913 — два рази 
на тиждень. Текст рос. і частково 
укр. мовами. При газеті виходили 
«Телеграмчьі ,, Лохвицкого сло 
ва“ ». 
лбхвиця, Суха Лохвиця — 
річка в Полтав. обл., права прит. 
р. Сули (бас. Дніпра). Довж. 
63 км, площа бас. Ї91 км2. Тече 
гер. Лохвиці.кою га Чормухин- 

( ькоїо районів. Використовується 
для водопостачання і зрошування. 
Па Л. розтань м. Лохвиця та села 
Безсали, Бербениці, Западинці, 
Луценки, Харківці, Шмиглі, Ях- 
ники Лохвицького р-ну та с. Бі- 
лоусівка Чорнухинського р-ну. 
лбхвиця — давньоруське місто 
у Переяславській землі. Вперше 
згадується в іст. джерелах 1320. 
неодноразово у 16—17 ст. Городи¬ 
ще злах, на тер. сучас. пл. Перемо¬ 
ги. Було розталь на низькому і 
« вузькому перешийку, утвореному 
заболоченою долиною р. Суха Лох 
виця (правші берег) і великим бо¬ 
лотом, з якого витікає р. Сулиця. 
Назва походить від слов’ян, лок- 
ва — калюжа, болітце. 1618 на 
городищі побудовано фортецю, яку 
згадує О. Ф. ІІЇафонськші у «Чер¬ 
нігівського намісництва топогра¬ 
фічному описі» (К., 1851). 1959 
обстежувалося П. А. Гребенником. 
Укріплення не збереглися, куль¬ 
турний шар пам’ятки товщиною до 
1,6 м перемішаний. Поверхня го¬ 
родища забудована. Серед зна¬ 
хідок шиферне прясло та улам¬ 
ки кружа іьііою посуду 2 ї йол. 
12 ст. ( їбері гаки ьсн у Іохтщькому 
краєзнавчому му ісЇ), 
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.МОЧНІЩЯ місі О, центр Лох¬ 
ин 111, к о і < > р му. Розтлім. па р. Лох- 
пиці (мриі. Сули)» на автошляху 
Киїй ( уми, за 12 км від заліз- 
піі'Г. Сі. Сула. Міській Раді мар. 
цчіутатів мідпорядковапе с ще 
криниця. 13.8 тис. ж. (1990). Час 
і.и муванмя невідомий. Входила до 

« к 1.1 іу Переяславського князів- 
«іи.і і ві ці грала помітну роль як 
укріплення в ІІосульській обо- 
Iіонній гініі. Вперше згадується 
в в гор * »іч с | н ■ і а \ під і: 120 як 
ш ис кім' « н[Є. У Книго бо іьшому 
чор'ї оку > І і.тчм.гк п.і як місто. 
V | . 4 і ігм її н<> р ./1• >\пиці па ІС 
І і їй І II і цім І німі і.ким, і кіп. 

I (> і і ІІОІ Р НІН їй |И р\ к ким пп 
II ППІІМПСЦГ.К II Ч . З П»і8 СОІГПІК 

м іс 11 111\< > Мпріорої ( и> 1658), а 
ікнім Лубен, полку (1658 1781). 
У 1 іі пол. 17 ст. місту був науці 
ний Лохвиці герб. Після ліквіда¬ 
ції автономії Лівобсреж. України 
Л.— центр Лохвицького пов. Чер- 
н і г. намісництва (1781—96). У 
1790—1802 — заштатне місто Ма¬ 
лоросійської, з 1802 — центр 
Лохвицького пов. Полтав. губ. 
У 1840 в Л. наліч. 5,6 тис. ж. За 
переписом 1859 у Л.— 884 двори, 
7619 ж., Різдва Богородиці собор, 
мурована Благовіщенська (1800), 
дерев’яні — Миколаївська (1884), 
Преображенська (1786), Покровсь 
Ксі (1800), кладовищенська Різдва 
Іоанна Предтечі (1844) церкви, 
шпиталь. 1868 91.2 дворів, 8821 
ж., 6 церков (2 муровані 1 4 дере- 
п’яні), повітове ум ще, поштова 

< і.пінія, 5 ярмарків, 189 і І ] 
і пі і , о у ріні їв кдм’яіінх 1 і, 
дерев. /(. і мі і: 111 и х Ш/ М к і. 
ке уч ще. У милі 11 і 11 ч І ! > 11 »р 
гопих приміщень, І ' СКЛП 11II, МИ ю 
варінні з д, .2 во і.чііич і (» шфоішх 
млинів, 2 цегельні і ні, 1.2 кузень, 
16 кус гарних підприємств, У 
иром сті було зайнято 72 робініп 
ки, які виготовляли продукції па 
8277 крб. Щорічно відбувалося 17 
ярмарків. 1904 в Л ств. підпільну 
орг-цію РСДРГІ. > грудні 1905 в 
Лохвіїцькому пов. відбувалися 

ЛОХВИЦЯ 

значні селян, заворушення. Ви¬ 
ходили газ. «Лохвицкий вестник», 
«Лохвицкое слово». Рад. владу 
проголошено 22.1 1918. Влітку 
1920 ств. перший комнезам. З 
1923 Л.— центр Лохвицького р ну 
Роменської округи, з 1932 — Хар¬ 
ків., з 1937 — Полтав. обл. На- 
передодні Великої Вітчйзн. війни 
в Л. діяли дві середні, семирічна 
і поч. школи, педучилище, мед¬ 
ів кола. кінотеатр, Будинок куль- 
тури, музей, клуб піонерів, район¬ 
на і діляча лікарні, поліклініка, 
аптека, дитячі ясла й садок. У роки 
цім фашист, окупації (12.IX 1941 
— 12.IX 194.3) гітлерівці стратили 
6л. 500 жителів міста, 536 чол. 
вивезли до Німеччини на примусо¬ 
ві роботи. У місті діяло парт, 
підпілля. Восени 1942 пїдпіль 
ники встановили зв’язки з члена¬ 
ми антифашист, групи «Патріоти 
Радянської Батьківщини», які дія¬ 
ли серед рад. військовополонених. 
Готувався спільний збройний ви¬ 
ступ проти окупантів, але в листо¬ 
паді 1942 фашисти схопили й роз¬ 
стріляли 12 активних учасників 
підпілля. У складі підпілля також 
діяла група військ, лікарів-пат- 
ріотів, керованих проф С. М. 
Ходжаміровим. Після визволення 
Л. воїнами 309 стр. дивізії Воро 

Лохвиця. Собор Різдва Богородиці. 
Фото поч. 20 ст. 

* 
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незького фронту, в місті перебував 
штаб фронту на чолі з команду¬ 
ючим генералом армії М. Ф. Вагу- 
тіним (див. Ватутіна вулиця). У 
Л. діють цегельний з-д і з-д прод¬ 
товарів «Зоря», швейна ф-ка і ба¬ 
гатогалузева ф ка «Жовтень», ком¬ 
бінати пром. харчування і побут, 
обслуговування, буд. орг ції, три 
с. ш., спорт, і муз. школи, педучи¬ 
лище, СПТУ-27, станції юних 
техніків і натуралістів. Будинок 
культури, піонерський клуб, б-ка, 
Лохвицький краєзнавчий музей, 
поліклініка, районна та дитяча лі¬ 
карні. Видається газ. «Зоря». 
Уродженцями Л. є рос. біолог, 
організатор вищої ветеринарної 
освіти в Рссії Я. К. Кайданов 
(1779—1855), рос. винахідник у 
галузі електротехніки ф. А. Троць- 
кий (1845—98), укр. юрист, акад. 
АН УРСР В М. Гордон (1871 
1926), укр. офтальмолої, засл. діяч 
н. УРСР А. 1 Васютпітс'ькніі (1875 
—1946), укр, скульптор Г. Л. ІІи- 
воваров (1908—42), рос. компози¬ 
тори І. О. Дунаєвський [1900— 
55; зберігся будинок, в якому він 
народився і жив 1900—49; на його 
фасаді встановлено (1979) Ду 
иаєас.ькому /. О. меморіальну 
дошку | і 3. О. Дунаєвський. р(>с. 
винахід ник і іінсьмемнпк фал ■ аст 
В. Д. Охотников (1905 (>1), писі» 
менник Д. І. Катівський (1916— 
44), укр. поет М. С. Петренко, 
укр. композитор, засл. арт. УРСР 
О. М. Радчепко (1894—1975). У 
Л., очевидно, в 1845—46 перебу¬ 
вав Т. Г. Шевченко. Про Л. є згад¬ 
ка в повісті «Наймичка». У 1903 в 
Л. побував укр. драматург, актор, 
режисер М Л. Кропивницький 
(1810—1910). Тут він познайомив¬ 
ся з укр. письменником А. Ю. 
Іегтепком, радив збирати нар. 
фольклор, допоміг у доборі п’єс 

, і я пар вистав. У наступному 
ГМ! і ні і керівництвом М. Л. Кро 
11111 м 1111 ід > і оіо було поставлено кіль¬ 
ка н і і і урікамн, що тоді виникли 
у Іокщ-шмсо іу пив. У 1903 в Л. та 
стри'їіова і а ри» і руна під керів¬ 

ництвом видатного балетмейстера 
Маріуса Петіпа (1818—1910; див. 
Лохвицький аматорський театр). 
У Л. навчалися письменники Л. І. 
Ляшенко (у 1918 закінчив Лох- 
вицьке реальне уч-ще) і П. К. 
Падалка (закінчив с. ш.). Деякий 
час жили, працювали нар. поетеса 
X. Д. ЛитБинепко (з 1960) та поет 
В. С. Мирний. Художник Петраш 
(Петрашів) Павло Васильович у 
1768 уклав контракт па малярну 
та іконостасну роботу в соборній 
церкві, яку будував на свої кошти 
останній кошовий Запорізької 
Січі (1762, 1765—75) Петро Івано¬ 
вич Калнишевський (бл. 1690— 
1803; уродж. с. Пустовійтове, те¬ 
пер Роменського р ну Сумської 
обл.). Після ліквідації Запорізь¬ 
кої Січі за наказом Катерини 1Г 
його ув'язнили в Со швецький мо¬ 
настир. 1801 зві іьшчі.иіі, а аг за¬ 
лишишся у мошн гирі і там помор. 
Ним же збудована церква в Ром¬ 
нах, згодом перенесена в Полтаву 
на подвір’я архієрейського дому. 
1923—24 у Л. викладав малюван¬ 
ня укр. живописець О. Н. Гар¬ 
маш (1885—1945, н. в с. Бербепиці 
Лохвиц. р ну, викладав також у 
с. Сенчі 1920—23 і Полтаві 1924— 
11). Споруджено укр. філософу 
і поету Сковороді Г. С. пам'ят¬ 
ник, Тсслеику 1. Ю. пам'ятник, 
пам’ятники: землякам, полеглим 
на фронтах Великої Вітчизи. вій¬ 
ни (авт. Я. Й. Рик і Н. І . Клейн, 
1957), В. І. Леніну (скульп. В Ряб 
чук, арх. М. М. ГІивоваров, 1989), 
комсомольцям 20-х років (скульп. 
Ю. П. Вар’япський, 1968); па¬ 
м’ятний знак воїнам-визволите- 
лям 309 стр. дивізії (споруд. 1975, 
реставр. 1989). Неподалік від Л. в 
ур. Шумейковому Південно-Захід¬ 
ною фронту воїнам меморіальний 
комплекс. На фасаді будинку, в 
якому в Л. було проголошено Рад. 
іоіа іу, встановлено меморіальну 
дошку (вуї. Перемоги Лі*» 10, 
1978). Див. ник і ст. па термін 
«лохвицький ■». І і. габ.т. XXX, 
карти — та б і. ХІЛ'І, ХЬ\ГІІ. 



Лб ХПІІІ *ЬК А ФОРТЕЦЯ 16— 
18 » і Збу Шва на у кіп. 16 ст. між 

І > і * і к а м 11 /їохвіщею і Судицею на 
і с ■ | >. цшіьоруського городища. 
Вперше згадується 1618, коли 
мі« ці належало кп. Вишиевецько 
му. У 17 ст. оборонна огорожа 
< к іа та часи з насипного земляного 
па I V ІІ на* І ОКО I V з бійницями для 
іармаї по гребеню. Конфігурація 
укріп тень Л. ф. наближалася до 
пінкру глої, з трьох боків мала прп- 
ро 111 і по ІН1 ік'рсніко ці. Всередн 
ну не и> і брами, іменовані за паз. 
норб/Чмісіь Міім її» ііК.і (наська, 
ІІІіРШ' ька і 5 !• у піні» к -1 < >< гаппя 
ІІІІІ IV І И 1-І І II ІМО о ІпХвІЩІ ('/>(>(' 
Іонії іарш пні і к і.і і пи я і і І п* мі 
І.II III II І чо II І 11«І ІКОВІІІІКОМ К Ми 

і п к пі і ким І бо!) І < |». і ічоііп іп 
кримські і я і ари. 1680 дерев япі 
укріп іешія іі будівлі згоріли іша 
Слі шк пожежі. Під час Північної 
війни 1700—21 у місті був роз¬ 
квартирований шведський загін, 
і уз збері гад ас я казна І Мазепи. 
V кім. 18 сі. І. (|). втратила військ, 
значення іі паї ієна га (див. Оборон- 
т будівництво). І ер. використо¬ 
вувалася під жііі.і. забудову, тут 
розміща і не я юртові ряди, 3 церк¬ 
ви: соборна Різдва Богородиці 
(збуд. 17ві кошовим Запорізької 
Січі II. Ка шишевським), Благові¬ 
щенська (1740), ГТреображенська 
(1772). За пішки земляних укрип- 
лель у с ерг і 10 ст. використовува¬ 
ли для виробіінціна сс-іігрп. 
ЛбХВИЦЬКЕ ГОРОДЙЩЕ дав 
Ш>С>русЬКОго Часу в ур Високі 
.і і зірки Зпа \. м і 1111 око пщі м 

Іоч піпм па пік оком у Iі м пі і 
ріВІїем .ап і.пні) мін V праного 
берега річок < V пі і С'ухоі іо.хви 
ці. Обсіе кува юсь Р) ' М І 
Ренським, 102!) II II І рпчук.ім, 
1945 -— (ї). Б. Кінііі юшім, 10.58 
63 — II А Гребем і піком, 10/1 
М. П. Кучсрою га О. В. Сухобо 
ковпм, 1982 —- Ю. 10. Моргуно 
вим. Майданчик Л. г. круглої 
в плані форми площею 0,35 га. З 
пд.-сх. напільного боку був за 
хищеиий валом (вис. З м) і ровом. 

ЛОХВИЦЬКИИ ТЕАТР 

Ще два паралельних відрізки валу 
захищали схил мису нижче рівня 
майданчика. В’їзд знаходився з 
Пд. Серед знахідок: залізний меч 
скіфського часу 6—5 ст. до н. е., 
значна кількість уламків гончар¬ 
ного посуду 2 йол. 12—13 ст., віст¬ 
ря списа, невеликий половецький 
мідний казан, іконка підвіска з 
зображенням св. Георгія. Вва¬ 
жають, що укріплення було фор¬ 
тецею феод, верхівки роду «пе¬ 
реяславських торків» і виконува¬ 
ні оборонні функції на одній з ді 
ПІНОК І Іос улЛЯ. 
лохвицьке медйчне УЧЙ- 
.'ІІІІЦІ-:. (Пі. і 936 як медшкола. З 
1953 медучилшцеі У різний час 
готувало мед. фахівців середньої 
ланки трьох профілів: медсестри, 
акушерки, фельдшери. Перший 
випуск відбувся 1939. За час іс¬ 
нування уч-ще підготувало 3434 
фахівці (1990). Приймають осіб, 
які закінчили середню або вось¬ 
мирічну школу. Учнів — 427 
(1991). Оси. навчально-практична 
база — райлікарня. Розміщене 
на вул. Шевченка № 21. 
лОхвицький АМАТОРСЬ¬ 
КИЙ теАтр. Ств. наприкінці 
90 х рр. 19 ст. у м. Лохвиці. 1905— 
06 в місті було побудовано один з 
кращих на Полтавщині — Народ¬ 
ний дім, де театр дістав постійну 
сцену (див. Лохвицько/о народно 
/о дому будинок). Режисером теат¬ 
ру був композитор і актор М. М. 
Дьяков (допомагав при створ. 
\ арк і вічрч.п/п в мит < > рс ь ко/о тса 
три) У репертуарі були п’єси 
І Ко'і іиревськоїо, І. Карненка- 
Карого, М. Кропншіпцькоіо та ін. 
ірлм.и \ рі пі. Лох ви цю відвідува¬ 
ні Vкі» га рос, і руни. У липні — 
серпні 190 1 на сцені Народного до¬ 
му ні і,6улогя 6 вистав трупи з то 
вар астма рос. драм, театрів, яку 
очолював Марі ус Пеііпа. В кінці 
вік гави «На дні» М. Горького, що 
була вперше показана на пери- 
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фсрійпіп сцені, глядачі піднесли 
М. Петіпа вінок живих квітів з 
написом на стрічці: «Від лохвиць- 
ких шанувальників». Любов Янов- 
ська як режисер аматор, гуртка 
поставила тут свої п’єси: «На сві 
танку», «Лісова квітка», п’єси 
Б. їрінченка, М. Старицького. 
лбхвицький краєзнАв 
ЧИЙ МУЗЕЙ ім. Г. С. Сковороди. 
Засн. уЛохвиді 1919 як археологіч¬ 
ний на базі колекцій місцевого 
реального училища, з 1920 — і сто 
рико-краєзнавчий (з 1922 — ім. 
Г. С. Сковороди). Розташ. в окре¬ 
мому будинку, під експозицію від¬ 
ведено площу 261 м2. Музей має 
З експозиційних відділи: природи, 
історії дожовтневого та рад. періо¬ 
дів, філіал — Південно-Західно¬ 
го фронту воїнам меморіальний 
комплекс в ур. Шумейкове. На¬ 
лічує бл. 15 тис. експонатів, серед 
яких зразки порід, чучела птахів 
і тварин; археол. знахідки, старо 
винна зброя та іп. речові матеріа¬ 
ли і документи, що розкр. іст. 
Лохвиччини. Частина експозиції 
відображає життєвий і твори. шлях 
уродженців краю — Г, С. Сковоро¬ 
ди, А. Ю. Тесленка. Розташ. на 
вул, Шевченка № 48. 
лОхвицький могйльник 
черняхівської культури. Знах. за 
18 км на Пн. Сх. від Лох виці, на 
тер. сучасного міста Червопозавод 
сьісе. Виявл. 1954. У 1955 дослі¬ 
джувався Д. Т. Березовцем, В. П, 
Петровим та П. А. Грсбенником. 
Розкопано 20 поховань: 12 трупо- 
покладень і 8 трупоспадень. Тіло- 
покладення знах. не глибше 1,2 м 
від сучасної поверхні. Серед ті- 
лоспалень — 7 урнових, одне — у 
маленькій ямці з розбитим посу¬ 
дом. У більшості поховань — гон¬ 
чарна кераміка, бронзові пряжки, 
залізні ножі, підвіски (з морських 
черепашок, пірамідальні з кістки 
та у вигляді мініатюрних віде¬ 
рець), сердолікові і скляні нами¬ 
стини, глиняні прясла. Частина 
знахідок зберігається у Лохвиць- 
кому краєзнавчому музеї. 

ЛОХВИЦЬКИЙ ПОВІТ. Ств. 
1781 в складі Черніг. намісництва. 
Ліквідований у грудні 1796. Від¬ 
новлений 1802 у складі Полтав. 
губ. За даними Генерального ме¬ 
жування 1859 площа повіту ста¬ 
новила 2342,98 кв. версти. Через 
повіт протікали річки Сула з при¬ 
токами Лохвиця, Сулиця, Многа, 
Артополог. 1895 у повіті наліч. 
158 636 чол., діяло 32 нар. уч-ща 
і 17 амбулаторій (1893). У 1912 
Л. п. включав 260 нас. пунктів, 
об’єднаних у 15 волостей (Андрія 
шівську, Білоусівську, Білоцер¬ 
ківську, Вороньківську. Гнідин- 
ську, Івахпицьку, Лохвицьку, Лу- 
чанську, Мокіївську, Озерянсь- 
ку, Пісківську, Свиридівську, Сен- 
чанську, Чорнухинську, Юсківсь™ 
ку). 172 613 ж. У 1910 цаліч. 
3 винокурні, шкіряний з д, махор¬ 
кова ф ка, > парових млинів, 
40 м ішов з різними пристроями, 
26 Просорушок, 12 топчаиів, 4 
з-дн мінеральних вод, 10 цегляних 
з-дів, 3 мех. майстерні, ф-ка олій¬ 
них фарб. У 1913 діяло 158 шкіл, 
(9996 учнів), на 15 лікарняних діль¬ 
ницях працювало 16 лікарів і 27 
фельдшерів. 
22.1 1918 на першому з’їзді Рад 
ррбітн., солдатських і селян, де¬ 
путатів Л. п. було проголошено 
Рад| владу й обрано виконавчий 
комітет. У 1920 націоналізовано 
бл. ЗО пром. підприємств, 60 тис. 
дес. землі. Діяло 185 трудових 
шкіл (16 тис. учнів), 12 дитя¬ 
чих садків, 6 дитячих будинків, 
4 проф. школи, 43 хати-читальні, 
19 шкіл для дорослих, 86 просвіт. 
15 б-к з центральною книгозбір¬ 
нею, 32 хори, краєзнавчий музей. 
У 1923 Л. п. був ліквідований. 
ЛбХВИЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУ- 
ДІВНЙЙ ЗАВОД. Ств. 1960 на 
базі цеху «Точскло» Лохвицького 
спирткомбіпату. Спеціалізується 
на випуску приладів для вимірю¬ 
вання і регулювання температури 
та хіміко-лабораторного посуду 
(36 видів продукції). Розташова¬ 
ний у м. Червоаозаводському Лох- 

470 



шіцькою р-ну, вул. Червоноармш- 
ська № 18. 
ЛбХВИЦЬКИЙ РАЙОН — у 
пн. частині Полтав. обл. Утв. 1923. 
Площа 1.3 тис. км2. Нас. 58,5 тис. 
чол. (1991). У районі — 84 нас. 
п., підпорядкованих 2 міським 
(Лохвицькій і Червоиозаводській) 
та 18 сільс. (Безсалівській, іїіло- 
горільській, Водакьяиськііі, Ва¬ 
сильківській, Виріши л і.пепоькій, 
Гирявоісковецькій, Ісковеаькііі, 
Корсунівській, Луценкіїи ькій, Лу 
'ганській, Шсківській, Погарщин 
ській, Ригівській, ( вири і і і к ЬКІІІ, 
Сенчанській, Гоклріиській* Хар 
Ковецькій і Яхннкіік'ькім) Радам 
пар. депутатів'? Центр — м. Лох 
виця. Поверхня р-иу рівпиніїа, 
розчленована прохідними до пі¬ 
нами, балками та ярами. Корисні 
копалини: газ, нафта, торф, гли¬ 
на, пісок. Розташ. у лісо-степовій 
зоні. Пересічна т-ра січня —б, 8°, 
липня +20°. Період з температу¬ 
рою понад +10° становить 160 
днів. Опадів 500 мм на рік, мак 
симальиа кількість їх у червні 
липні. Пересічна висота снігового 
покриву 13—14 см. Річка ( ула 
(бас. Дніпра) з прит. Лох ви ця та 
Артоподот, 83 ставки (площа вод¬ 
ного дзеркала — 157 га). Грунти 
в оси. чорноземні (малогумусні 
та опідзолемі). * також торфово- 
болотні, лучні грунті! та ш. Ліси 
(дуб, липа, ві іьха, опіка, клен) 
займають 11,8 тис. га, У Л, р. 
гідролог, заказник рссп. зиачеп 
ня Гирявг Ісківці, заповідні об'ек 
ти місц. значення — заказники 
Залучки, Малярківшина та Ран 
гове, пам’ятки природи — дуб 
звичайний (див. Дуба), Сосновий 
парк, Шумейкове. Провідні галу¬ 
зі промисловості: харчова, наф¬ 
тогазодобувна, легка, буд. ма¬ 
теріалів. Найбільші підприємст¬ 
ва: Лохвицький цукровим комбі¬ 
нат, Лохвицькии спиртокомбінат, 
Лохвицький- приладобудівний за¬ 
вод, сухого знежиреного молока і 
масла, хлібний з ди (усі в Черво- 
нозаводському), цегельня, швей- 

ЛОХВИІІЬКІІЙ РАЙОН 

наф-ка, ф ка«Жовтень», з-д прод¬ 
товарів «Зоря> у Лохвиці; комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Лохвіщя). Землеробство має зер¬ 
ново-буряківничий, тваринницт¬ 
во — мол.-м’ясний напрями, Пло 
ща с.-г. угідь 1991 становила 100,4 
тис. га, у т. ч. орні землі — 84,6 
тис. і а, сіножаті і пасовища — 
1 і,7 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, жито, кукурудза, гречка, 
соняшник, цукр. буряки, картоп 
ля. О ночі мпицтво, садівництво. У 
і варишміцтві розвинуті скотарст- 
ізо, сшінарсгію, нінчарство, бджіль- 
іімп.іш). У Л. р.— 17 колгоспів, 5 
радгоспів, птахофабрика. Заліз¬ 
ничні станції: Юск і із ці, Сула, Лох- 
виця, Сенча. Автомоб. шляхів — 
966.5 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 94 км. У районі — 46 заг.- 
осв. шкіл, у т. ч. 17 середніх, 16 
неповних середніх, ІЗ початко¬ 
вих, 5 муз. і спортивна школи, 
ме х. і тех. (швейної пром сті) 
уч-ща (Лохвйця), технікум хар 
чової пром-сті. 50 лікувальних 
закладів на 710 ліжок, 32 фельд¬ 
шер,-акушер. пункти, де працю 
ють 123 лікарі. Районний та зо¬ 
нальний (Сенча) будинки піонерів, 
станція юних техніків, станція 
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юних магу ралісті в, 20 Будинків 
культури, 53 клуби, кінотеатр, 70 
кіноустановок, 51 б ка (понад 710 
тис. од. зб.), Лохвицький крає¬ 
знавчий музей та 17 музеїв на 
громадських засадах, серед яких 
Тесленка А. Ю. музей і Гиряво- 
ісковецький історичний музей. 
Бюро подорожей та екскурсій. 
Серед об’єктів туризму — Сково¬ 
роди Г. С. меморіальний комплекс 
у смт Чормухах та ііі. Видається 
таз. «Зоря». Див. також статті: 
Б васали, Білогорілка, Бодаква, 
Васильки, Вирішальне, Гиряві Іс- 
ківці, Ісківці, Корсунівка, Лох- 
виця, Луденкм, Лука, Піски, По- 
гарщина, Риги, Свиридівка, Сен- 
ча, Токарі, Харківці, Червоноза- 
водське, Яхники; цикл ст. на тер¬ 
мін «лохвицький». 
ЛбХВИЦЬКИЙ РОБжТЇІЙЧО 
СЕЛЯНСЬКИЙ ТЕАТР ім. і. То 
білевнча. Ств. 192> у Лохвмці на 
базі напівпрофесіональнпх театр, 
колективів. Відкрився 11,VII 1925 
виставою «Безталанна» І. Кариен- 
ка Карого. Засновниками і ке¬ 
рівниками театру були І. Онищен- 
ко та І. Г. Синяк, зав. муз. части¬ 
ною В. Аорамович (диригент ка¬ 
пели «Рух»), художник В. Гри- 
пак. У театрі в різний час працю 
вали: С. Головко, М. С. Дмитреп 
ко, Л. І. Каиевськиіі, М. О. 
Олексієнко, І. І. Ромапепко (ато 
дом Герой Рад. Союзу), М. П. Сав- 
чеико, І. Ф. Синиченко. У репер¬ 
туарі: «Варнак», «Гайдамаки» за 
Т. Шевченком, «Суєта» І. Карпен- 
ка Карого, «Маруся Богуславка» 
М. Старицького, «Нахмарило» 
Б. Грінченка, «Рожеве павутиння» 
Я Мамонтова, «Родина Щітка¬ 
рів» М. Ірчана, «97» М. Куліша, 
чІІІп ша» В. Ярошенка, «Козак 
Голота» ф. Лопатинського, «Учи- 
и мі» Бубус» О. Файка, «Сон вес 
іншої ночі» В. Шекспіра, «Овеча 
криниця .'Іоне де Вега, «Потоп» 
А БерісраІ «Загибель ,,Надії 4» 
І. Б ін рм.ика 'Геатр існував до 
1911 Див і.ікож «Нова радянська 
три па *. 

лбхвицький СПИРГКОМ- 
БІНАТ. Споруд. 1932—34 як спир- 
тозавод. З 1937 — спиргкомбінат 
їм. А. І. Мікряна (кілька разів 
відвідав будівництво з ду). Спо¬ 
чатку виготовляв етиловий спирт, 
а потім освоїв виробництво харч, 
вуглекислоти із газів бродіння. 
На базі лишків виробництва — 
браги діяв цех ціаністих засобів. 
1940 на Л. с. було вироблено 112 
топи хлібопекарських дріжджів. 
У 1944 з д був відбудований і по¬ 
чав випускати спирт і горілку. В 
1952 на комбінаті виробляється 
спирт ректифікований високої очи¬ 
стки, який використовується як 
для харч., так і для тех. мети. 
1946 відновлено виробництво хар¬ 
чової вуглекислоти, а з 1973 водно¬ 
час упроваджена технологія ви 
робпііцтва зварювальної вуглекис¬ 
лоти. 1954 відновлене) вироби, 
хлібопскар дріжджів. З 1947 пе- 
ріо хами вироблялися дріжджі су¬ 
хі кормові та дріжджевий концен¬ 
трат вітаміну Д2 для птахівництва 
та звірівництва. Виробляють й 
корм для великої рогатої худоби. 
Протягом 1954—75 виробляв тех, 
гліцерин. Розташ. на вул. Черво- 
ноармійській № 10. 
ЛОХВИЦЬКИЙ ТЕАТР СТА¬ 
ДІЯ. Ств. V жовтні 1923 з місце¬ 
вих аматорів при райсельбуді під 
впливом гастролей Першого теат¬ 
ру Укр. Рад. республіки ім. Т. Г. 
Шевченка (тепер Дпіпропетр. укр. 
муз.-драм, театр ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка). У колективі проводилися за¬ 
няття з сценічного руху, худож. 
слова. У репертуарі:«Царі», «Сон», 
«Варнак» за Т. Шевченком, «Вес¬ 
няна казка» О. Олеся, «97» М. Ку¬ 
ліша, «Червоний вертеп» Панова, 
«Діла небесні», «Заплуталась бо¬ 
жа справа» О. Вишні, «Лісові 
таємниці» Є. Чирикова. Очолював 
Л. т. с. І. Оншцепко. У 1925 театр, 
об’єднавшись з ін. напіваматор- 
ськими драм, колективами, утв. 
Лохвицький робітничо селян¬ 
ський театр ім. І Тобілевпча. 
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лОхвицьк І і її ТЕХНІКУ м 
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛбВОС- 
ГІ. Сів. 1931 як вечірній Механіч- 
ипи технікум на базі Лохвицького 
цукрозаводу. З 1936 почав працю¬ 
вати за денною формою навчання. 
З 1945 став готувати фахівців з 
спеціальностей: бродильне вироб¬ 
ництво і машини та устаткування 
підприємств харч, пром-сті (тех¬ 
ніки технологи і техніки механі¬ 
ки пивзаводів, заводів бсзалко- 
нпііішх напоїв, «’пнрг. і лікероч 
горі ічзшіч з чіп) 1939 і ііецілчь 
ми її < б ро іп і міг виробництво ► ста 
і і її за. «Ін’ихімічщ виробі і пцТво*. 

N І'СЧ|іІК\'МІ і ІЛОЧМІП! мі і и і. І » і 

мі ще'і ми у ( М'і Черооїм»за ізодсі.кому 
Лохиицькому р му, Нров. Матро 
сова ,К<> (». 
ЛОХВИЦЬКОГО НАРОДНОГО 
ДОМУ БУДЙНОК. Споруджено 
1905—06 за проектом укр. архітек¬ 
тора і художника В. Г. Кричевсь- 
кого (див. Кричгвського В. Г. бу¬ 
динок). Має простий хрещатої 
форми план, основна частина —- 
двоповерхова, рамена — однопо¬ 
верхові. Викопаний в дерев’яних 
зрубних конструкціях без зовніш¬ 
нього обша повапня стін, які поз¬ 
бавлені жодних прикрас. Де сприяє 
виявленню великих венеційських 
вікон, оточених наличниками із 
сандриком, що наближає їх фор¬ 
му до вікон міну «брамантеско». 
простого обрису чотирисхилі дахи 
із заліза підкреслюють міський 
характер будівлі. Виразнії ним зда- 
ються бічні одноповерхові частини, 
пожвавлені трьома сполученими 
фрОПТОІІЧПК ІМІІ II І І івгрпмі І 

двома вікнами Гол об’єм будівлі, 
де розміщено великий І !І СЦС 
пою, артистичними, фойє, тім 
бюдем, м,н і о і. фасад спрощеної 
архітектури. Вш ву писни, розчде 
новіший двома наріжними ризалі¬ 
тами (див. Лохвицький аматорсь¬ 
кий театр). Стриманий образ 
споруди відповідає принципам 
раціоналізму иоч. 20 ст. Тепер 
Будинок використовується як ви¬ 
роби. корпус, через що в його 

ЛТАВА 

планування внесено деякі змі¬ 
ни. 
ЛбХВИЦЬКО-СЕНЧАНСЬКИЙ 
ПІДПІЛЬНИЙ ПАРТІЙНИЙ 
ЦЕНТР. Утв. у вересні 1942 після 
загибелі Лохвицького піди, рай¬ 
кому партії. Здійснював керів¬ 
ництво мережею парт, підпілля 
на тер. Лохвицького і Сенчан- 
ського районів. Керував центром 
Харченко Дмитро Андрійович 
(1902—43) — до війни перший сек¬ 
ретар Сенчанського райкому пар¬ 
ні Полтав. області. До складу 
центру входили шість чоловік, 
чоі при з них комуністи. Діяв до 
визволення тер, Лохвицького і 
Сенчанського районів від гітлерів. 
окупантів. 
«лтАва» — ансамблі» пісні і 
танцю Полтав. міського будинку 
культури. Засн, 1957. 1960 удостоє¬ 
ний звання народного; 1967 — 
засл. ансамблю пісні і танцю Укр. 
РСР. Керівник — засл. арт. УРСР. 
самодіяльний композитор В. Ю. 
Міщенко. Сучасна назва — з 1975. 
Колектив брав участь у міжнар. та 
всесоюз. фестивалях, конкурсах, 
у респ. телетурнірі «Сонячні клар 
нети», де був відзначений дипло 
мами та нагородами. На Київ, 
кіностудії ім. О. Довженка знято 
короткометражний фільм про«Л.>> 
«Золоті перевесла», який транслю¬ 
вався на Канаду. Всесоюз. фір¬ 
мою «Мелодія» випущена платів¬ 
ка «Барви Полтавщини», де запи¬ 
сано > творів «Лтави». 1982 у 
Франції, де колектив брав участь 
V XXV міжнар. фольклорному 
фестивалі, виступ хору було за 
писано па платівку «Ганнат». 
ЛТАВА, Лтавка — річка в Полтав. 
об і., права приті р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Текла тер. м. Полтави — 
з три від Миколаївського узвозу, 
де була Миколаївська церква, по 
гар. код. дубового гаю поміщиці 
Дюбощинської (тепер — Ленінсь¬ 
кого комсомолу парк), далі — 
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паралельно теперішній вул. Лені¬ 
на (у гій частині, що від пл. Лені¬ 
на веде на Поділ), а в р-ні Подолу 

до вул. Пролетарської. На По¬ 
долі впадала у р. Ворскту. На поч. 
50-х рр., коли впорядковували 
Інститутську гору, Л було взято 
у труби. Тепер тече під землею. 
ЛТАВА — городище літописного 
міста. Перша згадка належить до 
1174. Див. Іванова Гора. 
«ЛТАВА» картодром у с. 
Розсошенцях під Полтавою. Від 
критий 26. VII 1988. Траса — 
1050 м. Кількість місць — 2500. 
Під трибунами розміщені бокси 
для зберігання техніки, майстерні, 
душові, медпункт, кафе бар, є 
приміщення для прес-центру, ко¬ 
ментаторські кабіни, місце для 
роботи телекамер. Картодром по 
будовано з ініціативи колективу 
Полтав. спортивно і ех. бази «Лта 
ва», гонщики якої входили до чім 
ла призерів респ. та всесоюзних 
змагань у різних класах мікроав- 
толюбителів. 
ЛУБЕН ГЕРБ. 1591 місто одер¬ 
жало магдебурзьке право, а ра¬ 
зом з ним герб і печатку. На них 
було зображено руку, що тримає 
оголений кинджалі а під ним — 
відсічену ведмежу і олову; навко¬ 
ло напис латинськими літерами: 
«Зійшли СіуіілПя ДІехаїнІї лає» 
(«Печатка міста Олександрії», див. 
Лубни). 1782 затверджено інший 
герб: па щиті у блакитному полі 
рука, яка тримає золоту булаву. 
Уніфікований 1857 за системою 

Герб Лубен. 

Б. Ф. Коне (див. Герб). Існував 
до 1917. 
ЛУБЕН ПЛАНИ. Перший з ві¬ 
домих планів Лубен складено 
27.11 1745 у зв’язку з наміром 
військ, влади реконструювати Лу¬ 
бенську фортецю. Великоформат¬ 
ний ілюмінований «План малорос- 
сийскому Лубенскому полковому 
городу», складений інженер-пра¬ 
порщиком О. І. Рігельманом, охоп¬ 
лює лише центр, частину міста. 
Має орієнтацію, лінійний масш¬ 
таб, докладну експлікацію і ві¬ 
зу: «От фортификации полковник 
Д. де Боскет. Глухов 22 августа 
1752 году». На плані показано: 
річки і струмки, рельєф місцевос¬ 
ті, характер рослинності, кварта¬ 
ли забудови, деякі споруди — Вар- 
варипську, Г| юїцьку, Ті іьохсвя- 

Унтельську дерев’яні церкви та 
собор Різдва Ьохоротиці у форте 
ці, Миколаївську церкву на фор¬ 
штадті, торгові ряди тощо. Особ 
ливої уваги надано зображенню 
укріплень, які на той час мали три- 
дільну структуру і складалися 
з великого неправильного в плані 
Города на верхніх відмітках пра¬ 
вобережного плато, прямокутного 
в плані видовженого Великого Зам¬ 
ку та квадратного у плані з 4 ре- 
дюітами Малого Замку, який на 
плані названо штерншанцем. По¬ 
значено брами: Микільську, Пиря- 
тинську, Водяну, Подільську, Пре- 
чист енську, Миргородську, Зам¬ 
кову, Полковницьку, Лубенську, 
Броварську. Крім 10 брам, було 
ще кілька «мальїх калиток». На 
Пирятинській брамі позначена 
восьмигранна дерев’яна вежа. Від 
цієї брами до центр, соборного 
майдану йшла Мостова вулиця, 
вимощена колодами. Топкими лі¬ 
ніями жовтого кольору нанесено 
проектований абрис фортеці — 
регулярніших обрисів, з прямолі- 
11 і й ними куртинами, правильними 
бастіонами і редюітммм, вал гаї г- 
ГОм у Ма тму і а Ве нікому зам¬ 
ках, широким сухим ровом з гла- 
сисом із зх. сторони Города. 
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Н » м>и і. Крутосхилій, лверііешіх у 
«як ( ули, планувалося встановити 
«міні і>яд дерев’яних рогаток. Чис- 
іі'іііії лінії перетину на плані ук¬ 
ріп ієнь свідчать, що у комплекті 

і цим документом було виконано 
профілі оборонних огорож. 
І ІасіуЯпиії, надзвичайно інфор¬ 
маційний «План города Лубен с 
он пса пнем в опом вссм находя- 
іішмої дворам, хатам і пуги,їм ме 
Сіам не млі гучної рип, прпб 
ПІ НЮ ІЮІП ми ІЗ! І Ш ІІКГІІІ до 

рубі ічу 1/60 /О X |»р Нін Велико 
форм,II НІНІ, О.ЧОІІ ІІОІ Пі Є МІСТО І 
ІІС ре |МІ( ІЧМії, І ІІОМ І Попа п IIЙ , М.И 

ІИМШІИП М.МНИ.ІҐІ І1.ІД 1111 ІЗІІіОЮ 

ралікою мі ціпі автора ( пима і 
і. і ’ію чин про)..і 'і ген план Неї »м 
ского карабиПерекопі полку квар 
тирмейстер І Гетр Кулябка». Всю 
праву третину аркуша і нижнє 
поле займає докладна експлікація 
на 693 позиції, в якій вказано всіх 
господарів домоволодінь і їх соці¬ 
альний стан, культові, державні, 
громад, та юеп. споруди. На крес 
ленні зображено р. Сулу і рельєф, 
близьке до радіального плануван¬ 
ня з парцеляцією ділянок, дороги 
на Київ і в різні села, лінії ук¬ 
ріплень, місі через Сулу та всі 
споруди як у місті, так і на перед¬ 
містях. План іозволяс судити про 
планувальну структуру міських 
садиб різних верств населення, 
про об’ємно пллпуня н.пу структу¬ 
ру втрачених об’єктів дерев’яної 
архітектури: собор і Троїцька 
церква були хрещліпмн н ямі 
дільппмп і гранчастими рамена 
ми, Миколаївська церква пулі 
тридільноіо < опасанням Хоча ук 
рішення й зобра ке по іул е схе 
матично, проте можна іробити 
висновок, що проект реконпрук 
ції 174 > був частково здійснений 
Обидва плани зберігаються у 
ЦДВІА СРСР (Москва). 
1737 у складі « Исторического и то 
пографического описання Киев 
скою наместничества» виконано 
схематичний дрібномасштабний ма¬ 
лоформатний «План уездного горо- 

ЛУБЕН ПЛАНИ 

да Лубен с показанием главней- 
ших публичньїх строєний». План 
розміщено на окремому аркуші, 
орієнтовано по сторонах світу. 
Ілюмінований, має масштаб та 
пояснення у лівому нижньому ку ¬ 
ті. Зображено дуже складну гід¬ 
рографічну мережу заболоченої 
заплави р. Сули, річки Кам’яний 
Потік та Вільшанку. На лівобе¬ 
режжі ( ули бачимо с. Засулля та 
хутір Ллексапдровичів, на ліво- 
ярі к ічі Вільшанки — одноймен¬ 
не і едо, а східніше Лубен — Мгар- 
i (.кип монастир. Рельєф і плаггу- 
изпля іюк.і іапо па ідо схематично 
ii умовно. Позначено «старшшой 
Замок п город», хрестиками — 
церкви. Окрім того, нанесено ап¬ 
теку, присутствепш місця, лав¬ 
ки тощо. План не закінчено, ос¬ 
кільки не проставлені буквенні 
позначки. Зберігається у Публіч¬ 
ній 6-цї ім. М. Є. Салтикова Щед- 
ріна (С.-Петербург). Аналогічний, 
дуже схожий план, датований 1782, 
зберігається у ЦДІА України. 

Лубни. План 1802. 
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У :ш’я:іку з потім розмежував 
иям губерній 1802 у складі «Атла¬ 
си Малороссийской губерпші» па 
окремому аркуші виконано дрібно¬ 
масштабний середнього формату 
ілюмінований << План города Лу¬ 
бен», який докладно фіксує плану¬ 
вання міста — порядкове, перед¬ 
мість — близьке до радіального, 
дуже нерегулярне. План обмеже¬ 
ний прямокутною рамкою, у пра¬ 
вому верхньому куті — герб міста, 
показано орієнтацію, у нижньому 
лівому куті — пояснення на 17 
позицій та лінійний масштаб. Зо¬ 
бражено рельєф, докладніше ніж 
на попередніх планах — гідро¬ 
графію, у т. ч. річки Сулу, Віль¬ 
шанку, Лубеику, Реп’яхувату; до¬ 
роги на Пирятин, Хорол, Гадяч; 
земляний вал, що оточував Город; 
Малий і Великий замки. У Мало 
му Замку був «Острог». У межах 
Города бачимо собор і З дерев’яні 
церкви, 3 корпуси присутстьених 
місць, торюві ряди, польову апте¬ 
ку і поряд з нею лабораторію з 
коморою. На сх. околиці міста 
велику площу займав Аптекар¬ 
ський сад, 3 окремі ділянки якого 
було обнесено земляним вадом, а 
четверта показана у вигляді ре¬ 
гулярного саду. План зберігається 
у Публічні» б ці ім. Сал пікова 
Щедрі на (С.-Петербург). 1803 пол¬ 
тавською губ. креслярнею скла іє¬ 
но новіш регулярний і іан міста, 
затверджений 1805, що передба¬ 
чав ліквідацію земляних валів, 
будівництво нових «казенних зда 
ний» на визначених місцях. Опуб 

і і кований у ПСЗ. Перепланування 
частково здійснено у 1 й йол. 19 ст. 
Піші воно є основою планувальної 
структури сучасного міста. Див. 
також Плани міст Полтавщини. 
ЛУБбИ ТИСЯЧОРІЧЧЮ ПА¬ 
М’ЯТНИЙ ЗНАК. Відкрито 1988 
V Ь’бнах на пл. Кірова з нагоди 
КИМ) річчя першої літописної згад¬ 
ки про ми ю. Знак являє собою 
,ір\п композицію, яка склада¬ 
єм я і вертикальної гранітної 
арки і м ні вис. 12,5 м з тематич¬ 

ними рельєфами та скульптурної 
групи. Стела завершується гер¬ 
бом міста і рельєфом «Життя віч¬ 
не», що зображує молодих батьків 
з дитиною. Перед нею — двофі- 
гурна скульптурна група «Запо¬ 
відаю Вам», яка в образах могут¬ 
нього давньоруського воїна та юна¬ 
ка уособлює зв’язок між минулим 
і майбутнім давнього міста. Авто¬ 
ри — скульп. А. В. Кущ, арх. 
М, Й. та О. М. Бара нове ьк і, В. Г. 
Штолько. Іл.— табл. XX. 
«ЛУБЕНСКИЕ ОТКЛИКН». 
1) Газета громадська, політична, 
економічна і літературна. Вихо¬ 
дила у м. Лубнах 1908 4 рази на 
тиждень. 2) Газета громадська, 
політична, економічна і літератур¬ 
на: з Лі» 55 1914 — «Отечествешіая 
вовна. І єлеї рлммьі Петроград 
скот телеї рафпем о агентства». Ви¬ 
ходила в м. Лубнах 1913—14. Спо¬ 
чатку Один раз на тиждень, а з 
№ 55 1914 — один два рази на 
день. З випуску від 29.VIII назва 
телеграм: «Лубенские откликн. Те- 
леграммьі Петроградеко го теле¬ 
графного агентства». Редакція вва¬ 
жала «Л. о.» 1913—14 продовжен¬ 
ням газети «Лубенские откликн» 
1908. 
ЛУБЕНСЬКА ЖІНбЧА ГІМНА- 
ЗІЯ Олекса идрі вська. Відкрита 
1878 у складі чотирьох класів. 
1880 перетворена у повну гімна¬ 
зію. Мала восьмирічний курс на¬ 
вчання з двома підготовчими і 
восьмим пед. класами. З осіі. кла¬ 
сів два було паралельними. До гім¬ 
назії приймалися дівчата всіх ста¬ 
нів і віросповідань. Випускниці 
отримували атестат на звання вчи¬ 
теля початкової школи та молод¬ 
ших класів жіночих гімназій, вось¬ 
мий пед. клас давав право на 
звання домашньої вчительки, зо- 
лоі им медалістам — домашньої 
наставниці Кількість учениць у 
гімназії: 1889 128. 1909 — 
382, 1915 160, 1917 — 520, у 
т. ч| Н —- дії и селян, ЇЗ — коза¬ 
ків, 139 — міщан і цехових* 27 — 
почесних громадян і купців, 17 — 



ЛУБЕНСЬКА СЕМІНАРІЯ І \ Ч«• І к' 11 ( МІ.І, 1 (>0 особистих дво- 
I> ііі і чмікішімкін, 18 родинах дно¬ 
ри м 1.1 мі. Навчання платне: 40— 
Д() кро. на рік. При гімназії діяли 
11.111 * іон, 6 ка, фізичний кабінет 
і і к іас і ія мановання. Під час 
канікул проводилися екскурсії до 
Москви, Нижнього Новгорода, 

< лмари, Саратова, Троїцько-Сер- 
і м вської лаври та Іпатіївського 
юнастиря. До 1880 утримувалася 

».і рахунок міста, потім коштом 
Держави, губернського га поніто 
ного земства і плати за навчання. 
Персонал гімназії нараховував 34 
особи ІРпггелями працювали ви¬ 
ну» кішки жіночих гімназій, Моск. 
іа Новоросійського уп-тів. Дія- 
ш попечительська і пед. ради. 
Членом першої був земський діяч 
С М. Леоптович. Містилася спер¬ 
шу в найманому, потім у власному, 
спеціально для неї збудованому 
попечительською радою двоповер- 
хОиому будинку на вул. Гімназич¬ 
ній № 2. У 1908 прибудовано дно 
ПОНІ р.ЧОШіН корпус. І. к. і . закіп 
чилл укр і юс* і сі а І ніпа (упру 
МЄИКО (І І ( І < Л< цьк І ) 
ЛУБЕНСЬКІ \ КОІІДРО ПО БО 
ТЯНА ФАБРИКА. Сів. 1.922 як 
суконно нові і хіі.і фабрика на ба 
зі невеликої сукгішої <|і кп ІЦеме- 
та, що дія м і ГИ ». і м ІІІ» іерсіїї» 
ПОВСТІ для СІДгД II упряжі місце 
ВИХ ПІДИ риєм ЦІ В І »< рипі |С 1.1(01 о іа 
ін. 1928 пі ш рис мі гск) п\ ю роацо 
ділене на дві 11> кп « уконну і 
повстяну. 1932, ніс і я опору мазі 
НЯ НОВОГО корпусу Д ІЯ І УКОІІІІОІП 
виробництва иідіїрпемі іг і оу щ 
об’єднані в одне, ІІн ія Всшкої 
Вітчизн. ВІЙНИ 1941 І) «І* І П ш І 
повили роботу як окремі III (При 

ємства. їх об’єднання відбулі»ся 
1952. З цього часу сучасна назва 
1976 до Л. к. п. ф. приєднано К<> 
беляцьку валяльно повстяну ф-ку, 
яка тепер діє як філіал Л. к.-п. <|> 
і випускає валяне взуття і буді¬ 
вельну повсть. У 1971 ф-ка не 
рейшла на випуск жаккардових 
ковдр. Розміщена на вул. Радянсь¬ 
кій „\о 98. 

ЛУБЕНСЬКА ПОВІТбВА ОР¬ 
ГАНІЗАЦІЯ КП(б)У. Оформила¬ 
ся в 1918. До складу орг-ції вхо¬ 
дили М. М. Ворошилов (керів 
ник), С. Штефан, П. Мазниця, 
Г. Сушко та ік. Під час нім.-австр. 
окупації підп. кт (О. Кузін, 
В. Поржезинськші, М. Вороній 
лов, К. Кока та ін.) очолив парти 
зан. рух проти окупантів. Після 
визволення повіту від окупантів 
і петлюрівців Лубен, орг-ція на¬ 
лічувала 131 чол. Весь її склад 
було мобілізовано на боротьбу з 
денікінцями Після визволення 
Лубен 24.XI1 1919 обрано повіто¬ 
вий парті к-т, який очолив бороть¬ 
бу проти бандитизму. Лубен. орг~ 
ція ієн. до ліквідації повітів 
(1923). 
ЛУБЕНСЬКА ПОЛЬОВА АП¬ 
ТЕКА — одна з перших вітчизня¬ 
них польових аптек. Існувала з 
початку 18 ст. Приміщення скла¬ 
ді і ос я з лабораторії, льоху та 
комор для зберігання ліків. З 
1767 при аптеці був закладений 
саі лікарських рослин. 
ЛУБЕНСЬКА УЧЙТЕЛЬСЬКА 
СЕМІНАРІЯ. Відкрита 1.УІ 1911 
їли підготовки вчителів народних 
поч шкіл. Мала 4-річиии курс 
навчання. Для вступаючих був від¬ 
критії підготовчий клас. До семі¬ 
нарії приймалися юнаки не молод¬ 
ші 16 років всіх станів і віроспо- 
ві (.ми» після складання вступних 
піїтів іа програмою двокласних 
її»»ч.і псових училищ. У перший рік 
в» •«* м і 11 а і > і ї вступило 40 чол., 
1917 116 чол., з них 39 — діти 

* * 'іяп 64 козаків, 10 — міщан 
і ц* ч*»іпі\, 2 почесних громадян 
і купців, І дворянина. Семіна¬ 
рія ма і б ку (1 тис. од. зо.), об- 
и ін ший к кіс ручної праці (20 
верста і іи) фізичний кабінет. При 
семінарії була садиба (8 дес. зем- 
іі, гри з яких подарував полтав. 
іемський діяч І. М. Леоптович), 
де вихованці займалися садівницт- 
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вом, «городництвом і бджільницт¬ 
вом. Діяло двокласне зразкове 
уч ще для проходження нед. прак¬ 
тики на 48 учнів. Під час канікул 
для учнів організовувалися екс¬ 
курсії до Києва, Москви, Бороді¬ 
но, Смоленська. Утримувалася 
державою, яка відпускала 33 
тис. крб. Стипендіати зобов’язані 
були по закінченню відпрацювати 
чотири роки вчителями. 1912 ств. 
товариство допомоги бідним семі¬ 
наристам. Містилася у трьох най¬ 
маних Лубенським повітовим зем¬ 
ством будинках на Тернівській 
Толоці. Там же були відкриті 
дві учнівські квартири (на 37 чол.). 
Учителями (13 чол.) працювали 
випускники ун-тів, учительських 
інститутів та гімназій. 
ЛУБЕНСЬКА ФОРТЕЦЯ 16- 
18 ст. Виникла наприкінці 16 с і. 
Служила фортнфікованоіо реви 
денцією (замком) власників краю 
князів Вишневецьких [див. Виш- 
невецьких (князів) володіння]. Із 
Л. ф. пов’язані визначні події 
селянсько-козацької війни 1637— 
38 під проводом П. Павлюка, 
К. Скидана, Я. Остряшша. коли 
повстанці взяли її штурмом, а 
також визвольної війни 1648—54, 
коли з Лубешцинн був змушений 
відступити з польсько шляхет. вій¬ 
ськами Я. Вишневецький. Л. ф. 
розташ. на узгір’ях високого пра¬ 
вого берега р. Сули. Стрімкі схи¬ 
ли навколишніх гір, ярів та балок, 
якими протікали річка Лубенка, 
ручаї й струмки, посилювали міць 

Лубенська фортеця. План 1746. 

фортеці. Складний рельєф місце¬ 
вості та функціональні вимоги 
зумовили розпланування фортеці 
на три взаємозв’язаних частини — 
замок, цитадель, передзамкове ук¬ 
ріплення й передмістя. У 17 ст. за¬ 
хисні огорожі укріплення склада¬ 
лися із земляних валів, ровів, 
дерев’яних башт (кількість яких, 
ймовірно, сягала 15), палісадів та 
рогаток. З часом ці укріплення 
занепали і на серед. 18 ст. від них 
лишилися переважно вали, рови 
та поодинокі вежі над фортечни¬ 
ми брамами. За свідченням плану 
Лубен 1748, до фортеці вело 
2 воріт і 4 фіртки, а на її терию- 
рії розміщувалися: 3 храми («ста¬ 
ра» мурована Варварипська церк¬ 
ва, дерев’яний п’ятизрубннй п’я- 
т 11 С>а 111111 і і собор Різдва Богородиці* 
дерев’яна м ятпверха Троїцька 
церква,), будинки полкової й со¬ 
тенних канцелярій, школи, шпита¬ 
лі, торгові ряди з відповідними 
крамницями й коморами, двори 
старшин, козацькі й міщанські 
оселі тощо. Загальна довжина 
фортечних укріплень сягала 1700 
саж. Л. ф втратила своє значення 
в 2 й пол. 18 ст., а остаточно занепа¬ 
ла в 1780-х рр., після скасування 
полкового устрою Лівобережної 
України. Залишки земельних ук¬ 
ріплень фортеці простежуються на 
місцевості дотепер. Див. також Лу¬ 
бен плани, Оборонне будівництво. 
ЛУБЕНСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМ¬ 
НАЗІЯ. Відкрита З.ІХ 1872. Кло¬ 
потання про її засн. розпочалося 
ще на поч. 60 х років. До 1881 
утримувалася виключно на кошти 
Полтав. губ. земства. Мала 8 річ¬ 
ний курс навчання, з одним під¬ 
готовчим та п’ятьма паралельними 
класами. Кількість учнів: 1889 — 
187 чол., 1897 — 210, 1909 — 
142, 1915 — 513, 1917 — 540, з 
них 64 — діти селян, 87 — козаків, 
124 — міщан і цехових* 42 — по¬ 
чесних грома ріп і купців, 43 — 
духовенства,, 150 особистих дво¬ 
рян і чиновників, 15 -потомсі веиих 
дворян. При і іміїлзії ряла метео- 
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і »• і о >і і'ім.і і і 111111 >і і і 1 приладами, 
ні (і*м<>і. м і якої надходили до 
І...і фі.пічної обсерваторії та 
Київською і Новоросійського уп¬ 
ни ( і.ніціи бу і а ні укрита на кош- 
ні іно|))пшп.і ІІоіган. губ. II. К. 
ВеПИЧкл, \і і.п копана мого братом 
<І» К На пгп.оіи і.ким (1833—98), 
н<»м п »ч І олопіюГо штабу і чл. 
пі Мі 11 • тої |‘«ли Росії На і < >й час — 
іп * пні і і і ми .і.шчпа метеостанція. 
І 11 НІ І І ПІП пі н пум і ш учнівські 
К І»Л І >Г111 > П І 1.1114.ІІІІІИ І] Чім ІК* '0 

(»П К| н і їм І н І N І ІМІІ.І її І (IV ІО 
поганої) н по к і її.іч і і і нім ії і пі .і 
пожерти місцевих кпи 11 її 1876 
дні на | ні ріп по ра ніш а II () Ми 
ленською, 187 і щв’игь місце 
ного дворянства* 1802 ко пмь 
кого асесора В. К. Велична. Ут 
римувалася за рахунок держави, 
повітового земства і плати за на¬ 
вчання. Містилася у двоповерхо¬ 
вому цегляному будинку на Гім- 
иа и і1111 і і ї площі, який належав 
Попав, губ земству. Першим 
міреьіором гімназії був відомий 
укр етнограф і фольклорист 
М. Помп. (М І. ( имонов; 1823— 
1900). II в. І а рол і (тепер Оржи- 
цькогО р ну) Іакіпч Київ. ун-т. 
Вчителював V Ніжині, Немирові. 
З 1873 у Лубнах, прнктор гімна¬ 
зії, з 187/ і одоиа іемства, ми 
ровий суддя» іапмам Ні посади 
Зібрав маіе|ііа і про ііпіі\ і звичаї 
Та обряди. ( її і Нрт її і п нча п у кури 
«Русская бсседії іа Ое/НМ//»-. 
Помер і похований у Іубпах Учи 
телями працювали ішн\ч кішки ум 
ТІВ, НІЖИНСЬКОГО ісюрпко .|.. 
ГІЧ1ІОГО ІII ту. Серед 1111 «І» І 
Кампіськіш (18 і і *Л), м і орні і 
археолог (див. ііпнтьнии ира* 
знавчии музей), >1 І Мшш ш о, 
вчитель латинської мови, пері к іа 
дач античних авторів Почесним 
попечителем був попав камський 
діяч І. М. Лсоиговпч. У гімназії 
навчалися парт, і державний діяч, 
акад. АН УРСР (з 1929) О. Г. 
Шліхтер (див. Шліхтеру О. /. 
меморіальні дошки), укр. пись¬ 
менники М Г. Філянський, О. В. 

ЛУБЕНСЬКЕ ЖІН. УЧИЛИЩЕ 

Донченко (1919, див. Донченку 
Олесю меморіальна дошка), укр. 
композитор і етнограф Б. В. 
Підгорецький (1873—1919, н. в 
Лубнах, закін. Варшав. муз. ін-т; 
з 1900 — у Москві, записав 120 
укр. пісень, романсів, зокрема 
на сл. Т. Шевченка, І. Франка), 
громад, діяч А. І. Савенко, вче¬ 
пим хімік, акад. АН СРСР О. Є. 
Чіічибабіп (1871—1945, н. в с. Ку- 

іем 1111 і Сум. обл.; з 1930 працював 
у Франції, помер у Парижі). * 

І ч і і.чкіпчнли В. Ф. Лазурсь- 
к 11 її фахівець а зх.-європ. літри, 
ні.іні 189 і оув іомапшім учителем 
у сім'ї Л. М. І о ктого, з 1901 — 
магістр Одеського ун-ту, і його 
браг О. Ф. Лалурський — один з 
основоположник і в експеримен¬ 
тальної психології, укр. архівіст 
і музейний працівник А. П. Шслу- 
хин. 
ЛУБЕНСЬКЕ ВЙЩЕ ПОЧАТКб- 
ВЕ УЧЙЛИЩЕ чоловіче. Засн. 
1913 на базі Лубенського повіто¬ 
вого училища. Містилося у влас¬ 
ному будинку. Мало 4 класи. При¬ 
ймалися діти 10—13 років, що за¬ 
кінчили поч. школу. Утримувало¬ 
ся за рахунок держави і плати за 
навчання. Учнів — 180 (1916). 
ЛУБЕНСЬКЕ ЖІНбЧЕ ЄПАР¬ 
ХІАЛЬНЕ УЧЙЛИЩЕ. Середній 

І убіт. Будинок жіночого 
< і і.і і їх іалі.пого училища. 
Фото поч. 20 ст. 
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навчальний заклад, відкритий 28. 
IX 1908 за ініціативою XII єпар¬ 
хіального з’їзду духовенства 
(1902). Знаходилося у віданні Си 
йоду і належало до типу напів¬ 
закритих шкіл. Діяло згідно з ста¬ 
тутом 1843, До єпархіального уч- 
ща приймалися, в основному, донь¬ 
ки православного духовенства (дия¬ 
конів, священиків, псаломщиків 
тощо), для яких навчання було 
безкоштовним. Приймалися діти 
й інших станів з платою за на¬ 
вчання 150—200 крб. па рік. Мало 
6-річнип курс навчання, який 
наближався до програм жіночих 
гімназій та сьомий педагогічний. 
Після закінчення учениці отриму¬ 
вали звання домашньої вчительки 
і мали право працювати у почат¬ 
кових нар. школах. 1909 в єпархі 
альному уч-щі навчалося 423 уче 
ниці. Утримувалося коштом #лар 
хії. Вчителями працювали ви 
пускники духовних семінарій, 
єпархіальних уч щ, Київ, і Моск. 
ун-тів та Марийського ін-ту. Ма¬ 
ло власні садибу та приміщення, 
споруджене 1907 на кошти єпар¬ 
хіального свічкового заводу вар¬ 
тістю 418 тис. крб. Архітектор акад. 
О. М. Пекетов. До складу садиби 
входили гол. грпповерховий кор 
пус, лікарня* лазня, біологічна 
станція та гуртожиток» 1908 засп. 
товариство для бідних вихованок. 
При єпархі а іьному уч-щі були 
б-ка і фіз. кабінет, діяла од неклас¬ 
на церковнопарафіяльна зразкова 
жіноча школа на 18 учениць для 
проходження випускницями пед. 
практики. Тепер у будинку с. ш. 
№ 10 (вул. Генерала Ляскіпа № 2). 
Ід.— табл. XX. 
ЛУБЕНСЬКЕ медйчне учй 
ЛИЩЕ. Ств. 1930 як мед. техні¬ 
кум, який готував помічників 
лікарів та акушерок. 1935 перство 
рснпіі на фельдшерсько акушер, 
школу. З 1954 — сучасна назва. 
На базі серед, і 8 річної школи 
югуі ф(*тьдщерів і мед. сестер. За 
чім (ія. п.пості уч ще випустило 
б і. б іік фахівців. Бл. 300 ви¬ 

пускників уч гца закінчили мед¬ 
інститути, ведуть наук, роботу, 
стали організаторами охорони здо¬ 
ров’я. Серед них професори О. П. 
Карапата, І. К. Мптченко та ін. 
Багато років в уч-щі викладали 
засл. лікарі С. О. Тимофеєв, 
А. В. Котляр, 3. Є. Трохимеико. 
Б ка налічує 35,5 тис. сд. зб. Роз¬ 
міщене на вул. інститутській № 62. 
ЛУБЕНСЬКЕ МІСЬКЕ УЧЙ ЛИ¬ 
ШЕ. Відкрите 1879 як иавч. за¬ 
клад підвищеного тину на базі по¬ 
вітового училища, засн. 1814. Спер¬ 
шу було двокласним, з 1903 — 
трикласним, з 1908 — чотириклас¬ 
ним з 6-річним курсом навчання. 
До нього приймалися діти не мо¬ 
лодші 7-ми років. Після закінчен¬ 
ня учні мали право вступу до 
нижчих професійних шкіл і па 
мед. курси. V 1889 навчалося 58 
учнів, 1910 — 18| Навчання плат¬ 
не 10 крб. па рік. Учителями пра¬ 
цювали випускники духовних се¬ 
мінарій, гімназій і Глухівською 
учительського інституту. Діяла 
пед. рада. При училищі були 
відкриті фіз. кабінет і б ка. Мі¬ 
стилося у двох держ. будинках 
по Полтавській вулиці (тепер Кос 
модем’ямської вулиця). 1913 пере¬ 
творене у вище початкове училище. 
ЛУБЕНСЬКЕ НЙЖЧЕ СІЛЬСЬ¬ 
КОГОСПОДАРСЬКЕ УЧЙЛИ- 
ЩЕ. Засн. 15.Х 1891 як с.-г. шко¬ 
ла 2 го розряду. З 1912 — триріч¬ 
не уч-ще. Готувало фахівців с. г. 
Керівництво здійснювало ГГолтав. 
губ. земство. Навчання безплатне. 
Тільки повні пансіонери мали вно¬ 
сити 130 крб. па рік. До уч ща 
приймалися уродженці Полтав. 
губ. від 14 років з освітою не ниж¬ 
че одно двокласного сільського уч- 
ща. Крім загальноосв. дисциплін, 
вивчалися: землекористування, са¬ 
дівництво, огородиицтво, тварин 
ішціво, бджільництво, с.-г. єконо 
міка, рахівництво, ветеринарія. 
Мало 15 стипендій (по одній на 
новії) Викладачів 13, учнів — 
85 (1915). Місти юеи біля с. Терни 
Лубенською нон. (тепер Михай- 

480 



лівської сільради Лубен, р ну). 
ЛУБЕНСЬКЕ ПОВІТбВЕ УЧЙ- 
ЛИЩЕ —- під в ці дена початкова 
школа. Відкрито 1814 для під¬ 
готовки д і те і і всіх станів до всту¬ 
пу у гімназію. Мало 2-річний курс 
навчання. Згідно з статутом 1828 
кількість предметів було зменше¬ 
но і таким чином перерва ію про¬ 
грамний зв’язок з наступною осві¬ 
тою у гімназіях. З 1833 введено 
З річний курс навчання. На час 
відкриття до повіговоп» уч-іца 
вступило 43 хлопчики. У 18 і і на¬ 
вчалося 45. 1865 заеп. пед. клас 
для підготовки вчителів паро тих 
шкіл. Утримувалося коштом дер 
жаті. Містилося в найманому 
приміщенні. 1879 на базі повітового 
училища було відкрито двокласне 
Лубенське міське училище. 
ЛУБЙНСЬКИЙ ЗАВбД ЛІ- 
ЧЙЛЬНИХ МАШЙН Киї вського 
виробничого об’єднання «Елеіст- 
ронмаш» імені В. 1. Леніна. Ств. 
1961 як приладобудівний з-д, що 
спеціалізувався па випуску мано¬ 
метрів і тягопапоровимірювачів. 
1963 перетворений на з-д лічиль¬ 
них машин і спеціалізувався на 
випуску білетно-касових машин 
«КД». Потім випускав білетно- 
касові машини «Сула», машини 
для контролю знань і навчання 
«КИСТІ 5», «УГК», «РЕПЕТИ¬ 
ТОР». У 1980—87 з-д спеціалізу¬ 
вався па виготовленні пристроїв 
циклового управління маніпуля¬ 
торами, технологічним устатку¬ 
ванням і робототех. комплексами. 
З 1987 — сучасна назва. /1. з. д. м. 
випускає алфавітно цифрові дру 
куючі пристрої, термінал підго¬ 
товки і введення графічних даних, 
пристрій зовнішньої пам’яті па 
гнучких магнітних дисках та ін. 
Розміщений на вул. Радянській 
№ 128/2. 
ЛУБЕНСЬКИЙ КОЛГОСПНИЙ 
ТЕАТР» Ств. 1938 на базі переведе¬ 
ного до Лубен П’ятого колгоспного 
театру Харківщини. Діяв до 1941. 
ЛУБЕНСЬКИЙ КРАЄЗНЛВ- 
ЧИЙ МУЗЕЙ. У 70-х рр, 19 ст. 

ЛУГАНСЬКИЙ МУЗЕЙ 

в Лубенській чоловічій гімназії 
укр. археологом га краєзнавцем 
Ф. І. Канівським відкрито му¬ 
зейну кімнату. Федір Іванович 
Камінський (І845—91)—був си¬ 
ном священика з Мінської губ. 
Закінчив семінарію в Переясла 
ві, фіз.-матєм. факультет Київ¬ 
ського ун ту. Учителював у Перея 
славі, Хоролі, Прилуках. Викла 
дав у Лубенській чол. гімназії. Був 
домашнім учителем К. М. Скар- 
жпйсько’% Останні роки життя 
провій на хуторі Круглику під 
Лубнами» Був завідувачем Скар- 
жииської К. М. музею, якому 
подарував колекції власних зна¬ 
хідок. Провів розкопки Ііицівської 
стоянки палеолітичної, чим поклав 
початок вивченню палеоліт, па¬ 
м’яток па тер. Сх. Європи. Дослі¬ 
джував археол. пам’ятки на тер. 
Лубенщпнп, зокрема, кургани 
скіфського часу. Тут були пред¬ 
ставлені колекції з археології, 
нумізматики, етнографії. 187^ гім¬ 
назією було відіслано до Києва на 
III археологічний з’їзд значну кіль¬ 
кість музейн. експонатів. Згодом 
під музей відведено кілька кімнат, 
1918 гімназичний музей націона¬ 
лізовано і проголошено Державним 
краєзнавчим музеєм. У 20-х рр. 
музей об’єднався з Українським 
музеєм, заснованим тут археоло¬ 
гом Г. Я. Стеллецьким. Під час 
Великої Впчизн. війни лише не¬ 
змивну чистину фондів було ева¬ 
куйовано до Тюмені, інші мате¬ 
ріали му всю .загинули. На початку 
1914 робо і у було відновлено. 1967 
музей «> кржии су час» Приміщення. 
Експозиція складається з трьох 
відділів. Фонди музею налічу¬ 
ють бд. Ю тс. експонатів. У відді¬ 
лі приро їй шачна увага приділя¬ 
ється вирощуванню та заготівлі 
лі карг ьких рослин, започаткова¬ 
ним па Лубепщині ще на поч. 18 ст. 
Експозиція відділу історії дорево- 
роц. періоду подає матеріали про 
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давні поселення: Гіицівську палео¬ 
літичну стоянку, мезолітичне по¬ 
селення біля с. В’язівок, поселен¬ 
ня епохи енеоліту — бронзи на Ли¬ 
сій Горі поблизу Лубен. Експо¬ 
нуються землеробські знаряддя, 
зброя та прикраси скіфів. В му¬ 
зеї є унікальна срібна печатка 
Війська Запорізького, що зберег¬ 
лася як сімейна реліквія в одній 
з лубенських родин. Представлені 
козацькі речі: глиняні люльки, 
пістоль, порохівниця, пояси, ста¬ 
ровинна козацька бандура,, потир 
лубенського полковника Івана Ку- 
лябки, який 1758 відкрив у Луб 
нах козацьку школу. Музей має 
цінну колекц ю культових предме¬ 
тів, старовинних книг (Євангеліє 
17 та 18 ст.). Значну частину експо¬ 
зиції займають матеріали про 
Мгарський монастир. Про куль¬ 
турні традиції Лубенщипп розпо¬ 
відають розділи, присвячені пере 
буванню тут Т. Г. Шевченка, М. В. 
Гоголя, Г. Керн (див. Керн Г. П. 
альтанка), діяльності відомих 
укр. фольклористів О. С. Афа- 
пдсьевл Чужбинського (див. Афа- 
иасьеву Чужбииському О. С. ме- 
моріальна дошка). М. Т. Симоно- 
ва (ІІоміка, викладав у Лубенсь¬ 
кій чоловічій ,'імна ш), В. П. 
Милора іовпча (див* с. Токарі). 
Відтворені інтер’єри селянської 
хати та кімнати лихваря. Окремий 
експозиційний комплекс розпові¬ 
дає про О. І Шліхтера (див. 
Шліх тер і/ О. Г. чемор ісільні дош¬ 
ки), уродженця м. Лубен. Знач¬ 
ний матеріал зібрано в музеї 
про подвиги уродженців міста і 
району під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, про бойовий шлях 
94 прикордонного полку, 337 стр. 
дивізії, інших військ, частин, що 
бра їй участь в обороні і визволен¬ 
ні міс га. Понад 100 імен літерато¬ 
рів маю: і» зв’язки з лубенським 
крлем Пилип Капельгородський 
(див. І\(іне чь?ородсько/о прову- 
пок ), Іеонід І Гервомайський, Пав¬ 
ло У сопко, О іе< ь Дончепко (див. 
Донченк у О. н і ю чеморіальна дош¬ 

ка), Василь Симоненко (див. Си- 
монєнка В. А. музей), Надія Хо- 
менко та ін. Розтані, на вул. Лені¬ 
на № 30/25. Художній відділ му¬ 
зею знаходиться в іншому примі¬ 
щенні — першому дев’ятиповерхо¬ 
вому будинку міста. Відкр. 1970. 
Це постійно діюча експозиція з 
фондів музею, де подані твори 
М. І. Холодовського, М. М. Буні- 
на, заслуженого художника Чу¬ 
васької АРСР Ю. О. Зайцева, В. І. 
Семенюти, Л. П. Початко, М. І. 
Корабльова, А. І. Харчука, В. І. 
Лагіушкіна. Систематично влаш¬ 
товуються виставки творів худож¬ 
ників Лубен, Полтави, Києва, Мол¬ 
дови, Вірменії; народних умільців 
ЛубешциПй. Адреса художнього 
відділу — вул. Радянська № 27/49 
ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОВЙЙ ТЕХ¬ 
НІКУМ. Відкрию 1891 як нижчу 
с. г. школу. 1612 перетворено па 
с. г. уч-ще. З 1917 — професійна 
с.-г. школа; готувала ковалів, 
теслярів, бондарів тощо. 1929 на 
її базі ств. технікум лікар, та 
ароматич. рослин, який готував 
фармацевтів, технологів, агроно¬ 
мів, аналітиків. З 1950 — сучасна 
назва. Спочатку готував техпіків- 
агролісомеліораторів і техніків 
ліс. гна, з 1955 — тільки техніків 
ліс. г-ва. Технікум має дендропарк 
(37 га), в якому наліч. бл. 300 
видів деревних та чагарникових 
порід, чотириповерховий навч. 
корпус на 600 місць, гуртожитки, 
їдальню, спорт, комплекс. Б ка — 
27 гис. од. зб. Виробничою і навч. 
базою служить Лубен, лісгоспзаг 
(23 тис. га). Розміщений на вул. 
Тернівській № 21. 
ЛУБЕНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІ¬ 
НАТ. Ств. 1929. До 1941 містився 
у пристосованих приміщеннях. 
1958 здійснено реконструкцію м’я- 
со-жирового і ковбасного цехів, 
розширено виробничі площі. У 
1972—75 па околиці Лубен спо¬ 
руджено повнії м’ясокомбінат (хо¬ 
лодильник на 3400 гоїш одночасно¬ 
го зберігання, ковбасний цех, пта- 
хо-кролезабійний цех та м’ясо жп- 
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ровий корпус). Підприємство, де 
Працює понад 1000 чол., має сі- 
меншій гуртожиток, дит. садок 
на 140 місць, пункт охорони здо¬ 
ров’я з стоматолог, і маніпуляціи- 
ним кабінетами, сауну, їдальню, 
буфег. З січня 1989 м’ясокомбінат 
у складі агропром. комбінату «Лу¬ 
бенський». Розміщений на пул. 
Індустріальній № 9. 
лубенський Округ — адм| 
тер. одиниця. Ств. 7.ГІІ 1923 з Лу¬ 
бен. повіту, значної частини Мир¬ 
город. і Хорольського повітів, 1 
волості Пирятипської о повіту. За¬ 
мість 43 волог гей га 380 сільрад 
ств. 16 р-ніи — Вовчкі вський (Вов- 
чпцькші), Комиїшіяпськип, Лу¬ 
бенський, Миргородський, Обо- 
лонський, Оржицький, Покровсь- 
ко-Багачанський, Попівський, Ра- 
дивонівський, Сенчанський, Со- 
рочинський, Т аранди нці вський, 
Устивицький, Хорольський, Чор- 
нухинський, Яблунівський та 196 
сільрад. Окружний центр — м. 
Лубни. Площа округу — 6549 кв. 
верст, нас. 495 321 чол. 
13 III 1925 райцентр Ус ні виці,кого 
р ну в с. Устнвиці перенесено 
в с. Велику Багачку, а р-и пере 
ймеиовано на Великобагачанський; 
райцентр Радивонівського р-ну пе¬ 
ренесено із с. Радивонівки в с. Ос- 
тап’є, район перейменовано в Ос- 
тап’ївський Сорочипський р-н пе¬ 
рейменовано на Нйроновицькин 
(відповідно с. Великі Сорочинці 
перейменовано в с. Нероікшичі), 
Після реорганізації 1925 Лубен 
округ складався з 16 р ній, 2 >1 
сільради. 13.VI 1930 розформоаа 
но Прилуцький і Роменський окру 
ги. До Л. о. було віднесено м*р. 
Прилуцького окру і у, а також Бо 
резівський, В( ТІІКООуоііМИ ЬКІІІІ, 

Глинський, Засульськнй, Уіохвіщь- 
кий, Перекоп і вський і Пєтрі вський 
(згодом Иетрівсько Роменський) 
р-ни, розформованого Ромепеького 
округу з м. Ромнами. /]. о. мав 
ЗО р-нів, у г. ч. 2 Яблуні всяких 
(один з центром у кол. містечку 
Яблуневе, другий — з центром у 

ІУЬІ ПСЬКИП ПОВІТ 

кол. містечку Яблуні ВІСІ ). Ро.и]юр- 
мований Л. о. 2. IX 1930, 
ЛУБЕНСЬКИЙ ПОВГІ — адм. 
гер. одиниця. Ств. 16.ЇХ 1781 з 
частини Лубен, полку. Центр — 
м. Лубни. Спочатку входив до 
Київського намісництва. З ЗО.XI 
1796 — у складі Малорос, губер¬ 
нії, з 27.11 1802 — Полтав. губ. 
За даними генерального межуван¬ 
ня, площа повіту дорівнювала 
2115,45 кв. версій, за іншими — 
2059,6 версти (кін. 19 ст.). 
Па час перепису 1787 площа Л. п. 
становила 270 899,5 дес., містечок 
— 2, сіл — 5.1, деревень га хуто¬ 
рів — 91, дворів — 11 098, млинів 
борошномельних — 144, монастир 
чоловічин — 1, церков — 56, всьо¬ 
го нас. чоловічої статі — 34 761 
чол. 
Через територію Л. п. протікало 
14 річок: Сула, Удай, Оржиця, 
Сліпорід, Матяшівка, Ольщана 
(Вільшана), Чум так, Іржавець, 
Багачка, Солопиця, Путивка, Ку- 
зубівка, В’язі вка та Чсвельча. 
Частина гер. була гориста, поріза¬ 
на крутими ярами, балками, най¬ 
більші з яких спрямовувалися до 
оси. річок. ГІд.-Сх. частина пові¬ 
ту рівнинна, поступово підвищу¬ 
валася в напрямку лівого берега 
Сули, зх. і нд.-зх. частини (від 
правого берега Сл і породу) — сте¬ 
пова, рівнинна. Правий берег Сули 
підвищений, а від нього на ІІд. Зх, 
гягнувся степ. Центр, частина по¬ 
вну була порита численними яра 
ми і дрібними [гічками, на місці 

«лінія Удаю з Сулою — широка 
низовина, серед якої підвищувався 
Ісачкінський (Висачківський) па¬ 
горб. З корисних копалин у 19 ст. 
були відомі й використовувалися 
гончарні глини, горфяники, гіпс, 
ліпші поклади якого були біля 
с. Висачки (тепер Качки), буді¬ 
вельний камінь у вигляді діабазу. 
На 1884 усієї придатної землі для 
землеробства було 1 194 566 дес. 
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У моїй і і діяли за моди: миловар¬ 
нім, пшювлріпш, паровий круп¬ 
на мій млин, гончарня, 8 цегель¬ 
них заводів, 14 кузень, завод мін- 
вод. Кустарні промисли були роз¬ 
винуті слабо, в основному коліс¬ 
ний і бондарний вироби, які мали 
характер дрібних промислів. Що¬ 
річно Л. п. відправляв у Каховку 
Таврійської губ. близько півміль- 
йона простих дерев’яних (косар¬ 
ських) ложок. У приміських селах 
займалися збором і сушінням ди¬ 
ких лікарських рослин, у 1895— 
1900 в середньому щороку збирали 
по 23,3 пуди 11 рол. хліба на душу 
населення. Вирощували жито, пше¬ 
ницю, ячмінь, овес, гречку, просо, 
горох, картоплю. Досить розвину¬ 
тим було садівництво, вирощува¬ 
ли переважно сливи, які збували 
в основному в сирому вигляді 
для виготовлення наливок. За ча 
ними перепису 1900 повії складав 
ся з 12 волостей (склад яких, ііочи 
наючи з 19 ст., не був сталим), 
259 сільс. нас. пунктів, 175 сільс. 
громад. Дворів — 17 798, сільс. 
нас.— 112 260 чол. У 1923 до Л. п. 
входило 13 волостей: Всликоселець- 
ка, Вовчківська (Вовчицька), Де¬ 
нисі вська, Засудьська, Лазірків- 
ська, Лубенська, Оржпцька, Сні 
ганська, Тарандшщі вська, Тнш- 
ківська, Черевківська, Юсківеька 
(Ісковсцька), Ябдунівська. Він за 
ймав площу в 220 тис дсс. Нас.— 
153 461 чол. Розформований від- 
иові шо до постанови ВУЦВК від 
7.III 1923. Карта — таблї XXXV. 
ЛУБЕНСЬКИЙ ПОЛК — адм.- 
іер. 1 військ, одиниця на Лівобе 
реж. Україні в 2 й пол. 17—18 ст. 
Ств. 1648 на чолі з полковником 
Горасимом Яськевичем (1648—49). 
Ніс ія Зборівського договору 1649 
мір. Л. п. була розподілена між 
Миргородським полком і Кропи- 
папським полком. Відновлений Л. 
п. 1.65*4. І І о чковим центром стало 
м. Лу >ііп, у 1714—27 — м. Ромни. 
До складу по псу (назви відповідно 
їх центру) ввійшли сотні: Лу¬ 
бенська полкова (і Лубенська сіль 

ська), Лохвицька, Сепчанська (Си- 
нецька), Глинська, Роменська, 
Констант пні вська, Смідянська. До 
Л. п. 1658 було включено 4 сотні 
з розформованого Кропивенсько- 
го полку: ІГирятшіська, Чорну- 
хинська, І'ородищенська, Яблуиів¬ 
ська. Із Полтав. полку до Л. и. 
присднано дві сотні: Букомська 
(м. Букомлі), Чпгрип-Дібрівська 
сотня (м. Чигирин утв. замість 
Вереміївської сотні Чиї принсько- 
ю полку), У 1672 Л. п. склався 
з названих 13 сотень. Пізніше 
(1723—44) в ньому наліч. 11 сотень 
(Яблунівська і Костянтині вська 
сотні були розформовані). За геть¬ 
манування Кирила Розумовсько- 
го (1750—64) ієн. сотні у м. Сні- 
тині (Снятипі па р. Сулі), м. Го¬ 
рошині, Лох виці ( гри), у Лубнах, 
ІІпригппі, Сепчі, Чорнухах — по 
іві За компутамп 172 І у Л. п. па- 
мчувз і ос >і 2687 піших і 3968 кін¬ 
них козаків. У 1745 па тер. Л. п. 
діяло 172 поч. ніколи. По іковники 
Л п,: Гераспм Яськевич (1648— 
49), Павло Швець-Омеляпович 
(1658—59), Яків Засядко (1659— 
60) , Степан Шамлицький (1660— 
61) , Андрій ІІирський (1662—63), 
Гнат Вербицькнй (1663—64). Гри¬ 
горій Гамалія (1664—66, 1668— 
70; перейшов до гетьмана Петра 
Дорошенка, був наказним гетьма¬ 
ном у нього, і втретє 1687—88), 
Богдан Щербак (1666—67), Пилип 
Плисепко (1669. спершу від гетьма¬ 
на Дем’яна Многогрішного; потім 
перейшов до Петра Дорошенка), 
Іван Сербнн (1671, 1972—75), Анд¬ 
рій Нестеренко (1671—72), Ми¬ 
хайло Степані в-Кияшко (1672). 
Максим Ілляшепко (1676—87), 
Яким Головченко (1688), Леонтій 
Свіча (Свічка, 1688—99), Дмитро 
Зеленський (1700—1708), Василь 
Савич (1708—14), Андрій Марко- 
вич (1714 —27, у 1723—25 — наказ¬ 
ний гетьман), Петро Апостол (1728 
—57), Іван Кулябко (1757—71), 
Степан Макспмпнпч (1771—81). 
Козаки Л. п. брали участь у пов¬ 
станні Пушкаря і Барабаша 1657— 
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58, антифеод. повстаннях 1687, 
1689 і 1690—91, заворушеннях у 
зв’язку з Була пінським повстан¬ 
ням 1707—08, у Північній війні 
1700—21, рос.-тур. війні 1735—39, 
Семилітній війні 1756—63. У 1781 
Л. п. ліквідовано, а ного тер. вклю 
чено до Київської) намісництва, 
частково — до Чернігівського на¬ 
місництва. 
ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН. Зпах. 
у пн.-зх. частині області. Плоїш 
1,42 тис. км2. ІІ.н . 106,5 тис. 
чол, (1991). У р пі 82 нас. пункти, 
підпорядкованих міській і 25сільс. 
Радам пар. депутатів. Центр 
м. Лубни. Л. р. межує з Греб і те¬ 
кінським, Лохвицьким, Мирго¬ 
родським, Оржицьким, Пирятии- 
ським, Хорольським та Чорну хни- 
ським р-нами Полтав. обл, Утв. 
1923 з 3 волостей (Лубенської, Че- 
ревківської та Юсківської) Лубен, 
пов. 1923 — 30 тис. ж. У 1923— 
ЗО входив до Лубен, округу. 1930— 
199 нас. пунктів, 123 тис. ж., 71 
школа (11,1 тис. учнів), і лікарні 
на 44 ліжка, 6 радгос пів, 40 кол¬ 
госпів. У 1932—37 — до Харків, 
обл. У період нім. фашист, окупа¬ 
ції з вересня 1941 до вересня 1943 
на тер. Л. р. діяв підпільний рай¬ 
ком партії. Гітлерівці закатували 
понад 14 тис. ж., 19,5 тис. рад. 
військовополонених; вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
3420 ж. 1946 у Л. р.— 75 пас. 
пунктів (місто, 39 сіл, 3 селища, 
32 хутори), підпорядкованих місь¬ 
кій і 39 сільс. Радам пар. де 
путатів. 1957 Л. р. укрупнено 
за рахунок Тарновщинськоі і 
Шершнівської сільрад розфор¬ 
мованого ГІокровсько Багача неїд¬ 
кого р-ну. Розтань у межах Пол¬ 
тав. рівнини. Корисні копалини: 
торф, кам, сіль, діабаз, пісок, 
глина, суглинки. Гол. річка — Су¬ 
ла. її прит. Удай, Слігюрід, вули¬ 
ця, Солониця 28 ставків. Грунти — 
чорноземи, торфо-болотні та луч 
ні. Ліси (дуб, сосна, липа, ясен) 
займають 13 тис. га. У Л. р. і Чор- 
лухинському р-ні — ландшафтний 

ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН 

заказник респ. значення Червоно- 
бережжя. У районі також розтані, 
заказники Байрак і Крутий Бе¬ 
рег, Вовчанський заказник, В'я- 
зівський заказник, ОкіпсЬкий за¬ 
казник, Снітинський заказник* 
пам’ятки природи — дуби звичай¬ 
ні (див. Дуби), Дубовий гай, 
Жовтнева дача, Мгарсша дача, 
Морозівська дача та пам’ятка 
садово паркового мистецтва — Лу¬ 
бенського лісового технікуму парк 
(всі — місц. значення). Промисло¬ 
ві підприємства: цукр. з д (с. Орі- 
хівка), молокозавод та залізобе¬ 
тонних виробів, харчосмакова 
ф-ка, м ясокомбінат. Тваринницт¬ 
во м’ясо мол. напряму (скотарст¬ 
во. свинарство, птахівництво); спе¬ 
ціалізація рослинництва — виро¬ 
щування озимої пшениці, ячменю, 
жита, гороху, кукурудзи, цукр. 
буряків, соняшнику, картоплі, 
овочів. Площа с.-г. угідь 1991 ста¬ 
новила 109,7 тис. га, у т. ч. орної 
землі — 89,1 тис. га, сіножатей 
і пасовищ — 19,4 гис. га. У р-ні 
22 колгоспи і 3 радгоспи. Залізі 
нич. сг.: Лубни, Солониця, Вила, 
Таріїавіцина. Автомоб. шляхів — 
1016,9 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криті ям — 627 км. Тер. Л. р. про- 
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ходить траса газопроводу Шебелин- 
ка — Київ. У Л. р.— 25 серед., 
19 неповних серед., 14 поч., З спорт, 
ніколи; міський і районний Будин¬ 
ки піонерів та школярів, стан¬ 
ція юних натуралістів, станція 
юних техніків. З профтехучили¬ 
ща, 3 технікуми, 3 спортивні шко¬ 
ли, 10 лікарень, 54 фельдшерсько- 
акушер. пункти, 5 амбулаторій, 
2 ветлікарні. ІІротитуберкульоз 
ний санаторій у с. Тарандинцях, 
буд. відпочинку в с. Луці, база 
відпочинку в с. Клепачах. 22 Бу¬ 
динки культури, 46 клубів, 2 кі¬ 
нотеатри, 76 кіноустановок, 68 
б-к (794 тис. од. зб.). Лубенський 
краєзнавчий музей і 19 музеїв на 
громадських засадах. Видається 
міська газета «Лубенщииа». Іїа 
тер. Л. р. залишки понад 300 кур¬ 
ганів і курганних груп, поселен 
ня доби неоліту та бронзи, скіфсь¬ 
кого часу. 170 пам’яток історії та 
культури, 10 — архітектури. Див. 
також статті: Березівка, Бере- 
зоточа, Біївці, Вищий Булатець, 
Вовчик, Войниха, Духове, Ждани, 
Засулля, їсківці, Калаидинці, Лит 
вяки| Лубни, Мацківці, Мгар. 
Михпівці Новаки, Новооріхівка, 
Оріхівка, Остапівка, Спітин, Та- 
рапдинці, Тишки, Хорошки, ІІІекп, 
Шершні вка; цикл статей на тер 
мін «лубенський». Іл.— табл. XXI. 
ЛУБЕНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
бухгалтерського Обліку. 
Ств. 1944 як бух.-екоп. технікум. 

Лубни. Будинок земської лікарні. 

З 1945 мав назву бухгалтерський. 
З 1956 — сучасна назва. До 1963 
готував бухгалтерів для с.-г. під¬ 
приємств, з 1963 — плановиків 
с.-г. виробництва. Тепер на базі 
серед, і 8-річної школи випускає 
фахівців з двох спеціальностей: 
бух. облік у с.-г. виробництві; 
планування с.-г. виробництва. У 
технікумі є заочний відділ. Б-ка — 
бл. 58 тис. од. зб. Розмішений на 
вул. Леніна № 23/1. 
ЛУБЕНСЬКИЙ учйтельсь 
кий інститут — навч. заклад 
для підготовки вчителів 5—7 кла¬ 
сів загальноосв. школи з фізики, 
математики та ін. природознавчих 
предметів. Ств. 1935. Припинив 
діяльність 1941. 
ЛУБЕНСЬКОГО ЛІСОВОГО ТЕ¬ 
ХНІКУМУ ІІЛРК — пам’ятка са¬ 
дово паркового мистецтва (» 1972). 
Закладений 1950. Зростає понад 
300 ви іів дерев і чагарників» 
Розташ. поблизу с. Тернів Лубен, 
р ну. Площа 32 га. 
ЛУБЕНСЬКОЇ ЗЕМСЬКОЇ ЛІ¬ 
КАРНІ БУДЙНОК. Спорудже- 
но 1913—15 за проектом арх. Д. М. 
Дяченка у формах українського 
архітектурного стилю. Первіс¬ 
ний план будинку було складено 
гол. лікарем, який для цього ви¬ 
їздив до Німеччини і вивчав там¬ 
тешній досвід проектування і об 
ладнання подібних лікарень. Для 
розроблення проектів фасадів і 
виконання робочих креслень було 
запрошено арх. Д. М. Дяченка 
(1887—1942, див. Кротенки), тоді 
ще студента Петерб. інституту 
цивільних інженерів, керівника 
гуртка укр. архітектури «Грома¬ 
да», який був одним з активніших 
творців укр. архіт. стилю, зокре¬ 
ма, його необароккового варіанту. 
Одноповерховий будинок лікар¬ 
ні мав ГІ-подібний план. Широкі 
світлі коридори сполучали між 
собою всі основні групи приміщень. 
Згідно симетричної композиції пла¬ 
цу, гол. вестибюль, що знаходив¬ 
ся на гол. вісі будівлі, було вису¬ 
нуто вперед па ву їй цю, там влаш- 
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і<>н.шо парадний вхід, яким ко- 
ристува шея тільки в надзвичай¬ 
них випадках. З лівого боку бу¬ 
синку організували щоденний вхід 
зі с воєю приймальнею. Кабінети 
лікарів, лабораторні, операційні 
приміщення були розташовані згід¬ 
но вимогам найліпшого обслугову- 
Мііиіія хворих, для яких спеціально 
були обладнані великі палати. Під 
цпмр. частиною будинку був під¬ 
ім і, де розмістили опалювальні 
казали та склад для палива, над 
цією ж частиною в спец, башті 
влаштували баки для води. Сті¬ 
ни звели з цегли, дахи вкрили че¬ 
репицею. 
І о і. фасад будинку дістав роз¬ 
членування на п’ять частин: на- 
рі і пі ризаліти ледь висунуті впе¬ 
ред, дві середні частини — відсту¬ 
пають трохи назад, центр, вести¬ 
бюль активно виходить в бік 
тротуару вулиці. Цей виступ під¬ 
креслено фронтоном бароккового 
гм полку з написом «Лубенская 

•«■мі кін о о іьпица». За фронтоном 
пік о н із по-ціанідна башта з висо¬ 
кі» і пі і н і і з ломи наметовим да~ 
хчм, ушпчгііпім шпилем з рипідою 

«Сонце І прип ін». Вхід виділяв 
це німці іряііелііімпіі портал, на 
О » ІМ іімці * ІК ОІ о || гиньку було 
вирі и.о п по і і ■ і її і І Г Шевченка: 
4 II І ІІОІІІ чиї І і II ПІ 111 >111 І. І і сила, 

і по ом І* рі її -ііи іпері прикра 
ШЛИ рі и.о її І і 111) піні ІМі ці її і І ему 
« Ціреоо КПіГмь II І І ції рим і II.і 
мста І е В и х крон 11111 ШІ ІЧ б\‘ ю М ІІІІЦ 
1 О і 1110 Ііевс ІІІК 1111 і І і ІІ П І И» іСііЧ 
поріз ту >у;іп дим і іррпп коні, 
11 р 11 к рз 11 ми 11 рі іьо ІСПНМЦ іпі піні.і \ 

орнаментами:, па ї ко кпим шипім 
було виліплено КВІІНУ. Мі і По ч * 
ярусній банні восьмикутні иікпз 
Прорізали сгіпку І і о ярусу, па 
2 му ярусі, що мав у плані форму 
восьмерика, невеликі вікна дістали 
трапсційні обриси. Білі потипько 
вані стіни основної частини кор 
пусу членували великі вікна, об 
лямовані пластичними наличника 
ми з фронтончиками з майоліко 
ними зображеннями квітів і нта 

ЛУБЕН. ЛІКАРНІ БУДИНОК 

хів. Наріжні ризаліти гол. фаса¬ 
ду і досі прикрашають дві ніші, 
що фланкують середнє вікно, в які 
вписано дві різьблені по тииьку 
композиції на тему «вазон», що 
за своєю технікою нагадують зна¬ 
мениті полтавські вишивки «біле 
на білому». Над нішами і вікном 
також розміщені майолікові встав¬ 
ки трикутної форми, з малюнками 
квітів і птахів. Лівобічний причіл¬ 
ковий фасад мав досить виразне 
вирішення. На правому його флан¬ 
зі незначно висунутий вперед ри¬ 
заліт прикрашав великий барокко¬ 
вого малюнку фронтон з трьома 
трапеційними нішами на ньому 
і красивою кольоровою квіткою 
над ними. На основній стіні риза¬ 
літу виділялися три вікна, допов 
нені майоліковими орнаментами 
і наличниками, між якими простяг- 
лась мережка, створена трикутни¬ 
ми иішками. Трапеційні вікна ма¬ 
ли досить витончені наличники, 
які нагадували вишивані рушни¬ 
ки. Над кожним вікном ще зберег¬ 
лися трикутні орнаментальні піш¬ 
ки, уподібнені до загальновідомих 
триграішовиїмчастих різьблених 
орнаментів. Поміж вікнами впи¬ 
сано хрещато-ромбічні пішки. 
Карнизи в будинку були невели¬ 
кими, створені напусками рядів 
цегли та оздоблені цегляними зуб- 
чпкимм. Високі вальмові дахи 
бу ю вкрито глазурованою сіру- 
113ТО о І житію синього кольору че- 
Iи іпіигн), що була викладена у 
ВІН III II кп ІИМОВОГО орнаменту. 
Ьіршцпі віконця па даху мали 
форми ма іі пьміх хаток. Архіт. 
пиріїїичіли іу шику було вражаю¬ 
чим Оригінальне поєднання па¬ 
ро що гпл нових, модерних і не- 
ООарокічОВІІХ тенденцій ДОЗВОЛИ¬ 
ЛО і творити своєрідний архіт. ви¬ 
нні», позначений глибинним про¬ 
никненням в сутність національ¬ 
ної традиції укр. зодчества і пере 
осмисленням здобутків тогочас- 
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ноі новітньої архітектури. Будинок 
функціонував за призначенням до 
иоч. Великої Вітчизн. війни, під 
час якої його було спатено. У по¬ 
воєнні роки відбудований (велика 
кількість елементів фасаду і об¬ 
ладнання не відновлена) і присто¬ 
сований до потреб школи. Розтані, 
на вул. Льва Тотстого № 16/27. 
ЛУБНЙ (Дубно, Дубні) — місто, 
райцентр. Розталі, на р. Сулі. 
Залізнич. ст. Дубин. Через Д. про¬ 
ходить автотраса Київ — Харків. 
60 тис. ж. (1990). Засік 988. Зга¬ 
дуються як Лубно в Іпатіївському 
літописі під 1107. Захоплені 1185 
половцями, зруйновані 1239 мон- 
голо-татарами. У 13—15 ст. Д — 
у складі Сарайської та Переяслав¬ 
ської єпархій. З 70-х рр. 16 ст. 
належали укр. магнатам Вишне 
вецьким [див. Вишпевсцьких (кня 
зів) володіння]. Л мали магде 
бурзьке право, свою печатку, герб 
(див. Лубен герб). Населення ТІ. 
підтримало сел.-козацьке повстан¬ 
ня проти польс. шляхти (1594— 
96), очолюване С. Наливайком, 
Г. Лободою. Брало участь в анти- 
феод. повстаннях під проводом 
К. Ски <апа (1637), Я. Острянипа, 
Д. Т. Гуні (1638). У 1648-1781 
Д.— центр Лубенського полку. 
Житеті Д. брали участь у апти- 
феод. повстаннях 1657—58, 1687, у 
боротьбі проти швед, інтервентів 
1708—09. У 1707 в Д. було засн. 
бот. сад з лікарськими рослинами 
та першу на Україні Лубенську 

Лубни. Вулиця Пирятинська 
(тепер — Радянська). 
Фото поч. 20 ст. 

польову аптеку. 1729—ЗО у Л, 
паліч. 331 двір 3 1781 Д.— пов. 
місто Київ, намісництва, 588 бу¬ 
динків, бл. 3750 ж., 7 церков, З 
школи, 3 шпиталі, 73 крамниц1, 
20 шинків, аптека зі складами. 
Відбувалися двічі на тиждень ба¬ 
зари, 4 ярмарки на рік (17 лютого 
на сирному тижні великого посту, 
ЗО червня — Петрівський, 6 серп¬ 
ня — Спасівський, 1 жовтня — 
Покровський). Серед лубенців 
були талановиті ремісники: золо¬ 
тих і срібних справ майстри, мід¬ 
ники, ковалі, кравці, шевці та ін. 
1784 у Л. існ. володіння (20 
дворів) кол. лубен. полковника 
М. Скаржинського. З 1796 Л,— 
Малоросійської, з 1802 — Поттав. 
губ. 1810 — 555 будинків, 3005 
ж., діяли цегельний та 15 винокур¬ 
них з рв. аптека, бог. сад, 1814 
відкритії Лубенське повітове учи¬ 
лище. За переписом 1859 — 358 
будинків, 3997 ж., 6 церков, ду¬ 
ховне повітове та парафіяльне 
уч ща, лікарня, аптека, поштова 
станція. 1872 відкрито Лубенську 
чоловічу гімназію, 1878 — Лубен¬ 
ську жіночу гімназію. 1885 — 
Скаржинської К М. музей. Спо¬ 
рудження залізниці Київ — Пол¬ 
тава та відкриття залізнич. ст. 
Дубин (1901) вплинули на подаль¬ 
ший розвиток міста. У 1902—04 
збуд. тютюнову ф ку, паровий 
млин, розширився промисел лікар¬ 
ських рослин. Діяли Різдва Бого¬ 
родиці (мурована, 1809), Всіхсвят- 
ська (1736), Трощьіса (нова 1879), 
Миколаївська церква (дерев. 1733, 
нова — 1884) та 3 домових: Різдвя¬ 
на Іоанна Предтечі церква, Мико¬ 
лаївська (1878) та Кирило-Мсфо- 
діївська (1888) церкви. 1903 ств. 
групу РСДРП 1905—07 в місті 
відбулися страйки іі мітинги ро¬ 
бітників. У листопаді — грудні 
1905 виходила перша в Наддні¬ 
прянській Україні газ. укр, мовою 
«Хліборобну 1917 видано зо. віршів 
«Кружок позтов». За переписом 
1910 у Л.— 2349 господарств, 
12 786 ж. Землі — 5602 дес., ор- 
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ІІОІ І Г) дес. Діяло 4 млини з 
о ііпішигю і просорушкою, попо¬ 
їм чи ф ка і а пивоварний з д. Се¬ 
рг і. жителів було чимало реміс- 
1111 к і н крівці в — 201, шевців — 
і »М < їм іярін - 72, ковалів — 
їм, мі піннім 6, слюсарів — 27, 
мінні.ірім 2/ га щ. 1011 відкрито 
унт їм і.ну семінарію (1022 реор- 
і.он і н.і .1 річні педагогічні кур¬ 
си), у 101 » 16 ста ш іо та іу ма- 
1111111 < н »уді ми м і і і чамуим піваршій 

ІДИ, і суконні < 1 > ки, повстяна 
і мех. маї’к гсрні, кр\'норушка, дру¬ 
карні У квітні 1017 сто, ДубічіСв- 
иу Раду робіт. і солдатських де 
пута тій, у березні — травні проф- 

< ні ікіі, молодіжні й жіп. орі ції, 
наприкінці року — лубенська 
орі цій РСДРП(б). 
V січні 1018 проголошено Рад. вла¬ 
ду. З 7-III 1923 Л.— райцентр 
і центр Лубен, округу (до вересня 
1930) За переписом 1926 у Л.— 
М) .чз ж.і діяли лікарня на 60 лі- 
жок, і аптеки, 2 цегельні, чавуно- 
..• пім.і ріпні, слюсарний і спир- 
11* 11 > Р і г і. 11111 і і з ці, махоркова 
• 11 і і, і м міни, броварня, друкар¬ 
ня, ■ I I І рої іапція, водогін. З 
І9112 рпМцеп і р Харкі в., з 1037 — 
1ІО її їм мі. і 7,7 710 ж. (1939). 

Ініпі 'Іубеиськии учительський 
щі ттпут пім» із медсестер, 
«І», п. пні р« 1.1 • ,»кVЛи р* і.ка, тех- 
і 111 ум ркм(н із її | м м пні, школа 
<РЗУ при м> і м і 1і об V импому у ді 
КсіЦунур*. Ні і чи 111 Ьі (ЬмПНІСТ. 

окупації (ІЗ IX 101! їм І \ 1 • > і ї> 
імі пі пі ції п. ні | і її і сім мірі її, 
а п 11 к і »а ■ 111 н і орі п,і ч «. І «» іт І ..і 11 

К І МІЦНІ І їм, N 9 III Кріпім МІ.німу 
ма пі концтабір, м чім, іу . ір.мн ні 
1 4, ) ТИС. ЧОТ. Ііпім III І МІі'ТМ 

на примусові робо і п н> II мгччпіш 
Понад 500 і 
У Л.— 22 підпрпсмс і ма ми роби, 
об’єднання «Лубппхімфарм >>, а ди 
верстатобудівний «Комунар», іі 
чильїшх машин, «Спец іісмлш *, 
млиноелеваторного облад напни 
«Комсомолець», «Агрорембуд >, 
ковтро-повстяна та швейна ф ки, 
меблевий к т, ремонтно--мех. ман- 

ЛУ ЬНИ 

стерні << ГІ і в денбуд мехаиі за ції»^ 
переробної пром сі і. 7 серед., З не¬ 
повні с. га., школа-інтернат, дитя¬ 
чі муз., художня і спорт, школи, 
тех. школа локомотивних маши¬ 
ністів; два профтехучилища, мед. 
учлце. Технікуми: лісовий, с. їх, 
бух. обліку. Центральна районна 
та залізішч. лікарні, обл. госпіталь 
для інвалідів Великої Вітчизн. 
війни, 5 аптек, міжрайонна станція 
переливання крові. Поблизу Л. 
(с. Верезоточа) Українська до- 
с гідна етапну я лікарських рослин 
зональна. Міський Будинок куль¬ 
тури, Ііу іинок піонерів та школя¬ 
рів, І клуби, кінотеатри «Київська 
Русь» та ім. М. Горького, Лубен¬ 
ський краєзнавчий музей, галерея 
образотворчої о мист ва. З стадіо¬ 
ни, парки: ім. В. І. Леніна, ім. О. 
Донченка, «Комсомольськійі», «За¬ 
водський», дендрологічний. Вид. 
газ. «Лубенщина» (до вересня 
1991 —«Червона Лубенщина»). 
Уродженцями Л. є: анатом і хі¬ 
рург, складач першої рос. фарма¬ 
копеї (1798) Н. К. Карпінський 
(1745—1810); методнст-математ нк, 
професор, засл. діяч науки УРСР 
(з 1944) О М. Астряб (і'879—1962; 
з 1904 тривалий час викладав у 
гімназіях Полтави і Лубен); про¬ 
фесіональніш революціонер О Г. 
II(ліхтер (1868—1940; див. ІПліхте- 

І \ біт. М пколаїмськл церква на 
1І<> іо п с]>ого пОч. 20 сг. 
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р>у О. І. меморигчьні дошки)-; укр. 
актриса О. А. Зініна (дівоче — 
Максимович, 1867 — 1943; Герой 
Праці, 1924); письменники: Л. Н. 
Воіітоловський (1876—1911), Л. К. 
ІІіонтек (1899—1937); поетеса Ган¬ 
на Супруненко (Стелецька 1888— 
1962) та поет Р. О. Левін; літе¬ 
ратурознавець С. П. Венгеров 
(1855—1920), композитор Б. В. Під- 
горецький (1873—1919, навч. в чол. 
гімназії) і музикознавець О. С. 
Ца л ай -Я к и ме нко; ней рох і ру р г, 
акад. АМН СРСР (з 1974), засл. 
діяч науки УРСР (з 1970), Герой 
Соц Праці (1980) А. П. Ромоданов; 
укр. вчений в галузі гідравліки, 
чл.-кор. АН УРСР Ю. М. Даден- 
ков (1960—73 — міністр освіти 
УРСР); укр. вчений, агроном А. Є. 
Зайкевич (див. Полтавська сіль¬ 
ськогосподарська дослідна стан¬ 
ція); укр. вишивальниця, засл. 
майстер нар. творчості УРСР В. С. 
Роїк; перша рад. чемпіонка снігу 
з шахів Л. В. Руденко. З Л. по¬ 
в’язані життя і творчість акад. 
АН СРСР, хіміка О. Є. Чичиба- 
біна (навч. в чол. гімназії); пись¬ 
менників Шолом-Алейхема (див. 
Шолом-Алейхема вулиця), Ганни 
Керн (див. Керн Г. П. альтанка), 
О. В. Донченка (див. Дончепку 
О. В. меморіальна дошка), II. Ф. 

Лубни. Братська школа. 
Фото поч. 20 ст. 

Залозного, П, її. Капельгородеь- 
кого (1920—24; див. Капельгород- 
ського провулок), Н. П. Капель- 
городської, М. С. Конопенка, В. К. 
Малика, II. К. Мостового, Л. С. 
Первомайського (1925—26), Г. Ти- 
сяченка (1920—27), Н. К. Хомен- 
ко; фольклористів та етнографів 
В. П. Милорадовича (у 1875—90 
працював мировим суддею Лубен, 
пов., похований в с. Токарях), 
М. Г. Симонова (Номиса, 1-й 
директор Лубен, чол. гімназії); 
архітектора Д. М. Дяченка [(див. 
Кротенки, Климовабудинок), пра¬ 
цював інженером Полтав. земства, 
у Л. 1913—15 за його проектом 
споруд, головний вхід на с.-г. 
виставку, розпочато будівництво 
Лубенської земської лікарні бу¬ 
динків]; художників — М. М. 
Буніна (1887—1941; 1917—37 пра¬ 
цював агрономом у Миргороді, 
1937—41 — в Л., тут загинув 
від рук гітлерівців; твори — у 
ІІолтав. худож. музеї, Лубен, 
краєзнавчому музеї); К. Д. Трохи- 
менка, Ю. А. Зайцева; укр. гра¬ 
фіка, ректора Укр. Академії мис¬ 
тецтв (з 1919) Г. І. Нарбута (1886— 
1920; одружився 1912 у Л. з Вірою 
Кир’яковою, племінницею К. М. 
Скаржинської. Зберігся його ма¬ 
люнок будинку К. М. Скаржинсь¬ 
кої); композиторів — Г. М. Дави- 
довського (ств. у місті хоровий 
колектив), Дмитра Я. Покраса 
(1899—1978; ,нар. арт. СРСР з 
1975. Автор маршів, пісні «Украї¬ 
но моя, Україно». Держ. премія 
СРСР, 1941); укр. співачки Д. Г. 
Петриненко (у 40-х рр. навчалася 
у с. ш. Х> 8, нар. арт. СРСР з 
1975, Держ. пр. УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1972). У Л. в різний час 
побували: В. П. Гоголь-Яновський 
(лікувався тут на поч. 1825), Т. Г. 
Шевченко (в травні, 15.VIII, в 
жовтні 1845; 9—11.11 1846; Л. зга- 
дуі в гіоністі « Близнецьі», «Музи¬ 
кант V чЩо нитику ); О. С . Пуш¬ 
кін (18 '(), 1824); О. С. Афанасьєв- 
Чужбинський (1815, мім Афанась- 
еву-Чужбинському О. С. меморі- 
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ЛУБНО альна дошка), Є. ГІ, Гребінка (1831, 
1840, 1845; див. Гребінки вулиця), 
художник М. М. Сажин (1840), 
В. А. Жуковський (літо 1837, див. 
«Жуковського В. А. щоденники»; 
в них залишив запис: «Лубни — 
незначне містечко з прекрасною 
фізіономією. Чудові околиці. Кру¬ 
та в місті гора. Багато історично 
го»), М. Горькип (1891), С. В. 
Васильченко (літо 1920). У 20 х 
роках 19 ст. перебували декабри¬ 
сти: М. П. Беотужев Ріоміп, Ф. Ф. 
Вадковський, С І. Муравйов- 
Апостол, ГТ. 1. Постелі» (див. Де¬ 
кабристи па Полтавщині). 1840 
гастролювала група Млогковсько 
го, в складі якої був укр. актор 
К. Т. Солепик. Пам’ятники: В. І. 
Леніну (1971), Шевченку Т. Г. па 
м’ ятник (1964), С. М. Кірову 
(1957), Шліхтеру О. Г. пам'ят 
ник (1967), В. І. Чапаєву (1967), 
юним героям-піонерам Борису Гай- 
даю, Анатолію Буценку, Івану 
Сацькому (у січні 1943 здійснили 
диверсію в залізнич. депо. Були 
страчені фашистами. Пам’ятник 
встановлено 1959. Його скульптор 
Є. Горбань, архітектор С. Кілес- 
со). 1974 встапов. пам’ятник на 
братській могилі рад воїнів-при- 
кордонників, що загинули при обо¬ 
роні 1941 Л. від гітлерівців, та 
пам’ятник односельцям, полег¬ 
лим у роки Великої Вітчизн. війни 
(встанов. 1965, реконстр. 1982). 
Лубен тисячоріччю пам'ятний 
знак. Пам’ятка архітектури — бу 
динок кол. жіночого єпархіаль¬ 
ного уч-ща (1907, архітектор О. Бе 
кетов, тепер приміщення с. ш. 
№ 10). Встанов. пам’ятники на мо 
гилах: укр. письменника О. В. 
Донченка (19)5), Героя Гад. Гою 
зу (1943) II. 1 Дейкала (1981). 
Див. цикл ст. на термін «лубснсь 
кий». Іл.— табл. XX. 
чЛУБНИХІМФАРМ», Лубен 
ське аграрно-виробниче хіміко 
фармац. об’єднання. Сгв. 1932 на 
тер. скотобійні; займалося пер 
винного переробкою лік. трав у 
широкому асортименті для від¬ 

вантаження іншим підприємствам. 
Після визволення міста від нім.- 
фашист. окупантів восени 1943 
з-д поновив свою діяльність, роз¬ 
ширив асортимент перероблювали- 
ної лік. сировини, а з 1948 почав 
вироби, засобів дезинфекції та 
дезинсекції. З 1954 — виробницт¬ 
во готових лік. засобів з рослин¬ 
ної сировини, а також налагодив 
випуск мазей та лініментів. До 
1957 з-д підпорядковувався без¬ 
посередньо М ву охорони здоров’я 
СРСР; з липня 1957 — Харків., 
з 1960 — Полтав. раднаргоспу. 
У 2 й половині 1962 до Лубен, 
хіміко фармац. з-ду приєднано з-д 
по виробництву ефірних масел 
з сировини рослинного походжен¬ 
ня. Після ліквідації раднаргоспу 
1966 з-д знову підпорядковано м-ву 
охорони здоров’я, аз 1967 — М ву 
мед. промисловості. З 1965 під¬ 
приємство налагодило випуск таб¬ 
леток, з 1970 — різноманітних 
аптечок, у 1969—70 рр.— вироб¬ 
ництво перев’язних матеріалів. З 
поч. 80 х рр. почалося переоблад¬ 
нання підприємства, з’явилися но¬ 
ві механіз. та автоматиз. лінії 
у виробництві галенових препара¬ 
тів, перев’язних засобів, мазей 
та лініментів. З метою наближен¬ 
ня сировинної бази до підприєм¬ 
ства, 1986 створено «Л.», до якого 
ввійшли Лубен, хіміко-фармац. 
з-д та радгосп «Дружба» (с. Бере- 
зоточа Лубен, р ну). Розміщений 
на вул. Петровського N° 16. 
ЛУБНО — городище літописного 
міста (сучасні Лубни). Знах. в 
ур. Верхній Бал, на мису правого 
корінного берега р. Сули (висотою 
55 м над рівнем заплави). Перша 
літописна згадка про Л. вміщена 
під 1107, хоча виникнення населе¬ 
ною пункту пов’язане, очевидно, 
з ім’ям Володимира Святославича, 
що 988 «...став городи зводити... 
по Сулі...». Городище у 19 ст. 
обстежувалось Г. С. Кир’яковим, 
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Ф. І. Камінським та В, Г. Ляско- 
ропськпм, Розкопки \ 981 О. В. Су 
хобокова. Площа укріпленого по¬ 
селення — 4 га. Культурний шар 
пам’ятки потужністю 1,8—2,5 м 
(місцями до 5,3 м). Під час до 
сліджень виявл. давньоруська па¬ 
пі ваемлянка. Знахідки представ¬ 
лені ліпним посудом ромеиською 
типу та гончарним давньоруського 
часу, виробами з заліза (вістря 
стріли, сокира, цвяхи), скла, кіст 
ки, шиферу, матеріалами 16—19 
ст. Речі зберіг, у Лубенському 
краєзнавчому музеї 
ЛУБ’ЯНКА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Сули (бас. Дніп 
ра). 
ЛУГОВИКЙ — село Чорнухвись¬ 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, як'й підпорядковане 
с. Бубни. Розталі, на р. Мпозі, 
за 14.5 км від райцентру та за 
31 км від залізнич. сг. Гїирятнн. 
618 ж. (1990). Засії 1690. На поч. 
18 ст. стали власністю полкового 
судді та полкового писаря. За не 
репнсом 1859 у Л. Лохвицькою 
пов.— 234 двори, 1321 ж., дерев. 
Успенська церква (побуд. 1842 
поміщиком А. С. Савицьким). При 
церкві ііяли б ка та школа. У 
1900 в селі — 264 двоїш, 1593 ж.; 
у 1910 (разом з хут. Баіікішин¬ 
на) — 314 дворів, 1914 ж. 
Рад.владу встановлено в січні 1918. 
1921 ств. с.-г. артіль. За перепи¬ 
сом 1923 в Л. Чорнухипського р-ну 
Лубен, округу — 1245 ж.; у 1926 — 
421 двір, 2121 ж. У період пім,- 
фагаист. окупації (17. IX 1941— 
18.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
трьох жителів села, вивезли на при¬ 
мусові роботи до Німеччини 172 
чол. У селі — колгосп «Ленінсь¬ 
кий шлях» (рослинницько-чвариш 
ницькогб напряму), відділення 
зв’язку, \ТС, неповна с. ш., фель¬ 
дшер.-акушер. пункт, читсадок, 
клуб па 200 місць, б ка (10,5 гис. 
од. зо.). Шім’ягпіщ В. І. Леніну 
(1967); братська моги іа рад. вої 
ііів, що загинули 1941 при оборо 
ні села, та пам ятник воїнам одно¬ 

сельцям, які полягли (180 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1967). 
«ЛУКА». Будинок творчості пись¬ 
менників ім. Тесленка (перший 
в УРСР). З аси І 1933 Остапом Виш 
нею поблизу с. Луки Лохвицького 
р-ну у кол. садибі М. І. Туган-Ба» 
рановського. Тут відпочивали й 
працювали письменники А. Голов¬ 
ко (розпочав трилогію «Аргем Гар¬ 
маш»), В. Минко, В. Кузьмич, 
П. Усенко, Г. Косинка (працював 
над повістю «Перевесла»), Д. Бузь¬ 
ко, Д. Гофштейн, М. Шеремет, 
К. Гордієнко, М. Рильський (пи¬ 
сав поему «Марина») та ін. Після 
переїзду столиці УРСР з Харкова 
до Києва (1934) Будинок творчос¬ 
ті письменників переведено в Ір 
пінь Київ. обл. 
ЛУКА — село Лохвицького р ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій пі іпорядконапе с. ЮсківціІ 
Розташ. на лівому березі і». Сули, 
за 20 км від райцентру і за 3 км 
від залізн. ст. Юсківці. 2192 ж. 
(1990). Вперше згадується в дже 
релах за 1721. За переписом 1859 
у Л. калічі 424 двори, 2552 ж., 
1863 — 424 двори, 2580 ж. Діяли 
Георгіївська церква (дерев. 1771), 
при церкві — б-ка, попечитель- 
ство, сільське уч ще, винокурний 
і пивоварний з-ди. У 1910 — 503 
двори, у т. ч. 382 козацьких, 104 
селянських і 17 привілейованих 
станів. Переважна більшість жите¬ 
лів Л. займалася с.-г. виробни¬ 
цтвом. Тільки 46 господарств жили 
від ремесел: теслярства (8), кра¬ 
вецтва (2), шевства (1), ткацтва 
(17), ін.— 18. У 1910 працювало 13 
вітряків, 3 кузні, 3 олійниці, 5 
крамниць та 1 преш, заклад. Жите¬ 
лі села взяли участь у революц. 
подіях 1905—07. До села тоді при- 
’жджали чл. Лохвнцької - с.-д. 
групи І. І. Крига, чл «Селянської 
спілки» 1. П. Ьечро, письменник 

ісмокрзі А ТО Те< гепко (див. 
Тр.с.іепка І. 10. чцШей) 
Рад. в 1.1 іу прш олОшСіп» в січні 
1918. У гр\ ці і 1919 ств. парт. 
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ІКЧ-рсДОК, КОМСОМОЛЬСЬКИЙ — у 
11 >20- У роки громадян, війни 
.>() жителів села воювали в складі 
Лохвицького 500-го стр. полку. 
1923 Л.— центр сільради Лохвиць¬ 
кого р-ну Ромепською округу. 
5212 ж. 1924 ств. с.-г. артіль «Зо 
рн >, 1927 — комуну «Весела дібро¬ 
ва». У 1929 існував ГСОЗ, який 
1930 влився в артіль «Зоря* (всьо- 
і €) було 400 господарств)- Колгосп 

< Іоря» об’єднував жителів п’яти 
населених пунктів (Лука, Ісківці, 
Червона Валка, Червона Зірка, 
Весела Діброва). 1932—34 кол¬ 
госп розділився на п’ять госпо 
даре їв: «Зоря», ім. С, М. Кірова, 
ім. В. І. Чапаєва, ім. В. І. Леніна, 
Двадцятиріччя Жовтня. Під час 
цім.-фашист, окупації (15.IX 1941 

12.ЇХ 1943) гітлерівці вивезли 
до Німеччини 237 чол. 1950 місц. 
колгоспи об’єдналися в один — 
ім. С. М. Кірова. Колгосп ім. 
В. Г. Леніна влився в токарівський 
ко ігосп ім. Ілліча. Тепер у селі —- 

койот ім. С. М. Кірова, відді- 
ітмн зв’язку, хлібоприймальний 
пункт, побутовий комбінат, Буди¬ 
нок Ку іьтури па 400 місць, клуб, 
дві к і ц о уч і .шовки, б-ка (16 тис, 
од. зб.) Уро і мчщями села є укр. 
носі гумори» і 1 N Грубка і Ге¬ 
рой Рад. < оюзу (1911) О. Я. Де- 
рев’япк») (19* * 1.3). З Л. пов’я¬ 
зана Г| »у І- ІІ)! II.МИ II ГОЛОВИ кол¬ 
госпу Ге по» ( »»ц І Ірані ( (\ Го 
ловка. У 20 х рр у І. працював 
Остап Вміння. До 19( нз < попі із 
чі біля с. Л. щороку бував укр. 
ми» ьменпик і кури і І і і і М М 1 у 
ізіі І ізрзіїон» із. ми .3 1 9,3.3 IV І мк 
ПІЙСЯ будинок ІП0|>'І0( II ІІІІІ І.МС II 
ликів «. Іука . Мам мішки ( М 
Кірову (1969); о чине н.цям, по и і 
лим (268 чол.) па фронтах В»* шкої 
Вітчизн. війни (1958), на..брат» ь 
кііі могилі рад. воїнів, загиблих 
під час визволення села 19 Л 
від нім.-фашист. загарбників 
(1958). 
ЛУКІМКА — річка в Полтаи. 
обл., прпт. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Оржицького р-ну. 

ЛУКІМ’Я 

ЛУКЇМСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ нео¬ 
літичне. Розтати, в 1 км па Пд. від 
с. Лукім’я Оржицького р-ну на 
піщаному підвищенні в заплаві 
правого берега р. Сули, в ур. 
Романове. Виявл. (1978), прове¬ 
дені розкопки (1979) В. І. Не 
припою. Розкопано площу 152 м2. 
Виділено два неолітичні шари 
(4—3 тне. до її* е.), що містили ке¬ 
раміку з ямково-накольчастим і 
і ребінцево накольчастим орнамен¬ 
том. Тут були виявл. наземні жит¬ 
ла і вогнища зі скупченням керамі¬ 
ки, крем’яних виробів та гості, 
ямами. 
ЛУКІМ’Я — село Оржицького 
р-ну, центр сільс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Дмитрівка, Загребля, Колодна, 
Нижній Іржавець, Чернета. Роз¬ 
тані. на правому березі р. Сули, 
за 18 км від райцентру, з яким 
має автобусне сполучення і 25 км 
від залізнич. ст. Лубни. 763 ж. 
(1990). Вперше згадується в Іпа 
тіївському літописі за 1178 під 
назвою Лукомль. Прикривав пра¬ 
вий берег р. Сули від кочівників, 
але в 13 ст. впав під їх ударами. 
Літопис вказує, що це містечко 
розташоване на високих горах і 
має чимале оборонне значення. З 
трьох боків оточене глибокими яра¬ 
ми та крутими берегами Сули, 
з четвертого — споруджено земля¬ 
ний вал. Па найвищій горі стояла 
<|з<»ртейя, яка складалася з двох 
укріплень, оіочсних валами. Від 
форпші ю ( улп був прокладений 
мі і ісмішіі м і Л. н>0п иіі час збе¬ 
ри і в* « і ратсі і чім* шачешія. Тіль- 
і н м І(» < і п<>< с ИЧІІІЯ відновилося, 
проте її» «.Шаром його захопили 
шиттю, а потім польські маг¬ 
нати -Кпи іі Л. підтримали иов- 
сі ііііі», очолене Я. Остряншюм 
бра'їй участь у нац.-визв. війні 
укр паро іу під керівництвом 
В. Хмельницького. Л.— сотенпе 
містечко Лубен, полку. 1781 Л.— 
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Хорольськоїо пов. Київ, намісни¬ 
цтві, 405 дворів, у т. ч. 172— ви- 
борних козаків, 39 — козак і в- 
нідпомічппків. 194 — посполитих. 
V 1787 в /І.— 1103 ж., у т. ч. під¬ 
дані полкового обозного Павла 
Кулябки га бригадирші Марфи 
Лалошсвої. З 1797 II.— село 
Малоросійської, з 1802 — Полтав. 
губ. 1859 в /І.—441 двір, 973 ж. 
Діяло дві церкви. Щорічно прово¬ 
дилося два ярмарки, щотижня — 
базари. Ярмарки продовжу валися 
від одного до двох інжпів. У 
19)0 /1 Велико-Селецької- вол. 
Лубен, пов., козацьке і селянське. 
У Л. разом з с. Чирк і вкою і х. Ми- 
ропців падіч. 486 дворів, 2806 
ж. Діяли дві церковнопарафіяль¬ 
ні ніколи, Успенська церква (де 
рев’яна на мурованому фундамен¬ 
ті, споруджена 1899), при ній 
б-ка. Оси. заняття: теслярство, 
столярство^ ткацтво іа іп. 
Рад. в іаду проголошено в січні 
1918. 1920 ств. комнезам, 1924 — 
осередок ЗКСМУ. У 1923—25 Л.— 
Оржипького р-ну. 1801 ж. На поч. 
30 х рр. організовано колгоспи 
«Червоний лан» і «Червоний клин». 
У роки цім. фашист, окупації 
(23.1X 1941 —18.1 X 19ІЗ) гітлерів¬ 
ці запитували 18 мол., вивезли 
до Німеччини 230 мод. У 1950 в 
селі був колгосп ім. ( . М. 6Vдюн¬ 
ного, 19)7 сів. котюги «40 річчя 
Жовтня». Гепер — колгосп ім. 
Ф. Е. Дзержнпського (багатогалу¬ 
зеве г-во), лікарня (на 25 ліжок), 
с. іп., Еудипок культури (на 450 
місць), б-ка (13 502 од. зб.). Парк 
ім. 20-річчя Перемоги, фрукто¬ 
вий сач. У /1. пам’ятник Ф. Е. 
Дзержинському (1968), братська 
моїй.іа |>ад. воїнів, що полягли 
в 1941 і 1913 (надгробок 1958), 
братська могила жертв фашизму 
19 її (нам. 1965), Пам’ятник одно 
п и.мям, загиблим (282 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн, війни 
М 96 і). Ін ій села — неолітичне 
іосе ієни я курган на правому 
березі Су ш іороцице давньорусь 
кою міС'іа Іукомль. 

ЛУКбМЛЬ — давньоруське місто. 
Зпах. на правому березі р. Сули. 
Входило до складу Переяславсь¬ 
кої землі. Вперше згадане під 
1178. Збереглося городище в ур. 
Панська Гора у с. Лукім’ї Ор- 
жицького р-ну. Згадувалось 1846 
Т. Г. Шевченком, в кін. 19 ст. 
обстежувалось В. Г. Дяскоронсь- 
ким, 1947 — І. І. Ляпушкіпим, 
1971 — М. П. Кучерою і Сухобо- 
ковим, 1978 і 1981 — Ю. ІО. Мор¬ 
гу новим. ГІідтрикутний у плані 
майданчик (90—140 X 220) з пп. 
боку захищений валом і ровом, 
з Пд.— подвійною лінією валів та 
ровом. У 17 ст. па городищі було 
побудовано козацьку фортецю. По¬ 
тужність культурного шару до 
1,8 м, більшість знахідок належить 
до давньоруського часу 11 —13 ст. 
та 17—2()сг. Па Пп. від городища 
зпах. селище, площею 20 га. У на¬ 
шаруваннях переважні гончар¬ 
на кераміка 12—13 ст. Матеріал 
зберігається в Ермітажі, Ін ті ар¬ 
хеології АН України, Лубен, і Ро- 
мепському краєзнав. музеях. 
ЛУНАЧАРСЬКОГО ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Преображеиський 
про в., Жовтневий р-н)— від вуї. 
Жовтневої до перетину вул. Пуш¬ 
кіна і Котляревського. Наз. 1923 
на чесгь Луначарського Анатолія 
Васильовича (1875—1933) — рад. 
держ. діяча, письменника, літ. 
критика, мистецтвознавця, акад. 
АН СРСР (з 1930). Н. у Полта¬ 
ві в сім’ї дрібного чиновника. 
1886—95 навчав-я в гімназії у 
Києві, 1895—98 жив у Швейца¬ 
рії (навчався в Цюріхському ун-ті), 
Франції, Іспанії. 1900—04 — па 
засланні за революц. діяльність. 
З 1904 — в еміграції. 1917 повер¬ 
нувся в Росію, прийнятий у біль¬ 
шовицьку партію. 1917—29— нар¬ 
ком освіти РРФСР, з 1927 — одно¬ 
часно па дипломатичній роботі. 
1933 призначений повпредом СРСР 
в Іспаніє У своїх лекціях і працях 
писав про У. І . Шевченка М. М. 
Коцюбинського, про п’єси Л. Ук¬ 
раїнки, М. Г. Кутіша іа іц. У трав- 



ЛУТОВИШ ВКА пі 1920 приїздив у Полтаву з агіт¬ 
поїздом «/Коні, революція». Зу¬ 
стрічався з В. Г. Короленком, лис- 
і уві вся з ним. Відвідав годі ж 
Кременчук, у 1925 — Полтаву. На 
будинку № 9/1 по Першотравнево- 
му нров. встановлено Луиачарсь- 
копу Л. ІЗ. чеморіальну дошку, 
Л. в. прокладено 1820 за Полтави 
планом 1805. У ид. напрямку 
вулицю ма іа завершити церква 
перед комплексом доброчинних 
установ (тепер тер. обл. лікарні). 
ІІср< пектину вулиці замикала Іоан- 
но Гірсдтечиїк іаса каплиця ібудо 
в,ні.і (881 в пим'я’іь царя Олексам 
іря II (тепер па пі ому мв пі 
Ийм ’яіішк « / Іг і коргци ч поташ 
чиним*). 11.1 Л. в. збереглися пю 
поверхові будинки, ІВСДСПІ у кін. 
19 — па поч. 20 ет. у формах мо 
дерну і неокласицизму (М» 4, 
№ б, № 8). В буд. № 4 містився 
Воробйова готель, в якому 18— 
21 червня 1900 зупинявся австр. 
поет Р. М. Рільке і нім. письмен¬ 
ниця Лу Аи чреас Саломе. На Л. в. 
розташовані: обласне управління 
культури та об і. науково-методич¬ 
ний центр пар. творчості і культур¬ 
но-освітньої роботи (М? 2), міська 
дитяча стомат поліклініка, обл. 
прокуратура (.Мч 9). На фасаді 
цього будинку встановлено Шта¬ 
бу червоногварді йоьких загонів 
меморіальну дошк7. 
ЛУНАЧАРСЬКОМУ а. в. ме 
МОРіАЛЬІІА ДбіІІКА V Попа 
ві. Встановлена па с|> ка б буднії 
ку в пров. Першої р ишс йому .К<> 9/1, 
в якому народився і провів ції я 
чі роки А. В 'Іупачарсі.кпіі 
(1875—1933; дно Іупачарі ьколп 
вулиця). Дошка ірапіт, відкри 
та 1967. 
ЛУТОВЙН1ВКА < е ю Ко .е іь 
щипського р 11 у ? центі» < ільс. Ра 
дп пар. ієну таті в, якім підпори- 
ковані села Ганівка (Капітлнівка), 
Жовтневе (Каппвка). Задовга, Ма 
йорщина. Розташ. за 6 км ві і 
райцентру та 1,5 км від .залізним 
ст. Ганівка. 2036 ж. (1990), В ос 
танній чверті 18 ст. землі, де зиа 

ходиться село, дісталися надвір¬ 
ному раднику Федору Лутовшюву. 
У 1810 тут, на тер. тодішнього 
Кобеляцького пов. Полтав. губ., 
він мав орні та сінокісні землі і 
кілька селянських хат, у тому чис¬ 
лі й для охорони панського лісу. 
На час перепису 1859 у власниць¬ 
кому селі Л. було 43 двори, 327 
ж. На подальший розвиток Л. впли¬ 
нуло спорудження Харківсько-Ми¬ 
колаївської (тепер Південна) заліз¬ 
ниці і станції Ганівка в селі. У 
1899 з ст. Ганівка відправлено 450 
тис. пудів різних вантажів. Основ¬ 
ну частину становив хліб (400 тис. 
Тіу о в), який вивозився переваж¬ 
но іо Миколаєва. За переписом 
1900 у Л. Іцніі лдирівської волості 
Кобеляцького пов. »аписана одна 
Луч’Обинівська сільс. і ромада се¬ 
лян власників; 100 дворів, 562 ж. 
На 1910 — 108 господарств, 651 ж. 
1911 відбувся перший випуск уч 
ііів Лутовинівської поч. школи. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час нім.-австр. окупації 
і громадян, війни жителі Л. боро¬ 
лися в складі Бригадйрівського 
партизан, загону, яким керували 
член РСДРП з 1905 Я. X. Чесак 
і член більшовицької партії з 
1917 О. Д. Батир. У першій пол. 
травня 1919 село захопили гри- 
юр’євці. 17 травня Я., Гапівку та 
ін. сусідні села було визволено 
червоноарм. загонами. Лутовинів- 
гі.кі партизани в складі Полтав. 
повстанської бригади під коман¬ 
дуванням Я. Р. Огія брали участь 
у боях проти денікінців. З віднов¬ 
ім ІШИМ Рад. влади Л. увійшла до 
складу Ко.зел'ьопінської сільради, 

і 7. III 1923 Ьрпгадирівського 
І» ну Крсмепчуц. округу. На 7.IX 
1923 і? Л. 866 ж., на 17.XII 1926 — 
154 господарства] 732 ж., 1929 ств. 
<\ г. артіль «Червоний партизан». 
1931 — Бригадирівська МТС, яка 
до організації Хорішківської МТС 
(1936) обслуговувала всі колгоспи 
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р ну. У ЗО Ї рр. Л. стала центром 
сільради, з 1933 — у складі Ко- 
зельщинською р иу. У період нім.- 
фашпст. окупації (15.ІХ 1941 — 
25.IX 1943) частина жителів Л. 
входила до Козельщинськоі район¬ 
ної підпільної групи, якою керував 
II. К. Сірик. Гітлерівці вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 88 юнаків та дівчат. Зруйнува¬ 
ли й спалили будівлі колгоспу, 
школу, МТС, сінний пункт та 
«Заготзерпо», залізпич. вокзал, 25 
хат і госп. будівель жителів села. 
У травні 1950 колгоспи сіл Лутови 
нів. сільради — ім. Ілліча, «Нова 
громада» та «Перемога» об’єдна¬ 
лися в один колгосп ім. Ілліча 
з центром в Л* 1958 Бригадирівсь- 
ка МТС реорганіз. в ремонтно- 
тех. станцію, а 1961 перетворена 
на відділення «Сільгосптехніка». 
10. Х 1959 Бригадирі вську іі Луї о 
винів. сільради Козельіциііського 
р-ну об’єднано в одну Лутовипів- 
ську з центром у Л., яка з ЗО.XIІ 
1962 по 8. XII 1966 відносилася до 
Крсменчуц. р-ну ГІолтав. обл. У 
Л.— центр, садиба колгоспу ім. 
Ілліча (зерново буряківн.-тварин¬ 
ницького напряму), ремонтно- 
транснорі. підприємство, відділен¬ 
ня Новогалещішського хлібопри¬ 
ймального пункту* перевалочний 
пункт районного сложивч* гва, 
заготконтора, буряконупкт, наф 
тобаза, цех Кременчуц. молокоза¬ 
воду, дільниця Кременчуц. авто¬ 
колони 2252, ділійіиця Кобе¬ 
ляцької ІІМК № 7. Відділення 
зв’язку, АТС, неповна середня 
шкода, мед. амбулаюрія, аптека, 
2 дитсадки, Будинок культури на 
250 місць із стаціонарною кіно¬ 
установкою, б-ка (12,2 тис. од. зб.), 
будинок побуту. У Л. пам’ятник 
11. І. Леніну (1967), мемор. комп¬ 
лекс — братська могила рад. вої¬ 
нів, які по іягли при обороні 1941 
і пп цю іс 1111 і 1943 села від гітлерів¬ 
ців, 1.1 пам’ятник воїнам-землякам 
які загину їм (99 чол.) на фронтах 
Великої Ні і ч і і. іі і війни (1959). 
ЛУЦЄНКА ВУЛИЦЯ у Полтаві 

(кол. Гетьманський пров., Жовт¬ 
невий р-н) — від вулиці Панаса 
Мирного до вул. Лесі Українки. 
Прокладена у кін. 19 ст.— на поч. 
20 ст. на тер. кол. передмістя Ко- 
бищаіі, яке було включено у межі 
міста. Наз. у ЗО і рр. 20 ст. на 
честь Луцепка Степана Кузьмича 
(1897—1927). II. у с. Жабках 
(Тепер с. Луцепкм Лохвицького 
р-пу). Учасник першої світової вій¬ 
ни. З квітня 1918 на піди, роботі 
в Лохвицькому тюв., командир 
Свиридівського партизан, загону. 
З 1919 — голова волревкому. З 
1920 — голова Лохвицького повіт, 
виконкому. 1923 — голова Ромен- 
ського, 1925 — Полтавського окр. 
виконкому. 1926 — засг. Наркома 
земельних справ УРСР. Л. в. забу¬ 
дована з поч. 20 ст. індивід, житл. 
будинками. Тепер ведеться рекон¬ 
струкція з вибірковою багатоповер¬ 
ховою забудовою у пп. частині і 
спорудженням пром. баз у пд. ча¬ 
стині. 
ЛУЦЕНКИ (до 1928 — Жабки) — 
село Лохвицького р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані пас. пункти Бєрбеииці, 
Луценк.ч, Нове. Розтані, на р. Лох- 
виці (прит. Сули), за 21 км від 
райцентру і за 25 км від залізпич, 
Ст. Юсківці. 809 ж. (1990). Засн. в 
Серед. 17 ст. За ревізією 1859 в 
Жабках Лохвицького пов. наліч. 
434 двори, 2637 ж., Іллінєька церк 
ва з дзвіницею (дерев, на мурова¬ 
ному фундаменті), б ка; 1891 від¬ 
крито Жабківську сільськогоспо¬ 
дарську і ремісничу школу; у 
1900 — 549 дворів, 2763 ж., земсь¬ 
ка і церковнопарафіяльна школи; 
щороку відбувалося 4 ярмарки, 
у 1910 — 567 господарств, 2941 ж. 
У 1905—07 сталося селян, завору¬ 
шення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, у грудні 1919 ств. парт, 
орг-цію, в 1921 — комсомольську. 
З 1923 Жабки — цфітр сільради 
в складі Лохвицького р ну Роман¬ 
ського округу. 3353 ж. 1929 ств. 
першу артіль «Новий побут». Зго- 
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ЛУЧКИ |ом і’Я ІШЛИСЯ КОЛГОСПИ «Побут?», 
Мрія», «Перемога», «Своя пра¬ 

ця «Хлібороб», «Перше травня». 
1933 всі бони були об’єднані в од¬ 
не і во — колгосп «Шлях Луцен- 
к.о, який 1934 був розділений на 4 
ю> і гості. Під час нім.-фашист, 
окупації аб.ІХ 1941—13.ІХ 1943) 
гітлерівці закатувати 23 чол. і 
250 чол. вивезли до Німеччини 
па примусові роботи. У селі діяла 
підпільна група 1930 колгоспи 
об'єднано в одне, господарство — 
колгосп «Зори комунізму». Зго¬ 
дом до нього нрік шано колі оси 
«Нове життя* (с. Нове). Гелер 
у Л. цеп гра садиба колгоспу «Зоря 
комунізму» (багатога гузеве і во), 
відділення зв язку, Середня га не 
повна с. ш., Будинок культури па 
400 місць, фельдшерсько-акушер. 
пункт, ветлікарня, б-ка (12 784 од. 
зб.), громадський музей. Уроджен¬ 
цями Л, є революц. діяч, заст. нар¬ 
кома земельних справ УРСР С. К. 
Луценко (його іменем назване рід 
не село Див. Чуцншчі вулиця); 
Герой Рад. Союзу І. К. Лета (па 
фасаді будинку школи, в якій він 
1915—18 навчався, встанов. 1977 
Леті І. К. меморіальну дошку)', 
укр. поет і критик Я. Г. Савченко 
(1890—1937). У Л. братська моги 
ла рад. воїнів, полеглих під час 
визволення села 1943; Луцеику 
С. К. пам'ятний (1967); пам'ят¬ 
ник Односельцям, Загиблим (373 
чол.) на фронтах Великої Вітчи.ш. 
війни (1959). 
ЛУЦЕНКУ С. К. НАМ ЯМ ПІ¬ 
КИ. 1) У с. Луцспках Лохвіщько 
гор-ну. Знаходиться біля Будинку 
культури. Залізобетонна ску. іьіп у 
ра на цегляному постаменті. Би 
сота — 3,9 м. Відкрито 1967. 
2) У с. Свічкаревому Марківеької 
сільської Ради Кобеляцького р ну. 
Знаходиться в центрі села. Залізо 
бетонна ску іьптура па цегляному 
постаменті. Відкрито 1979. 
ЛУДЙХА — ручай у Полтав. обл., 
прит. р. Лохзиці (бас. Дніпра). 
Л^ЧКИ — село Кобеляцькою 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 

татів, якій підпорядковане с. Пра¬ 
вобережна Сокілка. Розтані, за 
28 км від райцентру ;га за 40 км 
від залізпич. ст. Кобеляки. 745 ж. 
(1990). Заси. у 18 ст. Населення 
займалося хліборобством, було роз¬ 
винуте вівчарство. За переписом 
1839 в Л.— 127 дворів, 1349 ж., 
Хрестоздвиженська церква, відбу¬ 
вався один ярмарок на рік. У 1900 
село входило до складу Сокільсь- 
кої волості Кобеляц, повіту. 1910 
при церкві діяла церковнопара¬ 
фіяльна школа. 1918 у с. Сокілці 
був гтіі. ревком (перший голова — 
С. М. Краочима). У період грома¬ 
дян. війни гуі (іяв партизан, за¬ 
гін під командуванням І. К. Вед- 
медепка (восени 1919 об’єднався 
з іи. загонами Кобеляц. повіту і 
продовжив боротьбу). З 1926 Л. 
входили до складу Сокіл ьської 
сільради Кишеньківського р-ну 
Полтав. обл. 1721 ж. (1926). 1927 
ортаиіз. ТСОЗ «Згода», на базі 
якого пізніше була ств. артіль ім. 
В. І. Леніна. У період нім.-фашист, 
окупації (25.IX 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці розстріляли 4 жителів 
села, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 25 чол. У 1964, в 
зв’язку з побудовою Дніпродзер- 
жинської ГЕС, села Лучки, Сокіл¬ 
ка та іи. були переселені на іп 
місце і названі с. Лучки. У селі — 
радгосп «Сокільськмй» (основний 
напрям — вівчарство, розвинуті 
також рослинницька і тваринниць¬ 
ка і < іл у зі), бу діток п < >бу ту, від 
И'існіія зв’язку, заготпункт, не¬ 
повна є. ш., фе іь (іпереько-аку- 
піср. пункт, дт сачок, клуб на 
150 місіть, б ка (11,3 тис. од. зб.). 
Уро і к« пцямп с. Сокілка є укр. ху¬ 
до мііік І. Г. Лось, укр. письмен¬ 
ник (’. М. Журахович та Герой 
Ра і. Союзу І. Г. Всдмеденко. Брат¬ 
ська могила рад. воїнів, що заги¬ 
ну.мі 1943 при визволенні села від 
гітлерівців, 1958 відкрито пам’ят¬ 
ник війнам односельцям, які по- 
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лягли на фронтах Великої Вітчнзн. 
війті. 
ЛУЧіСЇВСЬКИЙ — бот. заказник 
(з 1979). Місце зростання цінних 
рослин, ряд яких занесено до Чер¬ 
воної кн. України. Розташ. в Ко¬ 
беляцькому р ні. Перебуває у ві 
данпі радгоспу «Сокільський». 
Площа 10 га. 
«ЛЮБЙСТОК». Літ. об’єднання 
творчої молоді Миргород, р ну, 
утв. 1956 при редакції газ. «Пра¬ 
пор перемоги» (раніше — «Чер 
вона трибуна»). Назва «Л.» — з 
1975. Керівники об’єднання: Г. 
Сердюченко (журналіст), О. Юрен- 
ко (поет), О. Черкас (журналіст). 
Члени «Л.» влаштовують літ. вечо¬ 
ри, виступають перед трудящими 
району. При об’єднанні працює 
літстудія для учнів шкіл і техні 
кумів. 
ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569 
об’єднання Польщі і Великого кия 
зівства Литовського в єдину дер¬ 
жаву — Річ Посполиту. Викори¬ 
ставши поразку Литви під час 
Лівонської війни 1558—83 проти 
Росії, польс. король Сигізмунд 
II Авгусг скликав у Любліні спіль¬ 
ний . шговсько-польс. сейм, на 
якому Литва змушена була по¬ 
годитися на об’є ікання з Польщею 
і віддати їй укр. землі. З підписам 
ням Л. у. 28.VI 1569 нова юся на 
нування польс.-шлячег. мгарбни 
ків на Правобережній і Лівобс 
режній Україні, зокрема па Пол¬ 
тавщині. Тут величезні земельні 
володіння потрапили до рук польс. 
магнатів ГІотоцьких, Жолкевсь- 
ких, Конєцпольських та ін. Укла¬ 
дання Л. у. викликало посилення 
со Цальною і нац. гноблення на 
Україні, що привело до піднесен¬ 
ня визвольної боротьби укр. наро¬ 
ду. 
<ЛЮБОВ ДО ІСТИНИ» — ма 

< омська ложа, яка діяла в Полі а 
ш і весни 1818 до березня 1819. 
Масонство, франкмасонство (у пс- 
рск'іа б з фрапц. франкмасон — 
вільний каменяр) — течія в сусп. 
русі, що ставила перед собою етич¬ 

ні завдання вдосконалення людст¬ 
ва. Набуло поширення у 18 ст. У 
Росії стало однією з орг. форм опо¬ 
зиційної дворянської громадсь¬ 
кості. Засн. полтав. лож — М. М. 
Новиков. У числі ініціаторів її 
заснування був І. М. Бібиков. 
Всього відбулося 21 засідання ло¬ 
жі «Л. до і.», перше — 26.V 1818, 
на ньому обрано чиновників ложі. 
Шість чоловік, присутніх па уста¬ 
новчому засіданні — М. М. Нови¬ 
ков, С. М. Кочу бей, В. В. Тарнов- 
ськші, Л. М. Дьяков, І. Пі Кот¬ 
ляревський (див. Котляревського 
вулиця) і С. Ф. Левенець — скла¬ 
ли керівництво ложі (див. Декаб¬ 
ристи на Полтавщині), однак у 
період засідань у склад ложі вхо¬ 
дило практично все оточення ге¬ 
нерал-губернатора М. Г. Рєпніна: 
О. Й. Імберг — чиновник для ок¬ 
ремих доручень, А. С. Пан і її — 
ад’югат генерал губернатора, 
І О. Шафопськип — чиновник 
канцелярії та ін. Її членами були 
віце губернатор Свєчин, губерн¬ 
ський прокурор Горбовський, те¬ 
атр. діяч П. Є. Барсов. До ложі 
входили пред водите лі повіт, дво¬ 
рянства В. І. Чарниш, В. Д. Лука- 
шевич, С. І. та Д. І. Алексєєви, 
С. Ф. Война, Я. А. Горленко. 
ЛІ,ч іїжджим братом» (тобто від¬ 
сутнім) числився у ложі В. І. 
Григорович, відомий діяч культу¬ 
ри, уродженець Пирятшіа (див. 
Григоровичів садиба). До неї 
увійшли и офіцери розквартиро¬ 
ваних па Полтавщині полків. На 
16 му засіданні, що відбулося 
14. XII 1818 у спорудженому для 
ложі на кошти С. М. Кочу бея 
будинкові, в числі гостей був 
М. І. Муравйов-Апостол. В остан¬ 
ньому її засіданні 25.11 1819 взяв 
участь «брат-відвідувач» С. Г. 
Волконський. 
Основна тема бесід у ложі — мож¬ 
ливі реформи Олександра І та 
їх наслідки для Полтав. губ. На 
Засіданнях шп юся про повернення 
селян до прав козаків, характер 
політ, і еком. зв’язків Полтав. 

498 



і \’< >. л і її. регіонами Росії. Відо¬ 
мі >сі і про теми бесід дійшли до 
царя, який запідозрив в ідеологіч¬ 
ній атмосфері ложі сприятливий 
і рут для вияву сепаратистських 
устремлінь, характерних для пев¬ 
ної частини укр. дворянства. 
Олександр І наказав закрити ма¬ 
сонські ложі па Україні, маючи 
на увазі одну — полтавську. Ні¬ 
яких акцій щодо членів ложі «Л. 
до і.» вчинено не було. 
ЛЮКСЕМБУРГ РбЗИ ВУЛИ¬ 
ЦЯ у Полтаві (ко.'і. Катеринпнсь- 
ка, Жовтневий р н) ві і пул. 
Лідова до мул. Фруп.зе. Нам. 1923 
на честь Ро.іп Люксембурі (1871 
1919) — діячки пім., подьс. і міде 
пар. робітничого руху. Прокладе 
на і забудована у серед. 19 сг. Збе¬ 
реглися: будинок № 1, спорудже¬ 
ний у кін. 19 ст. для викладачів 
Полтав. гімназії (тепер обл. к т по 
телебаченню і радіомовленню); 
будинок, в якому знаходиться кан¬ 
целярія єпископа Полтавського і 
Кременчуцького (М« 62). На Кате- 
рининськім пул. у 1918 знах. ре¬ 
дакція газ. «Вільний -алое». На 
Л. Р. в. розташовані: Полтавський 
парк гм. /. //. Ко'п тройського, ви¬ 
робниче об’єднання 4 Літі на»* ф-ка 
«Ритм», ф ка по ремонту меблів 
та ін. 
ЛЮТЕИСЬКІ БУДЙІЦА — село 
Зіньківського р ну, центр сі.мьс. 
Ради нар. депуі ітім, якііі пі що 
рядков&не с. Домжик. Рп.тгапі. між 
річками Руд КОЮ та Курячою, за 
12 км від райцентру і за .>2 км ні і 
залізпич. ст. Гатяч. 1891) ж. (Г>91) 
Виникли в серед. 17 с г. Входили 
до Зіньківської сотні. З 1781 м> 
Черніг. намісництва, 1796 — Ма 
лоросійської, 1802 — ГІо ггав. губ 
За переписом 18.59 Л. В село ко¬ 
зацьке, 582 двори, 3594 ж.. 1863 — 
576 дворів, 3572 ж., дерев. Хресте 
здвиженська на мурованому фун 
дамеїггі церква з дзвіницею (1851) 
і при ній б-ка, дерев. Преобра 
женська кладовищенська церква 
(1903). Діяв селітряний з-л. У 1900 

в Л. Б. Зіньківського пов. (разом 

ЛЮТЕИСЬКІ БУДШЦА 

з хуторами) діяло і сільс. грома- 
ди. Всього господарств — 833, жи¬ 
телів — 4889. У 1910 — 905 дво¬ 
рів, 4563 ж., З ніколи (2 земських 
і церковнопарафіяльна). 18. \Т 
1917 в Л. Б. ств. земельний к т, 
паприк, серпня — обрано волосну 
Раду сел. та солдатських депута¬ 
тів. Рад. владу проголошено в січ¬ 
ні 1918. У 1926 наліч. 1020 дворів. 
1865 ж. Першу с.-г. артіль «На¬ 
дія» органїз. в .березні 1927. У 
грудні 1929 виникло т-ізо спільного 
обробітку землі «Перемога», яке 
наступного року перейшло на ста- 
гуг с. і. артілі. Протягом 1930 в 
селі сів. ще 9 колгоспів. Тоді 
ж органі з. машинно кінну станцію. 
1931 на базі артілей ств. 4 колгос¬ 
пи: «Перемога», «Ленінський 
шлях», «Нове життя» (згодом ім 
М. Ф. Батуті на), і «Надія» (зго¬ 
дом — ім. С. М. Кірова). Під 
час нім.-фашист, окупації (6.Х 
1941—7.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 16 чол., вивезли до Німеч¬ 
чини 412 чол., спалили 42 хати. 
1950 артілі «Ленінський шлях» та 
ім. М. Ф, Ватутіна об’єдналися в 
одне господарство — ім. М. О 
Щорса. Пізніше до них приєдна¬ 
лася іі артіль «Перемога». Через 
деякий час колгоспи ім. С. М. Кі¬ 
рова га ім. М. О. Щорса утв. 
сучасний колгосп — ім. С. М. Кі 
рова (зе.рново-буряко тваринниць 
кого напряму), У Л. 15. с відді іен- 
н і зв’язку, с. пі., аптека, фельд- 
им*р< ько акушер пункт, дідьпич 
мз іікария па 9.5 ііжок, дитсадок 
їм 70 місць, Будинок культури 
нз 3.50 місць, б ка (12,5 тис. од. 
зо.), будинок побуту. Братська 
могила раї. воїнів, полеглих 1943 
пі і чаї визволення села (пам. 
1957), пам'ятник односельцям, за 
11іб пїм на фронтах Великої Віт 
чи ні і; і і і 1111 (1957), пам’ятник С. М. 
Кірову (1967). Неподатік від Л. Б., 
в ур Ставище 1971 виявлено посе¬ 
лені» я черняхіцської культури, а 
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6 мі к'н і_<) со іа — поселення серед. 
1 ТИС.^П. е. 

ЛЮТЕНЬКА — річка в Полтав. 
і Сум. областях, ліва прит. р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 32 км, площа 
бас. 207 км2. Ширина річища 2 м. 
Похил річки 2,7 м/км. Озер — 
0,1 км2, боліт 6,5 км2. Бере поча¬ 
ток у Сум. обл. У межах Полтав¬ 
щини тече тер. Галицького і Зіпь- 
ківського районів. 
ЛЮТЕНЬКА — село Гадяцько го 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковане с. Юр’¬ 
ївна. Розташ. на лівому березі 
р. Псла, за 25 км від райцентру 
та за 27 км від залізнич. ст. Гадяч. 
Через село протікає р. Лютень- 
ка — прит. Псла. 4154 ж. (1990). 
Засн. паприк. 16 — поч. 17 ст. Бу¬ 
ла власністю іюльс. магната С. Ко- 
нєцпольського. У 1643 він здає її 
в оренду шляхтичу М. Д іус ько- 
му. На поч. визвольної війни 
укр. народу під керівництвом 
Б. Хмельницького Л.— сотенне 
містечко Гадяцького полку, а з 

Люгенька. Успенська церква. 
Фото поч. 20 ст. 

1649 — Полтав. полку. 1660 Л. 
увійшла до складу Зіньківського, 
а з 1671 — знову до Гадяцького 
полку. 1658 містечко було погра¬ 
боване і спалене татарами, значна 
частина населення потрапила у 
полон. 1690 закріплена за дружи¬ 
ною полковника Бороховича. 20.1 
1709 під час Північної війни 1700— 
21 Л. захопили швед, війська. Піс¬ 
ля ліквідації козацького самовря 
дування Л. стає власницьким се¬ 
лом. У 1764 подарована К. Розу- 
мовському і мала 177 господарств. 
Найбідніша частина населення за 
ймалася щетиниицтвом— ходінням 
у дорогу для обміну різних галан¬ 
терейних товарів (голок, сережок, 
ниток, гребінців, гапликів тощо) 
па щетину, вовну, роги, кінські 
гриви і хвости. З 1781 Л. у складі 
Черніг., 1791 — Київ, намісництва, 
17% — Малоросійської, з 1802 — 
Полтав. і уб. 1732 — 628 ж* За пере 
мисом 1859 Л.— волосіге містечко 
(власницьке, казенне, козацьке) 
Гадяцького пов., 749 дворів, 6100 
ж., мурована Успенська церква і 
2 дерев, церкви (1686, 1793, 1893), 
винокурний та 2 селітряних з ди; 
щотижня — базар, 4 ярмарки на 
рік. 1900 у Л.— 1310 дворів, 
6165 ж., З сільських громади, 
2 церковнопарафіяльні, міністер¬ 
ська і школа грамоти, 4 ярмарки 
на рік. 1910 — 1591 господарство, 
8768 ж., винокурний з-д, паровий 
млин. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Після вигнання деиікінців 
15.XII 1919 у Л. ств. волосний рев- 
ком на чолі з І. Д Перевалою, у 
червні 1920 —- комітет незамож¬ 
них селян. На 7.IX 1923 Л.— центр 
сільради, якій підпорядковані 6 
пас. пунктів, 10 520 ж. Того ж 
року створено с.-г. артіль «Перцю 
травневий день». У 1930 виникла 
ще одна — ім. Т. Г. Шевченка, які 
об’едиа іисп у колгосп ім. Т. Г. 
Шевченка (19 ІЗ розукрупнився на 
5 колгоспів). 1930 збудовано сіль- 
буд па 360 ми ці.. У 1932 став до 
ладу коноплеваво 6 1939 — 8832 
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ЛЯХОВА ВУЛИЦЯ ( ми «і і ь| >;< іі) 11 і і чаг цім.- 
і окупації (і І І \ 1941 

ці І\ Iі) »3) н> Німеччини пипезе 
по і//, розстріляно 7.40 мисііи 
і, і.і Діяв Лютспськіїіі партизан 
< 1,1(1111 м і їм Р. В І вера 
V ІЧ7-1 і. іі<і кО іикіш «Зиновії Іл 
іі*і;і ї ї їм. 1.1 Шевченка об’с і 

її.шо п о ііпі пі і назвою <>< гаїнп-оіо. 
V І знаходиться центр, садиба 
коз гощу (м’ясо мо;і. і зСрпОВОі'О 
напряму» гех. культури), підділел 
11 >і зв'язку, Овочеконсервний та 
коїюплезаво.і. середи я і неповна 
і пі., іікарпя (па 25 лі кок), б\ - 
пінок ветеранів шіпш іа прані, 

.1 мпса і к и (па 1 10 місць), І »\* ці 
ІЮК ку Іі.турп ні І *( І МІСЦЬ, СІ Ц. 
сі,кий к іуо (па Ж) місць), б ка ( 1,1 
і іц . од. зо ), Сгіортза л, ста моп. 
Уродженцями Л. с Засядько (.4а 
сядко) Олександр Дмитрович (1770 

-1838) — вчений у галузі ракетної 
справи, генерал-лейтенант (1829). 
У 1799—1829 — учасник усіх кам¬ 
паній, що їх проводили рос. війсь¬ 
ка. 1827 очолив штаб артилерії 
рос. армії. Ств. кілька типів бо¬ 
нових ракет і спеїц пускових при¬ 
стосувань для стріляння ними. 
Ім'я Засядька прмс восно одному 
з природних утворень на зворот¬ 
ному боці Місяця; Ф. ГІавловсь- 
кий (Язловськиії, 1706—44) — укр. 
живописець, іщвчавс я в Київ, ака¬ 
демії: І. А. Зарецькніі (1857— 
1936) — укр. етіюі ра<|> і археолог, 
дослідник худож. промін іїв Мол 
тавщипи. Організатор гончарної 
майстерні в Опіїшіі (18!) 1) Працю 
вав у Природничо істор му и і 11»» і 
тав. земства 1892 ГМ >2 і І‘4 0 І 
(див. Полтавський крт ушичий 
музеи)\ Л. К. Поліпиппа (1906 
75) — поетеса; М. Л 13с іич.пі 
(1907—43) — і в. майор, Герой 
Рад. Союзу (1944). Його іменем 
названа с. ш. в І. 1821 в Л. роз 
таш. військ, частина, в якій слу¬ 
жив декабрист В. О. Вечаспов 
(1802—59; див. Декабристи їм 
Полтавщині), У селі пам’ятник 
В, І. Леніну (1967). Героя Рад. 
Союзу Вели на я М. Л. погрудоя. 

Монумент Солдатської Слави на 
честь воїнів 373-ї Червонопрапор- 
пої Миргородської дивізії (1974). 
Критські могили: борців за владу 
Ра і, загиблих 1920 і 1922 (пам’ят¬ 
ник 1989), дві — жертв фашизму 
Гіді к4(пам’ятник, 1955) та дві — 
ра і. воїнів, полеглих під час визво¬ 
лі пня п 1.1 1943 (на могилах вста¬ 
новлено надгробки, 1963 і 1983). 
( пору і кгію пам’ятник (1983) на 
честь нош і в о них ’сльців, які за- 
і и її у ді м с • і і чол ) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. В Л.— 
коб.іаря іти II. І. чогила. Побли¬ 
зу іі- із ппни п-ііо поселення чер- 
пяхівгької кудитурп (2—5 ст.). 
ЛЮТОГО ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(ко;і. Бульварна, Кпївгькпіір п) — 
від пул. Кожевної до Сонячної. 
Паз. у 50 х рр. 20сі\ на честь Лю¬ 
того Олександра Сергійовича (1920 
—44) — Героя Рад. Союзу. Вихо¬ 
вувався у Полтавському дит. 6у 
динку. Після закінчення с. ш. 
призваний на військ, службу на 
Чорномор. флот, де його застала 
війна. Воював на Пд. і 4-му Укр. 
фронтах. Звання Героя удостоєний 
1945 (посмертно) за мужність і 
героїзм, виявлені під час десанту 
у боях за Миколаїв. 
II. в. складається з двох відтинків. 
Перший — від вул. Кожевної до 
Оиражпої — прокладено на поч. 
1!) ст. по краю урочища, де було 

<ти. один з перших цегельних заво 
і і в. Іут розміщувалися будинки 

і майстерні. ЦІМ. колоніст і в реміс¬ 
ників, шпиталь, міські лавки. Звід- 
ііі викривається чудовий краєвид 
па Полтавський Хрех нюзбвижеи 
Ськии щінастир. Другий відтинок 
Л. в ті і вул. 1 [мжпьофабрикан- 
п.кім до ( он ячної — прокладено 
на поч 20 сі. на крутому схилі, 
іцн иі ц- до кладовища. Вулиця 
їибу мів мі ріпі є житл. будинками. 
ЛЯХОНА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(код. Круг іа, Жовтневий р-н) — 
т і вулиці Лідова до тер. Полтав- 
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ського вищого командного зеніт¬ 
но-ракетного училища ім. М Ф. 
Ватутіна. Наз. у повоєнні роки на 
честь гвардії полковника Ляхова 
Андрія Микитовича (1908—43), 
який загинув у боях за Полтав¬ 
щину, похований на тер. Солдат¬ 
ської Слави меморіального комп¬ 
лексу. Я. в. прокладена на гюч. 
19 ст. відповідно Полтави плану 
1805 навкруги кварталів адмІ спо¬ 
руд, що будувалися на Круглій 
площі. На вулицю передбачалося 
переносити домоволодіння, які під¬ 
лягали знесенню у зв’язку з роз¬ 
плануванням нових вулиць у цент¬ 
рі міста. На Л. в. збереглася стара, 
переважно одноповерхова забудо¬ 
ва, У буд. М 1 розмістилися об¬ 
ласні коміїети профспілок. 

м 
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО — 
міське право за феодалізму, за 
яким міста звільнялися від управ¬ 
ління і суду феодала. Воно за¬ 
кріпляло права міських станів — 
купців, міщан, ремісників. Ви¬ 
никло в 13 ст. у м. Магдебурзі 
(Німеччина), звідси й назва. М. п. 
встановлювало порядок виборів і 
функцій органів міськ. самовря¬ 
дування, суду, купецьких об’єд¬ 
нань, цехів, регулювало питання 
торгівлі, опіки, спадкування, ви¬ 
значало покарання за різні види 
злочинів тощо. У 15—17 ст. М. п. 
дістала більшість міст України, 
у т. ч. Переяслав, Полтава, Гадяч, 
Золотоноша, Лубни, Кременчук, 
Миргород, Прилуки, Пирятин, 
Ромни та ін. На зміст і форму 
М. п. на Правобережній і Лівобе 
режній Україні впливали місц. 
умови, а також норми звичайного 
права, У менших містах, які на 
шпилися ратушними, козацька 
старшина відала справами козаків, 
а виборна міська влада (представ 

ники міської верхівки) — справа¬ 
ми міщан. Положеннями М. п. 
керувалися й полкові суди. Нор¬ 
ми М. п. використовувалися при 
всіх офіційних і приватних коди- 
фікаціях права на Україні у 
18—19 ст. Фактично застосовуван¬ 
ня М. п. на Україні припинилося 
після запровадження 1781 «Уста¬ 
новлення про губернії» і створен¬ 
ня нової судової системи. Указом 
1831 Микола І скасував М. п. по 
всій Україні, крім Києва, де воно 
збереглося до 1835. 
мАгденка в. М. МОГЙЛА у 
Полтаві. Магденко Віктор Мико¬ 
лайович (1887—1954) — укр. жи- 
воиисець-пейзажист, фотограф 
художник, член Асоціації худож 
ників Червоної України. Н. у 
Полтаві. У творах М. відображе 
но мальовничу природу полтав. 
краю, у фотограф, композиціях — 
праця простих трудівників. Ьув 
фотокореспондентом газети «Біль¬ 
шовик Полтавщини», завідував 
фотоательє. Картини представлені 
у Полтавському художньому му¬ 
зеї. Похований на міському кла¬ 
довищі. 
МАГІСТРАТ. 1) Орган станового 
управління в містах, що одержали 
магдебурзьке право. Відав адм., 
госп., фінанс., поліцейськими га 
судовими справами. М. складався 
з двох колегій — ради, яка відала 
судовими (цивільними) та адм. 
справами, лави (лавний суд), яка 
відала судовими (кримінальними) 
справами. У складі М. були війт 
(очолював М.), його помічники 
(бурмистри, райці, лавники). Чис¬ 
ло магістратських урядовців було 
різним — воно залежало від сту¬ 
пеня екон. розвитку міста і чисель¬ 
ності населення. На Лівобереж. 
Україні М. почали виникати в 1-й 
пол. 17 ст. Після 1654 рос. уряд 
підтвердив права і привілеї, яки¬ 
ми користувалися міста, проте в 
полкових містах, де водночас існу¬ 
вало два уряди — магістрат і 
полкова канцелярія права ма¬ 
гістратів були меншими. 1782, у 

502 



МАЙДАНИ ш'ин V і V ГіК»|К і(!іЯМ шОсТиіЛаСШіХ 
IV І V М 1.1 ІИІІПІ ІИГИ ГОЛ. чин. 

.III їх м і І « V И'ііі (функції. З 
ць«»ю ч п V ній • і т н і іинатпся го¬ 
ро І'ІШІМ ми І і» I ІПГІОМ ( І .1 ІЯІІЬКНЙ, 
I П ||||!|||І ЬІМІІІ. Іп II»11 НІ І< І.к 1111» Ду- 
ґк ЦІ І.К 1111, М 111 П і <| м » Н І.К "II, І І 111 >>І 

I ПІК І.К ПІ І, І 'і їм і ІМ І.К ІIII ) І ПО І і) ГК І.» | 

іиімс куиат я 2 б у |їм їм 11 >.ім и і і 
II І і МІ Пі і'І П. ( )« і II ОЧНІ і М.і І (.обур 

.11.КС Пр.ІІІО оу НІ і і >10)11111 1831, .1 
М. іікві ювапі 1866 і пімніпдепицм 
СУДИМОЇ реформи. !) І VI мрім І.К І 
магістрати (Київський, І|«»ічороі 
(’ і морі і.к1111, І їо;гга нськпії, 111 і»111 

гімсі.киЙ) сгв І 782 у ш импі ш<н п 
а «УомиоО'ісіШнм про губернії 
177.3. Пі’ь» ні .і їм су і., їм ііцсїіі ь 
кпмп і фіилпе. справами губерн., 
нрозінцілльних і поміг, міст. Під 
лягали палатам карного і цивіль¬ 
ного суду в судовому відношенні, 
а в адм.— і госп.-намісницьким 
правлінням. Ліквідовані 1797 на 
підставі указу Павла І від ЗО. XI 
1796. Документ, матеріали магіст¬ 
ратів зберігаються в Центр, істор. 
архіві України у Кисні. 
МАЗУРЇВСЬКА ВУЛИЦЯ у Пол¬ 
таві (Ленінський р н) — від вул. 
Художньої до Ломаного пров. 
Назву одержала від Мазурівської 
брами Полтавської фортеці, від 
якої починалася дорога па Поділ. 
На її місці на ноч. 20 сі була спо¬ 
руджена Біла альтанка (див. 
Дружби пародій ротонда). М. в. 
прокладена на ноч. 19 п. па кру 
тому схилі, забудована іп шві г 
житл. будинками 
МАЙБОРОДІВКА — ОСЛО Крс 
менчуцькою р-цу, центр сі’ІЬС. 
Ради нар. депутатів, якій підпо 
рядковані села Мирне та Писа|> 
щина. Розташ. за 25 км від райцеїп 
ру та за 4 км від залізнич. ст. 
Рублівка. 671 ж. (1990). За пере 
писом 1859 у М.— 28 дворів, 308 
ж. У 1900 в М. Потреб і вської во¬ 
лості Кременчуцького повіту Пол- 
тав. губ. налічувалося 37 дворів, 
230 ж.; у 1910 — 49 дворів, 368 
ж. 1896 відкрито поч. школу. 
Рад. владу проголошено в січні 

1918. 1920 ств. комнезам, 1922 — 
лікнеп, 1923 — комсомол, осере¬ 
док. 1929 організ. перший колгосп 
« С і л ьс ько господ арськ ий проле¬ 
тар», 1930 — колгосп ім. О. М. 
Послушного; згодом вони об’єд¬ 
налися в артіль ім. Е. Тельмана. 
11 ід час голоду 1932—33 у селі 
померло 57 чол. (за даними старо- 
кп м м) 1939 відкрито 7-річну 
школу У період нім.-фашист, оку- 
п.і 11,і ї (13. IX 1941-27. IX 1943) 
і и и рімці розстріляли 4 жителів 

«елл У « елі радгосп ім. 60-річчя 
Жо і ий свої революції (садівничого 
напряму), будинок побуту, відді- 

іеїшя зв’язку, ї і а іьпя, 8-річна 
школа, фе іьдшср. акушер, пункт, 
дитсадок, Будинок кульїури на 
250 місць, б-ка (14,1 і не. од. лб.), 
нар. історико-краєзнавчіш музей. 
Уродженцем с. Писарщинн є Герой 
Соц. Праці В. М. Довгаль. Пам’ят 
пики: вошам-одноеельцям, які за¬ 
гинули (32 чол.) на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1957); Е. Тель- 
ману (1965), В. І. Леніну (1967). 
У М.— братська могила рад. вої¬ 
нів, що полягли 1943 під час ви¬ 
зволення села від гітлерівців. На 
тер. сільради збереглися залишки 
стародавніх курганів. 
МАЙГЙРОВА — річка в Поліав. 
обл., кол. права прит. Дніпра. 
ІІе існує, затоплена водами Дні- 
продзержинського водосховища. 
МАЙДАНИ — залишки насипів і 
поховальних ям великих курганів 
(могил), розритих з метою одер¬ 
жання л них селітри для виготов- 
леїшя пороху на Україні в епоху 
пізньої<> середньовіччя. У поруше¬ 
нні іемлі насипів та стінах ям 
природним шляхом (завдяки бак¬ 
теріям, які адсорбували азот з 
повітря) відкладається селітра. По 
чинаючп і 16 ст. селітродобування 
на цій основі було одним з най¬ 
важливіших промислів на Ліво 
бережжі, зокрема на Полтавщині. 
Селітру виварювали у великих 

503 



каланах, вмонтованих в цегляні 
печі: селітра осідала на дно каза¬ 
на, а землю зсипали навколо кур¬ 
гану у вигляді куп та валів (бур¬ 
тів), Розривалися переважно біль¬ 
ші і давніші могили. М. відомі 
на всііі території області 
МАЙОРЩИНЛ — село Гребінків- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане с. 
Сліпорід-Іванівка. Розтані, на бе¬ 
регах р. Сл і породу (притока Су¬ 
ли), за 14 км від райцентру і заліз- 
нич. ст. Гребінка, за 10 км від за¬ 
лізшій. ст. Пирятин. 842 ж. (1990), 
Виникло у 2-й пол. 18 ст. За пере 
писом 1859 — власницьке, ЗО дво¬ 
рів, 269 ж. У 1903 збудовано Пок- 
ровську дерев, церкву та церковно¬ 
парафіяльну двокласну школу. На 
поч. 20 ст. село належало поміщи¬ 
ку М, Л. Горбаневському. 
Рад. владу проголошено в (ічні 
1918. У маєтку Горбаиевської о ств. 
радгосп. 1925 — ТСОЗ, 1930 — 
колгоспи «Нове життя» та «Чер¬ 
воний прапор». За переписом 1923 
у М. Пирятин. р-ну Прилуцького 
округу — 1008 ж. 19.IX 1941— 
і 9. IX 1943 село було окуповано 
нім.-фашист, військами. Тепер тут 
колгосп ім. Ф Е Дзержинського 
(зернові та тех. культури, тварин¬ 
ництво), с. ш., фельдшерсько аку¬ 
шер, пункт, дитсадок, Будинок 
культури (на 200 місць), б ка 
(ІЗ 362 од. зб.). У селі встанов¬ 
лено 1957 надгробок на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули під 
час визволення М. у 1943, та пам’¬ 
ятник воїнам односельцям, полег¬ 
лим під час Великої Вітчизн, 
війни. 
макАренка а. С. МУЗЙЙ пе- 
дагогічно-меморіальний у м. Кре¬ 
менчуці. Відкр. 1951. У музеї 6л, 
ЗО тис. експонатів. Розташ. у бу¬ 
днику батьків, в якому жив і пра 
цюиав у 1905—11 та 1917—19 рад, 
педагог і письменник А. С. Мака 
рейко ( .ив. Макаренка вулиця). 
( к та <а« п»сн з шести кімнат. Об- 
стаїювка кабінету Антона Семе¬ 
новича перевезена з ного московсь¬ 

кої квартири. Серед речей — Дру¬ 
карська машинка, записники, де¬ 
рев’яний олень, подарований пись¬ 
меннику від редакції календаря 
(одним з редакторів якого був Ма- 
каренко), та іп. Б ка письменника 
палія, бл. 600 найменувань кни¬ 
жок, альманахів, журналів. Мемо¬ 
ріальні речі Макаренка — скрип¬ 
ка, на якій грав письменник, теат¬ 
ральний бінокль, альбом його вір¬ 
шів, два портрети, викопані олів¬ 
цем, фотоапарат «ФЕД», золотий 
кишеньковий годинник, яким був 
нагороджений Антон Семенович 
за роботу в трудовій комуні ім. 
Ф. Е. Дзержинського під Харко¬ 
вом. Частина літ. експозиції знахо¬ 
диться в міському історико-крає- 
знав. музеї. Міститься на вул. 
Макаренка № 44. 
МАКАРЕНКА А. С. МУЗЙЙ ЗА 
ІіОВІДНИК у с. Ковалівці ІІол- 
тав. р-ну. Відкр. 1.988 на місці, де 
з 1921 по 1925 була дит. трудова 
колонія імені М. Горького, яку 
очолював педагог і письменник 
А. С. Макаренко (див. Макарен¬ 
ка вулиця). Тут збереглися три 
будівлі, пов’язані з історією коло¬ 
нії — так звані Червоний і Білий 
будинки (де розміщена експозиція) 
і флігель (тут жили сім’ї педаго 
гів, була квартира А. С. Макарен¬ 
ка та його матері Тетяни Михайлів¬ 
ни), реставровано ще кілька об’єк¬ 
тів: вхідна арка, альтанка, коло 
дязь, льох, фонтан, пристань. У 
Червоному будинку, де розміщу¬ 
вались спальні хлопців, їдальня й 
кухня, тепер у 8 залах демонстру¬ 
ють понад 1200 експонатів — фото¬ 
графій, речей, документів, книг, 
що розповідають про творчий і жит¬ 
тєвий шлях А. С. Макаренка. У 
перших двох залах мова йде про 
дитинство А. С. Макаренка. 
юність, про початок пед. діяльнос¬ 
ті, навчання в Полтавському учи¬ 
тельському ін-ті (закіп. 1917). 
Далі йдуть матеріали про органі¬ 
зацію колонії у вересні 1920 непо¬ 
далік від хутора Триби під Полта¬ 
вою, яка з 1921 перемістилася у 
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МАКАРЕНКУ ПАМ’ЯТНИКИ КнЛпііціііі м.и юк II, П. Грспке (на 
м |> • \ і.м шиї» музею запоні ;ми 
І і) і і • 11»• 11 у і | |.« Ч ( І рсМЛІІСІІТ, 

Що І)1Жм|ЧН г* >п V на ік я у к* > і о 11 і і у 
І\\ 10*101 і \ НІ (, < І .ПІП І І І .'П' і у і і і і і 
цілії мі* мі 11 11« (Цін ті, що розішід 
і.ікиі. Ціні цими міниііі її І\У І»я 
КІ III 1 Х.'фМИїпМ, і У III нон і III ре 

І Ч.І Ч.І II І 9 £б, 1111 111 іа • \ ( М.І км 
ргпкл п комуні їм <1* І І і* 11 і паї 
СЬКОІ 0, йоі‘0 ЖИТТЯ І пі і ПІ 11 > 111 < І і. 
у Кисні, М<|| |> III І І | І п II | І Іімі 
ІЦСІІІ фо'ГоКОП і і 'Щ| 111111114 І 1 Пі і І, 

сторінок І ІІрМЦЬ \ 11 і < > 11 і ( і П> но 
НІГІЛ. \ І.і юму П\ ЦІПКУ Івмо 
ріа 11.п і см їм міні і н І .і ціпи п ні 
ІІ.НГІ І II.III К І.II II, і II.І II.НІ ІІІІ'І.І І , 

К По, м ОН ГЧ*|>ІІІ, роООЧПП кабіні І 
А (\ Макарепка (тут ним б у їм 
зроблені перші записи до «Яедн 
гогічної поеми»). На робочому 
столі — друкарська машинка, пс 
чатка колонії ім. М. Горького, 
письмове приладдя, документи, 
креслення планів території коло¬ 
нії, виконані Антоном Семенови¬ 
чем. При ресіаврац. роботах ці 
плани було використано як одне 
з основних джерел. Зберіг, осо¬ 
бисті речі педагога сорочка, порт¬ 
фель, окуляри, записник щоден¬ 
ник. 
макАренка ВУЛИЦЯ у ііол- 
таві (кол. І (‘мпоєлпзаветииський 
пров., ЖовіпЄШііі р н) — ві і пул. 
Володарського, іі.іі. і ‘> 1 на мічи. 
Макарепка Антона Семеновича 
(1888—1939)—печаті і і шісьмпі 
пика. Н. у м. Білопіллі па Сумщм 
ні в робітничій сім’ї. 1901 р.і юм 
з батьками переїхав у м. Крюк і м 
(тепер у складі Кременчука). 1!К.) і 
закінчив Кременчуцьке 4 клл< не 
уч-ще, 1905 — пед. курси при ньо 
му. 1905—11 був учителем Крю 
ківського 2-класиого .залізнично 
то уч-ща (див. Макарепка А. С. 
музей). 1917 закінчив з золотою ме 
даллю Полтавський учитель 
ський інститут, 1918 працював 
інспектором вищого поч. уч-ща. З 
вересня 1919 завідував 2-м поч 
міськ. уч-щем у Полтаві. 1920 ор 
ганізував дитячу трудову колонію 

(див. Колонія гм. М. Горького, 
Макарепка А. С. музей-заповід¬ 
ник). На Полтавщині М. провів 
понад 25 років. У Ковалівці 1925 
починав роботу над «Педагогіч¬ 
ною поемою», співробітничав у 
кури. «Новими стежками». З 1937 
кпи і працював у Москві, похо¬ 
ваний па Новодівичому кладови¬ 
щі У Кременчуці і Ковалівці вста- 
.і и по Макарепку А. С. пам’ят¬ 
ники, у По май* і Кременчуці від¬ 
крити Макиреш у А. ( . меморіаль¬ 
ні дошки У Полтаві 24—26.11 
І!Ж8 ві ту і »ся Всесоюзна науково 
праї тпчпл конференція «Творча 
< па ццііім А ( Макарепка й удо 
скопа кіпця підготовки педліогіч- 
пих ка грій -, прій нячі на 100 річ¬ 
чю від дня народження педагога. 
макАренку а. с. меморі¬ 
альні ДбШКИ. 1) У Кременчу¬ 
ці. Встановлено на будинку Ма¬ 
карепка А. С. музею. Дошка — 
бронза, автор — скульп. А. Фу- 
жепко, відкрита 1968. Друга дошка 
встановлена 1976 на фасаді бу¬ 
динку кол. залізничного уч-ща, 
в якому Макаренко працював 
1905—11 та 1917—19. 2) У Полта¬ 
ві. Встановлена на фасаді кори. 
№ 1 Полтавського педагогічного 
інституту, що бере початок від 
Полтавського учительського ін¬ 
ституту . в якому Макаренко на¬ 
вчи вся 1914—17. Дошка — мідь, 
автор — скульп, В. 1. Білоус, 
ві і крита 1982. 
макАренку а. с. пам’ят¬ 
ні ікп 1) У і. Ковалівці Полтав¬ 
ські »го р ну. Всіанов ієно 1988 пе¬ 
ред, Будинком культури на честь 
А ( Макарепка (див. Макарєн- 
ка нулиця), який жив і працював 
у Кома іівці ( цій. Макарепка А. С. 
чу ч и .чтойідник). Пам’ятник — 
заЛІаобеїоцпий бюст вис. 1,05 м 
на ти іаметі вис. 2,5 м„ Виготов- 
м мий па Харків, скульп. комбі- 

іі.і і і. 2) У Кременчуці. Встановле¬ 
но 1988 па тер. Макарепка А. С. 
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му-івя. Пам’ятник — бронза, гра¬ 
ніт, вис. 3,5 м. Автор — скульп. 
І. П. Ястребов. Іл.— табл. XIX. 
макАріївська ЦЕРКВА у Пол 
таві. Збудована 1901—03 у перед¬ 
місті Кобищанах на кошти, які 
заповідав купець Л. В. Колеси и- 
ков. Освячена 1904 на честь пре¬ 
подобного мученика Макарія Ка- 
невського — архімандрита Овруць¬ 
кого, Переяславського чудотвор¬ 
ця, а приділ з правого боку — в 
ім’я пророка Іллі. Мурована, од- 
новерха, хрещата в плані. Пд., пн. 
рамена і аисида — гранчасті, в ку¬ 
тах між ними вбудовані невеликі 
об’єми Центр, четверик увінчано 
наметом з маківкою на світловому 
восьмерику. З зх. боку сполуча¬ 
ється з наметовою дзвіницею. 1937 
М. ц. була закрита. Відновила ді¬ 
яльність 1941. Після знищення 
1962 Преображелської церкви ста 
ла соборною церквою міста і одно¬ 
часно кафедрою преосвященних 
архієреїв Полтав. єпархії. В ін¬ 
тер’єрі збереглися розписи поч. 
20 ст., ікона Горбані вської Бого¬ 
матері (1786). 1966—67 та 1986— 
8/ в інтер’єрі проводилися рестав¬ 
раційні роботи. Розтані, па вул. 
Ля і і Убий вовк № 2. 
МАКСІЇМІВКА — село Карлів- 
ського р ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Володимирівна, Давндівка, 
Королеиківка, ГІавлівщппа, Гара- 
сівка. Розташ. за 19 км від рай- 

Макаріївська церква у Полтаві. 

центру та залізнич. ст. Карлівка. 
941 ж. (1990). Засн., вірогідно, у 
1-й пол. 18 ст. З 1803 входила 
до складу Костянтиноградського 
пов. Полтав. губ. 1817 власником 
села П. А. Максимовичем збуд. 
мурована Симеонівська церква з 
дзвіницею. За переписом 1859 у 
М.— 107 дворів, 735 ж., суконна 
ф-ка, винокурний та шкіряний 
з-ди, відбувалося 2 ярмарки на 
рік; у 1863 — 107 дворів, 640 ж 
У 2-й пол. 19 ст. М. відносилася 
до Старицькі вської волості Ко- 
стянтиноград. пов., потім — до Та- 
гамлицької волості того ж повіту. 
У 1900 в М.— 2 громади, в яких 
наліч. 136 дворів, 976 ж., земська 
школа та школа грамоти, відбува¬ 
лося 3 ярмарки на рік. Навесні 
1902 селяни М. розгромили Вар- 
варівське упрашітсльство Карлів- 
ської економії. 1910 в селі — 
202 двори, і Н8 ж., діяв млин. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7.III 1923 М. як центр сіль¬ 
ради віднесена до Машівського 
р-ну Красноград. округу, з 1925 — 
Карлівського р ну Полтав. округу. 
До скл. сільради входили села 
Максимівна Перша, Максимівна 
Друга. Олександрівна Перша, ху¬ 
тори Павлівські та Павучки. За 
переписом 1926 у М.—227 дворів, 
1109 ж. У період нім.-фашист, оку¬ 
пації М. (26.ІХ 1941—20.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 181 чол., спа ¬ 
лили 302 хати та госп. будівлі. 
У селі — центр, садиба колгоспу 
ім. М. Островського (зерново-бу¬ 
ряківничого напряму, тварин¬ 
ництво), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, будинок побуту, с. ш., 
лікарня, аптека, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 400 місць, 2 б-ки 
(27,6 тис. од. зб.), музейна кімна¬ 
та. Уродженцями села є укр. фоль¬ 
клорист, лінгвіст і педагог А. Є. 
Блгмет (1887—1966) — автор зб. 
«Українські приказки т.» при¬ 
слів’я», «Синонімічного словника 
української мови-», укр. письмен¬ 
ник, лауреат Респ. премії ім. 
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МАЛА КОБИЛЯЧКА Я. Галана (1974) А. Г. Мнхайлен- 
ко (гол. редактор жури. «Украї¬ 
на»). З с. Тарасі вкою пов’язані 
життя і діяльність Героя Соц. 
Праці О, Д. Беззубеика. У М. 1972 
встановлено пам’ятник на брат¬ 
ській могилі рад. воїн і із, загиблих 
1943 при визволенні села від гітле¬ 
рівців. 
МАКСЙМІВКА — село Кремен¬ 
чуцького р ну, центр сідьс. Ради 
нар. депутатів. Розтаиі. па березі 
Кременчуцького водосховища, за 
26 км від райцентру іа «а 18 км 
від завізним, сі. Рублі ока. 2339 ж 
(1990). Перша згадка. під 1*1». 
На яежала ц> ВОЛОДІНЬ Ииигород 
ського Миколаївського монасгпи 
ря. Жителі М. брали участь у пов 
станнях 1630-х рр. І. Сулими, 11. 
Павлюка, Я. Острянина. З 1639 се 
ло належало Потоцьким, з 1647 — 
Рудським. Відносилося до Чер 
каського округу; позначене на кар¬ 
ті Г. Л. де Боплапа. У 1661—63 — 
сотенне містечко Кременчуц., з 
1667 — Миргород, полку. Через 
міжусобиці 60 —70 х рр. 17 ст. 
село зазпз ю руйнувань і було від 
несене до Горо іиської сотні Мир¬ 
город. полку, N 1708 09, під час 
Північної ВІІІІІП, V М. стояла Говт- 
вянська сотня Миргород. полку 
на чолі з М І Остроградським. 
У 1781 в М. 104 цворк, дерев’я 
на Успенська церква (збуд. 1742). 
3 1781 М.— у складі Городпсько 
го повіту Киї ЙСЬКОГО НІМИНИ 
цтва. 1789 М. увійш іа до І ра і її 
зького повіту Катеринос ми н і 
місництва, з 1796 — Крем» нчуп 
пов. Малоросійської губ. (з 1801 
Полтавська). За переписом 18 ч у 
селі—260 дворів, 1825 ж. З 2-ї пол. 
19 ст. М.— у складі Градизької 
волості Кременчуцького повіту. 
1896 збуд. нову дерев'яну Успен¬ 
ську церкву, при якій існували 
б-ка та церковнопарафіяльна шко 
ла. У 1900 в М.— 564 двори, 3713 
ж., земська школа, понад 20 вітря¬ 
ків, кілька олійниць; у 1910 — 
632 двори, 2852 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 

1918. З 1923 М — у складі Гради- 
зького р-ну Кременчуц, округу. 
4249 ж. (1923). 1932- 33 від голо¬ 
ду в М. померло бл. 400 чол. 
У період нім.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941- 28.ІХ 1943) гітлерівці 
стратили 20 жителів села, вивезли 
на примусові роботи до Німеччини 
ЮО чо і. На поч. 60-х рр. у зв’язку 
з буд вом Кременчуцького водо 
сховища до М. було переселено 
ЖИ'ге ІІВ І . Низу. У селі — КО’ІГОСП 
ім. В. В. Куйбмшева (зерново мол. 
напряму) га бригада рибоколгос- 
пу «ВС'рХПЬО ініпронець». Буди¬ 
нок побуту, ві і іідеппя зв’язку та 
Ощадбанку, А147, пізня, с. ш., 
фельдшерсько акушер, пункт, 2 
дитсадки, Будинок культури на 450 
місць, 2 б ки (38,1 тне. од. зб.), 
історико-краєзнавчий музей. Уро¬ 
дженцями села є Герої Рад. Союзу 
М. П. Глушко (1920—43) та Я. Д. 
Михайлик. У М. проводив науко¬ 
ві дослідження укр. геолог О. В. 
Гуров (1843—1921). Встановлені 
пам’ятники: В. В. Куйбишеву 
(1967), воїнам-односельцям, що по¬ 
лягли (352 чол.) на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1977). У селі — 
три братські могили рад. воїнів 
(серед похованих — Герой Рад. 
( оюзу О. В. Приглебов, 1914—43). 
Залишки неолітичного поселення 
(4 тис. до н. е.), З поселення доби 
бронзи (2 — 1 тис. до н. е.), 2 посе¬ 
лення черпяхівської культури (2— 
.» ( і ), слов’янське поселення (8— 
К) сі ), розкопано і кочівницьких 
поховання (12 14 < і.). 
МАЛА БАГАЧКА — річка в Пол- 
гав. оо і , права прпг. р. Псла 
(бас. , Іпіцра). Тече тер. Великоба- 
і ачзік і.к< >і о |> ну. 
МАЛА 1 ОВІ ВА — річка в Полтав. 
об. і., і і на прпг. р. Псла (бас, 
Дніпра). 
МАЛА КОЬИЛЯЧКА — річка в 
По пав обл., права гірит. р. Ворск¬ 
ли (бас. Дніпра). Тече тер. Кремен¬ 
чуцького р-ну. 
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МАЛА КОТЕЛЬВА — річка в 
Полтав. о6л., ліва прит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра). 
МАЛА НЕХВОРбЩА (Нехворо¬ 
ща нка. Мала Нехворощанка) — 
село Машівського р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковане с. Свистуні вка. 
Розташ, на р. Нехворощанці (пра 
ва прит, Орелі), за 38 км від рай¬ 
центру та за 26 км від залізпич. 
ст. Перещепшіа. 599 ж. (1990). 
1859 значиться як козацький хутір 
Нехворощанка Кост я і іт и і ю граде ь - 
кого иов., 69 дворів, 350 ж., 1900 — 
281 двір, 1592 ж., відбувався один 
ярмарок на рік. 1910 М. Н.— Не- 
хворощанської волості Костянти- 
ноградського повіту, 232 двори, 
1788 ж., Троїцька церква (дерев., 
1894), б-ка.; крім землеробів, були: 
З кравці, 7 ткачів, тесля, швець, 
коваль. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 с. Мала 
Нехворощанка — центр сільради 
Нехворощапського р ну Полтав. 
округу, 346 господарств, 1881 ж. 
Малонехвороіцанській сільраді на¬ 
лежали села Катерин і вка, Оржів- 
ка, Собакарівка, хутір Свистунів- 
ка. 1925 ств. ТСОЗи — «Новий 
шлях», «Шлях майбутнього». На 
поч. ЗО х рр. по сільраді було 
З с.-г. артілі: «Червона перемога», 
«Червона Армія» та «1 Іскра». 
1931 ств. М а л о н е х в о р о ща н с ь к у 
МІС. Під час колективізації ре¬ 
пресовано 32 чол.; від голоду 
1932—33 померло 320 жителів. У 
роки цім.-фашист, окупації (18.IX 
1941—18. IX 1943) біля села від¬ 
бувся (22.11 1943) бій партизанів, 
підтриманий місцевими жителями. 
І Іаступного дня для розправи при¬ 
був загін есесівців. Вони спалили 
іО хат, вбили 13 жителів. 1950 шля¬ 
хом \ крупнення ств. колгосп «Иск- 
ра . У М. II. розташ. його центр, 
са і мол (спеціалізація — зернові, 
цукр. буряки, тваринництво), від¬ 
ділення зв’язку і Ощадбанку, не¬ 
повна с. ш. (ма 320 місць), фельд¬ 
шерсько акушер, пункт, дитсадок 

на 90 місць, Будинок культури 
на 400 місць, стаціонарна кіноуста¬ 
новка, б-ка (11,2 гис. од. зб,), лазня 
з сауною. Село електрифіковане. 
Споруджено (1966, 1972) меморіал 
в нам’ять про воїпів-односельців, 
що загинули (217 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. На Сх. від 
села пам’ятка археології — курган. 
МАЛА ПЕРЕЩЕПИНА (до 20 ст. 
— Перещепшіа) — село Новосан- 
жарського р ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд- 
ковані села Велике Болото, Мань- 
ківка, Пристанційне, х. Кусто 
лове. Розтані за 25 км від райцент¬ 
ру та за 3 км від залізнич. ст. під 
тією ж назвою на лінії Полтава — 
Кременчук. 2338 ж. (1990). Засн. у 
17 ст. переселенцями з Правобе¬ 
режної України, Назва села по¬ 
ходить вірогідно від с. Переїде 
пішії (тепер Дніпропетровської 
обл.), вихідці з якого першими 
тут поселилися. З 1846 М. П.— 
центр волості Костянтиноград. по¬ 
віту. На той час тут —1200 ж., го¬ 
ловним чином козаки. У 1859 — 
479 дворів, 4572 ж. Дві церкви, 
парафіяльне училище. 1888—86 
проц. козаків не мали орної землі. 
У 1910 — 849 дворів, 3844 ж. На 
1912 — дві церкви — Покров 
ська та Миколаївська і при кожній 
парафіяльна школа, єврейський 
молитовний дім; дві маслибійні, 
понад 20 вітряків, відбувалося 5 
ярмарків на рік. У 1902, 1905 у 
селі відбулися сел. заворушення. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У роки громадян, війни в 
селі було сформовано комуністич¬ 
ний полк. У 1920 ств. товариство 
по добуванню торфу. У 1923 М. П. 
стала райцентром. Кількість насе¬ 
лення в селі з прилеглими хуто¬ 
рами — 5792 ж. (1926) У період 
цім.-фашист, окупації (18.ІХ 1941 
—22.ЇХ 1943) гітлерівці розстріли 
лп 36 і вивезли до Німеччини 177 
чол. Спали пі 200 хат та 10 гро- 
ма д с ь к и х будівель. 
У М. II.—центр, са іиба колгоспу 
ім. Ф. Енгельса (зерново-тварин- 
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1111111. к 111 і напрям); заводи: будма- 
І( |іі І ІІМ, Ч І ІГ>( >3а ВОД, ЩЮМКОмбІ- 

імі , » і іі.і і.кг споживче товариство, 
іісппці ц«», р і і інфіковано 1950, 

(•неї гі’Пфікі’мимо 1969, телефонізо¬ 
вані» 19/ ' ( А Г( 230 номерів), 
ні і, і.І іепнл ім'я іку, оіца юапку, 
с. ні., иін.ідок, шпека, 6\ рпюк 
культури п.і 1.50 мішь, о і і (11,9 
і не. о і. о,). У р<> і і ПІПГМ ( С ні 
с Герой Гад. < оюау ГІ. \. ІІоіюмл 
рейко (190.) і і) М< м«»рі.1 П.ІІПІІ 

комплекс: плмЯіппк воїнам лем 
дякам, які ілгинули (332 чо/і ) 
на (])ропіа\ Не міми ВІТЧіїлп ній 
ші, .мої II 'і рл і. воїнів і і < рі в 
фашизму (19 Н її) 19 >,Ч у і і н 
їй і лівш'єно плм ятппк па моїми 
невідомого солдага (аагпііуа ГПЗ), 
Поблизу сс іа виявлено за шпилі 
двох поселень пізньої бронзи (12— 
9 ст. до н. е.). 1912 за селом зпа 
йдено Перещепгтський скарб. 
МАЛА РУБЛЇВКА — село Ко- 
теленгького р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Дем’яиівка, Ли- 
хачівка, Мар’їпе. Розтані, на пра¬ 
вому березі р Мерлі, за 16 км від 
райцентру і за 28 км від залізним, 
ст. Кочу бе і віч а 311 ж. (1990). 
Вперше надується в істор. джере¬ 
лах 1734. входи .а н> Омиреько- 
ГО полку. Рл І. II га IV проголошено 
в січні 1918 І92.і Н» М. Р.*— 
цеіпр СІЛЬрЙ'Р! І >у(» І і ве ВІЛ но р ну 
Полтав. округу (на 1926 у ее м 
325 госп-в; 1480 ж., у т. ч ..і , 
785 жінок). На 1946 М ппруп 
лівська сільрада Коїе в в< і іч«>н> 
р ну, М. Р. підпорядкований \\л 
Дем’яиівка. За час иім. ф.шпк і 
окупації (7.Х 1941—21. ЇХ 1913) 
гітлерівцями закатовано 7 чо і , 
вивезено на примусові роботи ю 
Німеччини 50 чом,, спалено 202 
госп-ва. У 1942—43 в селі діяла 
підпільна група. На тер. сільради 
— центр, садиба колгоспу ім. С. А. 
Ковпака (спеціалізація — зерно 
во тех. напрям, тваринництво). Зо 
мельних угідь — 4762 га. УМ. Р. 
8-річпа школа, фельдшерсько аку 
шер. пункт, дитсадок (50 місць), 

МАЛИЙ БАКАЙ 

Будинок культури (220 місць), 
б ка (бл. 13 тис. од. зб.). Уроджен¬ 
цем села є Героп Рад. Союзу Бри- 
кель П, П. (1903—83). У селі — 
пам’ятник землякам, що загинули 
(146 чол.) в роки Великої Вітчизн. 
війни (1975), братська могила рад. 
воїнів, полеглих 1943. Біля с. 
Лихач і вки — поселення та куріа- 
ни скіфського часу. 
МДЛЙЙ БАКАЙ — село Решети¬ 
ти ЬКОІО р ну, центр сільс. Ради 
п.ір цпіуізтів, якііі підпорядкова¬ 
ні ігм Іізкаіі, Гршики, Мушти. 
Р*>зі ,ііп їм іівому березі р. Псла, 
за Н км ш і. райцентру та за 12 
км ш і за іімііпч. ( і Братещки. Від 
автостради Київ Харків—6 км. 
399 ж. (1990). Село уїв. у 1-й 
пол. 17 сі. з козацьких хуторів — 
Гниди, Вовки, Орендарськії, Лп 
хопої. У 19 ст. хугорн Гниди і 
Орендарепки об’єдналися і дістали 
назву Бакай (від назв річки і озе¬ 
ра, біля яких були розташовані). 
За переписом 1859 на х. Бакай 
було 34 двори і 414 ж. У 1886 в 
Б. відкрито школу, в якій навч. 
25 дітей, переважно заможних ко¬ 
заків. За переписом 1900 — 38 дво 
рів і 295 ж. 1910 в Б.— 36 госпо¬ 
дарств, 210 ж. Рад. влада встанов¬ 
лена в січні 1918. 1923 село було 
пк почепо в Білоцерківський район, 
І97 ж. У 1926 М. Б входив до 
скла ду Горянської сільради. Через 
11 > 11 роки став її центром. З 1930 
частіша тер Ма.іобакаііської сільс. 
Рз ні ві І.ІІЇЦІ і а до Беликобагачан- 
гькоі'З |» ну. Б селі сів. к тст неза- 
можни.х естип. 1929 органів. ТСОЗ 
8 березня . Через два роки ств. 
пзр і <»( ( ре м>К. ІІІ і час нім.-фа- 
інн* і икуп.щії (19.IX 1941—23.IX 
1943) їм крівці спалили село, 

■'•руйнуй ні колгоспне господарст¬ 
ва У (-мі колгосп ім. І. В. Мічу- 
ріпа (рі і вінічо тваринницького на¬ 
пряму), с. ш., фельдшерсько-аку- 
шср. пункт, 11 ікол а-д итсадок, Бу- 
ішіок культури на 260 місць, б-ка 
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(10 873 од, зб.). У с. ш. відкрита 
кімната-музеії хліба. 1966 спору¬ 
джено, а 1974 реконструйовано па- 
м’ятігик на братській могилі рад. 
воїнів, які загинули 1943 під час 
звільнення села, встановлено 15 
мемор. плит з іменами 264 загиб¬ 
лих воїнів-одногельців, могила 
воїна-політпрацівиика П. І. Олій¬ 
ника (1943). 
МАЛЙЙ КОБИЛЯЧбК — річки 
в Поїтав, обл. 1) Права прит. 
р. Ворскли (бас. Дніпра). 2) Ліва 
прит. р. Великого Кобилячка (бас. 
Дніпра). Довж. 11 км, тогца бас. 
103 км2. Тече тер. Новосанжар- 
ського р-ну. На березі М. К.— 
с. Матий Кобелячок. 
МАЛЙЙ КОБЕЛЯЧОК — село 
Новосанжарського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Горобці, Єм 
цева Долина, Лахнп, Олійники. 
Розтані, за 10 км від райцентру 
на автотрасі Полтава — Кірової ра д 
та за 17 км від залізнич. ст. Нові 
Сан жари (на лінії Полтава — 
Кременчук). 1031 ж. (1990). Ма 
локобелячківські хутори у період 
перепису 1859 і 1900 входили до 
складу Великокобелячківської во¬ 
лості Кобол яц. повіту, не мали 
самостійного статусу. Тільки 1910 
тут визначена кількість населення: 
господарств 273, у т. ч. козаків 
269, 1770 ж., землі 2586 десяти, 
у г. ч. 2154 — ріллі. При Хресго- 
здвиженській церкві (1896) — цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 у М. К. та хуторах 
Купецькому, Назаренках, Ємце- 
вій Долині, Сологубах, Олійниках 
тощо — 3151 ж. Під час пім.-фа¬ 
шист. окупації (16. IX 1941—24.IX 
1943) вигнано до Німеччини 157 
чол,, при відступі окупантами спа¬ 
лено 104 хати. У М. К.— центр, 
садиба колгоспу «Маяк комуніз¬ 
му», Нафтогазовий промисел, від¬ 
ділення зв’язку. Село електрифі¬ 
ковано 1965, радіофіковано 1962, 
телефонізовано 1975 (АТС — 60 
номерів). Філіал иобуткомбінату, 

торг, комплекс, 8 річна школа, 
дитсадок, Будинок культури (на 
400 місць), б-ка (10 тис. од. зб ). 
1958 і 1966 у селі встановлено два 
нам ятникм землякам, які заги¬ 
нули (23.) чол.) па фронтах Вели¬ 
кої Вітчизп. війни. 
МАЛІ Б^ДИЩА — село Зіньків- 
ського р-ну, центр, сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані нас. пункти Безрукії, Глннськ, 
Хпжняківка. Розташ. за 10 км від 
райцентру. Найближча залізнич. 
ст.— Полтава-Київська. 638 ж. 
(1990). Відомі з 18 ст. Спочатку 
село називалося Будочки, потім 
Малі Будшцечки і, нарешті, су¬ 
часна назва. Входили до Опішнян- 
ської сотні. З 1781 — Миргород, 
по в. (потім — Зіиьківського) Чер¬ 
ні г. намісництва. З 1796 — Мало¬ 
російської, з 1802 — Полтаи. губ 
За перемін <>м 1859 М. Б.— село 
власницьке Бньківеькон) пов., 
216 дворів, 1259 ж.; 1863 — 236 
дворів, 1351 ж. Дерев. Різдва Бо¬ 
городиці церква з дзвіницею (1887), 
б-ка, У 1900 —320 дворів, 1509 ж., 
діяли сільс. громада, земська шко 
ла. Гол. заняттям населення було 
с. г., хоча тут жили гончарі, тесля¬ 
рі, шевці, кравці, ткачі. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 в М. Б. 
Малобудшпанської сільради Опі- 
шнянського р-ну ГІолтав. округу 
наліч. 402 господарства, 1894 ж. 
1930 організ. колгосп «ХІ-річчя 
КНС». Під час голодомору 1932— 
33 померло 932 чол., в 1937—39 
репресовано 68 чол. За період 
цім.-фашист, окупації (6.Х 1941— 
18.ІХ 1943) гітлерівцями закато¬ 
вано 2, вивезено на примусові ро¬ 
боти до Німеччини 158 жителів се¬ 
ла. Тепер на тер. Малобудиіцан- 
ської сільради знаходиться колгосп 
«Прогрес» (м’ясо-мол. і зернового 
напряму), відділення зв’язку, не¬ 
повна с. пі., фельдшер.-акушер, 
пункт, дитсадок «Світлячок», Бу¬ 
динок ку чм ури па і >0 місць б ка 
(10 тис. од. зо.). Пам’яшіїк (1967) 
на братській мої плі рад. воїнів, 
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МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ полеглих (440 чол.) під час визво¬ 
лення села 1943 від пім.-фашист, 
загарбників. І фронтів Великої 
Вітчизн. війни не повернулися 
235 воїнів о піисолвціи. 
МАЛІ НАРОДНІ УЧЙЛИЩА на 
Полтавщині. Ві пфпвалися у 80— 
90-х роках 18 <‘ і. у повії огніх мі¬ 
стах для дітей обох «П'атеіі згідно 
з «Статутом народних училищ 
в Російській імперії • 1786 І (Сріді 
М. п. у. були ві ікритї у Кобс ІЯ 
ках (1787), Прилуках (1780), Ром 
пах, Полтаві (1799). Мали іворіч 
пий курс навчання який ні нюні 
дав першим класам Головних їм 
рОднпх учи піні Посібником у 
павч процесі служи.'в» розроблене 
ф. І. Яиковичсм « Кері ви пні во учи 
телям першого та другою класів 
народних училищ». Перебували у 
віданні місцевих приказів громад¬ 
ської опіки й утримувалися місь¬ 
кими коштами. Методичне керів¬ 
ництво здійснювали викладачі Хар¬ 
ків. уп і\'. Я 1808 М. и. у. перєтво- 
рюва шем па повітові училища у 
відпові шості а «Попередніми пра 
вилами паро тої освіти» (1803) і 
статутом )іавч закладів (1804). 
МАЛОШІЧШИ ПІНСЬКИЙ ЗА- 
КАЗНИК бої *акп ашк роси, 
значення (а І!Ж0) Мінове для 
Лівобережною ііеоетепу іа.чофіт 
не болото* І’п.ҐПіПІ І>1 пі » Велико¬ 
го Болота І Іоілосии/і грсі.кпго р пу. 
Перебуває у віданні кодг«>спу їм 
ф. Енгельса. Площа 640 і .і 
малоперещЄпиік ькмП рд 
йби Полтав. округу Сів /III 
1923 з Малоперещепинсько! і По 
вотаїамлпцької волостей Краї по 
градського пов. та Микільсько'і 
волості Полтав. нов. Сільра і 
12. площа 530 кв. верст. Населеп 
ня — 34 323 чол. (1923). Центр — 
с. Мала Псрощеіпша 2.IX 1930 ча 
стину тер. Малоперещспинською 
р-ну (Головача иську, Мипівську 
і Буланівську сільради) віднесено 
до Полтавської міської Ради. 3. II 
1931 Малоперсщсшіпський р-н лік 
відовано і його територію прпєдпа 
по до Новосашкарського р пу. 

МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ 
СКАРБ — див. Перещвпинськпіі 
скарб. 
МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЙРНЯ 
— ,'ідм. -тер. одиниця на Лівобсреж- 
ній Україні, ств. за указом Павла 
І від 12.XIІ 1796. До її складу 
ввійшли Новгород-Сіперське і Чер- 
ні/іяське иачісниитво. Говтвяпсь- 
кпїі, Градизький, Козелецькии, Лу- 

іемськпіі, Миргородський, Остер- 
ськпіі, 1 Іергяславськші, Пирятин- 
• ькиіі Хоре іьський повіти Київ- 
(намісництва і Костянтино- 
і‘ра ісььиіі К, >емепчунький та Пол- 
ганський повіти Катеринославсь¬ 
ко/!) намісництва. Бея тер. М. г. 
була розподілена па 20 повітів: 
Гадяцькип, Глухівський, Зіпьків- 
ськиіі, Золотопіськпіі, Козелець¬ 
кий*, Конотопський, Кременчуць¬ 
кий, Лубенський, Мглипський, Пі- 
ж и нський, Нов город -Сі ве рський, 
Переяславський, Пирятинський, 
Полтавський, Прилуцький, Ромен 
ський, Сосницький, Старолубсь- 
кий, Хорольський і Чернігівський. 
У кожному з них налічувалося 
прибл. по 55—60 тис. населення. 
Адм. центром М. г. був Чернігів. 
Указом Сенату від 27.III 1802 М 
г. ліквідована і натомість створені 
Полтавська губернін і Чернігів¬ 
ська губернія. 
МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ — 
центр. орган, держ. управління 
Рос. іержави у справах Лївобе- 
ре кної Україна. М. к. (першу)утв. 
м указом Петра І від 16.VI 1722 
в р« пі н иції укр. гетьманів — Глу- 
хові ізмісіь Малоросійського при- 
К.І ІУ, що ми І ШИ Я в Москві, З ме¬ 
ти) обме і і'інпі влади козацької 

<'іаріпппп п агрономії України. У 
цппі іі.ппх справах М. к. иідляга- 
ма ( татові, у військ.— головно- 
іСОмяп іуючпму рос. військами на 
Україні Па М. к. покладався на- 
і їй і за всією діяльністю гетьмана 
і козацької старшини. У 1727 у 
зв’язку з тимчас. відновленням 
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гетьманщини М. к. було ліквідо¬ 
вано. У 1764 МІ к. ^друга) віднов¬ 
лено на попередніх засадах. Очо¬ 
лював її президент — П. О. Румян- 
цев. Осн. завдання М. к. у цей пе 
ріод полягало в остаточному зни¬ 
щенні будь-яких залишків само 
урядування на Україні, збільшен¬ 
ні податків і зборів для царської 
казни. У 1775 на Лівобережній 
Україні було ліквідовано полко¬ 
вий устрій; 1783 укр. лівобереж. 
козацькі полки перетворено па ре¬ 
гулярні полки рос. армії. З лівобе¬ 
режних і пд. земель України 1781 
утв. намісництва, зокрема Київ¬ 
ське намісництво і Чернігівське 
намісництво. У 1786 М. к. лікві¬ 
довано. Документи першої М. к. 
за 1722—27 (1132 од. зб) і другої 
М. к. за 1764—86 (17 978 од. зб.) 
зберігаються в Центр, держ] істо¬ 
ричному архіві України в Києві. 
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ГЕНЕ¬ 
РАЛЬНИЙ СУД. Введений 1797 
відповідно до указу Павла І від 
ЗО.XI 1796 в складі двох департа¬ 
ментів — карних і цивільних справ 
як апеляційна інстанція для судо¬ 
вих установ, міських магістратів 
і ратуш Малоросійської губернії (з 
1802 — Полтав. і Черніг.). Лікві¬ 
довано 1831, Документи М- г. с. 
(1162 од. зб.) зберігаються в Центр, 
держ. істор. архіві України. 
МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ, 
Приказ Малия Росії — центр, ор¬ 
ган держ. управління Рос. держа¬ 
ви, що відав справами Лівобереж¬ 
ної України. Ств. 31.XII 1662 з ме¬ 
тою зміцнення позицій царизму 
на Україні. Підпорядковувався 
Посольському приказові. У штаті 
М. п. було до 4 дяків і від 15 до 
40 піддячих. М. п. контролював 
діяльність гетьмана і генеральної 
Ради, керував приказно-воєвод- 
ською системою рос. управління на 
Україні. М. п. збирав і передавав 
до Москви інформацію про ста¬ 
новище на Україні, санкціонував 
вибоїні нового гетьмана та козаць¬ 
кої старшини, був апеляційною 
інстанцією щодо суд. справ козаць¬ 

кої верхівки. Ліквідований 1722 у 
зв’язку з створенням Малоросій¬ 
ської колегії. Документи М. п. 
(617 од. зб.) зберігаються у Центр, 
держ. архіві давніх актів СРСР 
у Москві. 
МАЛОРОСІЙСЬКОГО ВІЙСЬ- 
кбвого ГУБЕРНАТОРА кан 
ЦЕЛЙРІЯ. Стп. 1802 у м. Полтаві 
для керівництва Полтав. і Черніг. 
губерніями. Очолював її малоро¬ 
сійський генерал-губернатор (з 
1812 — військовий). Генерал-губер¬ 
натор займався набором земського 
ополчення 1806, формування кін¬ 
них козацьких полків 1812, рекрут¬ 
ськими наборами, переселеннями 
козаків в ін. губернії, наглядав за 
будівництвом і благоустроєм міст, 
спорудженням шляхів і мостів, 
поштових станцій, влаштуванням 
хлібних склепів, розвитком шовків¬ 
ництва тощо. Малорос, військ, 
губернаторами були: О. Ь. Кура- 
кін (1802—08), Я. І. Лобанов- 
Ростовський (1808—16), М. Г. Рєп¬ 
нін (1816—34), батько Варвари 
Рєпніної, друга Т. Г. Шевченка. 
Рєпнін (1778—1845) був одруже¬ 
ний з дочкою графа Розумовсько 
го Барва рою Олексіївною. Шлюб 
браву Батурині. Сприяв укр. куль¬ 
турі. Підтримував морально і ма¬ 
теріально І. II. Котляревського. 
1818 губернатор запросив з Хар¬ 
кова частину місц. трупи й органі¬ 
зував у Полтаві театр, керівником 
якого став Котляревський. У тру¬ 
пі грав молодий актор-кріпак 
М. Щепкін. Того ж 1818 Рєпнін 
розпочав збирання коштів на ви¬ 
куп актора. Дозволив спектаклі 
укр. мовою. У Полтаві йшли п’єси 
«І Іагалка-1 Іолтавка » і «Москаль- 
чарівиик»! За його порадою Бан¬ 
тині-Камепський розпочав працю 
з історії України. Сам Рєпнін на¬ 
писав до неї розділ про битву під 
Берестечком. Бував у Трощивсь 
кого в Кибинцях, дивився саектак 
лі Трощинського Д. домашнього 
театру. Підтримував добрі сто¬ 
сунки з Каппнтамп ( іпи /й піка 
Обухівка). Зокрема, О. В. Кап- 
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лісі був ад’ютантом князя, позна¬ 
йомим Рєпніна з Шевченком у 
И і пінні (де жив з 1842), з княж¬ 
ими» Парна рою Миколаївною. У 
Січні ЇМ і » номер* похований у Гу- 
оі ицськОму мпн.кін|)і під Прилу¬ 
ками 
Псі заходи иін< ькомі і уберпатори 
зд і псіпоїм „чи ЧЄр( і ки пііслярію, 
Ші'а’і якої 1826 їм нчумам 25 чол. 
(правитель кант три секрета¬ 
рі, 6 їх помічників і урн і іісі, 
екзекутор ка акри н, О « і а | о 1111 ч і 
6 молодших мін арій 1 чиїм ііпі ик м 
для ОСОБЛИВИХ 11»І * \ • і * • 111. > Н'Чіа 
с к /|М і а і а < я а І, а НОІ їм > мі і ’М піп» 
! Ісриіг мі і н м чия рО н ія |.Ч чо про 
ханпд, що надходили м і.ищпн 
рію па їм я генерал губернатора. 
Друге відділення вирішувало по 
ТОЧНІ адм., ПОЛІЦІЙ!!! і цивільні 
справи. Третє відділення займало¬ 
ся кримінальними та ііі. справами. 
Четверте відділення наглядало за 
притулками, павч. закладами, роз- 
гля іало питання, пов’язані з зем- 
лероО( гном П’яте мі і блешня (сім. 
1834) керума іо справами козаків, 
у 1. Ч. І ІЧ ІП'|іП г н шшм м ін. і у- 
бернії, юі.ремз їм Кубані, У бс 
резні 183() М в і к була лікві¬ 
дована, а її функції ш редані но 
востворспій 1 ІЩИІІ I ІВсі.КОГО, ІІОЛ- 
тавською і Харківської О генерал 
губернаГОра і ним іярії 
МАЛОРОСЇПс І»КО ІІГРІ'ЯС 
ЛАВСЬКА СііАрМЛ і н м. 
Полтавська єпархія. 
МАЛіОТИНЦІ — село 11 при пні 
р-ну, центр СІЛЬС. Р.і III пар. мну 
татів. Розташ. за 25 км ні і рам 
центру і за 14 км від залізним п. 
Колоні вка. 876 ж. (1990). М 
одне з найдавніших сіл. Воно зі а 
дується в їпатіївському літописі 
під 1139—40 як місце укладення 
миру з половцями. Позначене на 
карті Г.-Д. де Ьоплана (серед. 
17 сг.). У 2-й пол. 17—18 ст. вхо¬ 
дило до Пирятинської першої сот¬ 
ні Лубен, полку. 1764 паліч. 167 
хат, у т. ч. 29 хат виборних коза¬ 
ків, 3 хати підпомічників і 137 хат 
посполитих і піде усі дків. Після 

МАНЖЕЛІЇВСЬКИЙ РАЙОН 

ліквідації полкового устрою 1781 
М. належали до Пирятин. пові¬ 
ту. 1787 в селі було володіння 
бунчукового товариша Якова Га- 
малії. 1859 — 138 дворів, 565 ж., 
дерев. Іоанно-Предтеченська церк¬ 
ва (1720). 1900 — 83 двори, 491 ж. 
( типом на 1902 існ. б-ка, школа 
грамоти і земська школа. У 1910 М. 
належали до Теплівської волості 
Пиряіип. повіту, разом з хут. Вась- 
ка і\ і паліч. 292 двори, 1740 ж. Се- 
/і)іі і и і.шма і іклі ремеслами: столяр- 

• том, країн чи мом, ікаитвом тощо, 
Р.іі. младу проголошено в січні 
1918. У 1923 2.» М належали до 
І »« рі іПЖІрУ М І.МНІІ району При¬ 
луцької о округу 1961 ж. Під час 
цім.-фашист, окупації (19.ЇХ 1941 
—19.ЇХ 1943) гітлерівці розстріля¬ 
ли 4 жителів села, > військовопо¬ 
лонених, 225 чол. вивезли до Ні¬ 
меччини. У селі — колгосп ім. 
М. В. Фрунзс, неповна с. ііі. , 
Будинок культури (па 250 місць), 
б-ка (13 330 од. зб.). 1957 в М. 
споруджено пам’ятник на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які загину¬ 
ли 1,943 при визволенні села, та 
пам’ятник воїнам-односельцям, що 
полягли (127 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Пам’ят¬ 
ник (1982) М. В. Фрунзе. 
МАЛЯРКЇВЩИНА — гідролог, 
іака шик (з 1982). Болотний масив. 
Розіащ. м Лохвицькому р-ні. Пе- 
рсбумзі. у мідапні колгоспу «Укра¬ 
їна ». 11 юпм і і та. 

МДМЖІЛГЇВСЬКИЙ — бот. за- 
ка міш (з 1979). Міс це зростання 
цінних рос піц, ряд яких занесено 
до Червоної пі. України. Розташ. 
и « . М гі 11 із*.цГі І лооппського р-ну. 
Перебути у мідапні колгоспу ім. 
М. І Ка і і н і па. Ндоіца 5 га. 
МЛИЖЕЛГҐВСЬКИЙ РАЙбН — 
адм. ир о оііінця. Ств. 7.ПІ 1923 
в с к іа і і Кремспчуц. округу із 
Май ксдіїис-ької, Омельницької, 
Ніс кіметкої га Фидрівської (Фе¬ 
дорі меч. кої) волостей Кременчуц. 
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повіту (всього — 16 сільрад). 
Площа — 679 кв, верст. Нас. на 
7.IX 1923 — 42 818 чол. Розфор¬ 
мований за рішенням Цеитр. адм.- 
тер. комісії УРСР від 2.VII 1928 
та постановою ВУЦВК від 28.VIII 
1928 з віднесенням осн. частини 
гер. до Великокринківського р-ну, 
решти тер.— до Кременчуц. міськ¬ 
ради. 
МАНЖЕЛІЯ, Манжалія, Манжей 
ліка — річка в Полтав. обл., права 
їірит. р. Псла (бас. Дніпра). Довж. 
21 км, площа бас. 117 км2. Шири¬ 
на річища 2 м. Похил річки 1,5 
м/км. Озер 0,6 км2, боліт 0,9 км2. 
Тече тер. ^Глобинського р-ну. 
МАНЖЕЛІЯ (.Маджала, Манджа- 
лія, Манджелія) — село Глобинсь- 
кого р-иу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Вітки та Ламане. Розтані, на 
правому березі р. Псла, за 45 км 
від райцентру та за 20 тем від заліз 
нич. ст. Галещипа. 1166 ж. (1990). 
Село поділяється на кутки (Григо¬ 
рівна, Луки, Манжелія та Поділ), 
які до 1962 були самостійними нас. 
пунктами. Назва вважається тюрк¬ 
ського походження. Вперше зга¬ 
дується під 1622, коли було відне¬ 
сене до Черкаського староства; 
1628 переходить у власність князів 
Вишневецьких. Після 1654 підне¬ 
сена до Омельппцької сотні Чиїй- 
ринського полку, 1661—68 — у 
складі Кременчуцького, потім — 
Миргород, полку. За даними 1729 
в місгечку иаліч. 309 дворів. З 
15.VI 1743 М.— у володінні В. П. 
Капніста, який у 1737—50 був 
Миргород, полковником. Після за¬ 
гибелі останнього 1757 у Пруссії 
землями володів його син, письмен¬ 
ник В» В. Капніст (див. Велика 
Обухівка). З 18 ст. в М. були та 
кож володіння Острог раде ьких. 
1811 тут споруджена нова дерев’я¬ 
на на мурованому фундаменті 
Прсображепська церква, при якій 
ієн. б ка та жіноча церковнопара¬ 
фіяльна школа. За переписом 1859 
в М. Крємснчуц. пов. иаліч. 445 
дворів, 2412 ж., відбувався 1 яр¬ 

марок на рік. У 1861 — 2575 ж., 
2 ярмарки па рік. У 80-х рр. 19 
ст. М. — центр Манжеліївської 
волості, в якій проживало 7963 
чол. У серет. 90-х рр. у містечку 
було 5 крамниць, 3 водяні млини. 
1900 в М. записана козацька сільс. 
громада, що иаліч. (разом з М.) 
469 дворів, 6037 ж. У містечку 
працювали земська (відкрита 1873) 
та церковнопарафіяльна школи, 
відбувалося 4 ярмарки на рік. 
Під час революції 1905—07 у М. 
сталися антиурядові масові мі¬ 
тинги. За переписом 1910 в М. 
(без хуторів) — 435 дворів, 2479 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час нім.-австр. інтервен¬ 
ції для боротьби з окупантами та 
гетьманцями була ств. партизан, 
група на чолі з М М. Павленком. 
191.9 сформовано партизан, загін 
під командуванням Ф. Н. Попова. 
Після встановлення Рад. вла ці М. 
стає центром сільради (до 1923 
була й центром волості). 2405 ж. 
(І923). 7.III 1923 був ств. Манже- 
ліївський р н, що складався з 16 
сільрад. 1926 в М — 545 дворів, 
2491 ж. 1924 ств. сільс. кредитне 
товариство (об’єднувало понад 130 
господарств), 1928 — ТСОЗи «Не¬ 
заможник» і «Червоний плугатар» 
та машинно тракторне товариство 
«Згода», 1930 — с.-г. артіль «Чер¬ 
воний незаможник». У 1931 на 
тер. сільради було 5 колгоспів. 
У ЗО х рр. ств. М'ГС. 1928 Ман- 
желіївський р-н розформованої До 
вересня 1930 село входило до скла¬ 
ду Великокринківського, з 2.ІХ 
1930 — до Глобинського р-иу (з 
лютого 1932 — у складі Харків, 
обл.) Після відновлення Велико- 
кринківського р-ну 22.1 1935 зно¬ 
ву віднесено до нього. З 22.IX 1937 
— у складі Полтав. обл. У період 
цім.-фашист, окупації (23.IX 1941 
—26 IX 1943) гітлерівці стратили 
20 жителів села, вивезли на приму 
собі роботи до Німеччини 129 чол 
Тепер у селі, яке ЗО.XII 1962 ні її 
несене до Глобинського Р ну,- 
центр, садиба к<»ц нп\ їм М- І, 
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«МАРКЕВИЧА Г. І. КНИГАРНЯ» І ,і 1111 і 11. і ( ігцмпіи і; і і с х. культури, 
І Ж) | М1111 ■ 1111 г но) будинок побуту, 
..11 м-і ім’я іку га Ощадбанку, 

• пі , 11 к .і рн >і, ацтека, дитсадок, 
Бу ріпок ку м.і урн на 200 місць, 
о к.і ( І >, І міс. од. зб.). Серед 
\ і м» і >і.« 11111 її села — Герой Рад. 
1 ми і іу О. О. Чайка (1924—83), ге¬ 
їн на і І» М. Василенко та канди- 
мі Мінськ, наук О. Г. Чорново- 
іпікм. У і елі 1958 відкрито мемо 
рьі 11.лий комплекс, що складн¬ 
ії вся з братської могили рад. 
ммїліи, які загинули 1913 при миз- 
мм к‘ 1111 і села від гітлерівців, та 
мам я і пика воїнам односельцям, 
щм полягли (187 чол.) на фронтах 
їй інкиї Вітчизн. війни. 1909 мета¬ 
ном м ію нам ятник М. І. Калініну. 
11.1 околицях М-, біля р. ГІсла, 
виявлені залишки поселення чер- 
ііяхіоської культури; в урочищі 
Руда кома Гора — залишки групи 
курганів, у т. ч. Близііиці, Оди¬ 
ниця, Вариводине. На землях 
колі ос ну ім. М. І. Каліці на шах. 
2 і руни курган і в 
М \ИІІКПі< ЬКІІЙ річка в 
І їм м .і в мм і , пр&иа при і р Су мі 
(бас. Дніпра) І <чі тер /Імчміїпь 
КОГО р ну. 
МАНУИЛЇІИ ЇІІСИГІ АМАТОР 
СЬКїіП її Ліг У серед, 90 X рр. 
19 СТ. V і М. н і V п пиці Кремен¬ 
чуцького лов. (теперс Верхня Ма 
пуйлівка Козе іьщнік і коїм р ну) 
учитель місцевої інки пі ( ( амін 
ленко заснував ц»ач гурти, Вііі 
ку 1897 у прим і н н 11111 романі 
в саду поміщиці ІІІііршм ької ІІІпч 
матової було відкрию М а і 
Акторами були селяни та і і ми ьі .і 
інтелігенція. Серед них бу їм чи 
мало талановитих людей — ін>і 
ружжя С. і Л. Самійленки, О. Ор 
ловська, Б. Лисепко, А. Хлпстун 
та ін. І. Карпенко-Карий спеціаль¬ 
но приїздив у 1898 до Мануплівки 
переглянути вистави театру та 
побачити гру обдарованого селя 
інша Якова Бородіна. На сцені 
театру виконувалась в оси. укр, 
класика. Під час свого перебування 
у селі 1897 М. Горькип брав участь 

у постановці п’єси Карпенка Ка¬ 
рого «Мартин Боруля» (спектакль 
відбувся 1 жовтня) виконував ролі 
Трандальова і Націєвського (та¬ 
кож ставив п’єси Т. І Шевченка, 
М. Старицького, О. Островського, 
О. ІІотєхіна). До Мапуйлівкм 
приїздив рос. режисер, .відомий 
театрознавець, організатор пер¬ 
шої в країні студії художнього 
слова Л. А. Сулержицькин (1873— 
1916). М. а. т. проіснував до 1907 
(закритий за розпорядженням полі¬ 
ції). 
«МАРКЕВИЧА Г. 1. КНИГАР 
НЯ». ІІр пваше видавництво, що 
дія ю 1905—18 у Полтаві (бульв. 
Котляревського, будинок не збе¬ 
рігся), очолюване Маркевичем Гри¬ 
горієм Іпатііювичем (1849 — є. Во¬ 
роньки Лохвицького р ну — 1923, 
Полтава). Маркевич — укр. куль¬ 
турно осв. і громад, діяч, друг 
і порадник Панаса Мирного і М. 
Лпсепка (гіпсі увапіія з останнім 
мну б і. в кп. «М. В. Лисепко. Ли¬ 
ст ГИ. і). Писав вірші, розвідки 

і м горі і краю статті. Знавець укр. 
фольклору, був першим видавцем 
часопису «Рідний край» (1905— 
07), випустив книжки: «Рідна мо¬ 
ва > О- Базилевича, «Коротка гра 
мат і та української мови» П. За- 
лозпого, «Арифметика» О. Сте¬ 
повика, твори 1. П. Котляревсько- 
п>, /1<*сі Українки, М. Л. Кропив¬ 
ниці.кого А. Ф. Кашенка, Панаса 
Мирної о га іп. Особлива увага 
па іава.іЯСй творам Т. Г. Шевчен¬ 
ка < першу вони друкувалися у 
він їй м мі танкових видань («Іван 
Піікмва , уривок з погми «Іван 
Гус», «З.ііімвії » іа ін*), а 1917 
вийшло перте повне видання Коб¬ 
заря* (616 і*.). Окремо видавалися 
Каик.і і Великий льох», «На- 

аар Сіодспи* га іл. «Книгарня» 
на друкувала також ноги до «Запо- 
віїу (1909), афіші ювілейних ве¬ 
чорів і випав ГІолтав. муз.-драм, 
гуртка, художні листівки, присвя- 
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чопі гетьманам і укр. письменни¬ 
кам, «Альбом пам’ятників і крає 
видів Полтави» тощо. 
мЛрківка — село Кобеляцького 
р ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Свічкареве та Трояии. Розтані, 
за 24 км від райцентру та за 
10 км від залізнич. ст. Кобеляки. 
544 ж. (1990). Вперше М. з гаду 
ється під 1784, коли отримала ста¬ 
тус села. Назва — від прізвища 
поміщика Маркова, якому село 
належало (у кін. 19 ст. свої землі 
розпродав). 1814 побудована Різд¬ 
ва Іоапна Предтечі церква. Іл.— 
табл. XXIX. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 20-х рр. були ств. спожив 
че, кредитне і машшюве товарист¬ 
ва. Взимку 1930 у селі виникло 
три ТСОЗи, які восени того ж ро¬ 
ку об’єдналися в артіль «Визви 
ленпя». У період цім. -фашіи':т 
окупації (15.IX 1941—24.ЇХ 1943) 
у селі діяла піди, група на чолі 
з В Й. Кравченком та 1. Я. Єм- 
цем, яка згодом була розкрита 
фашистами, а її члени — розстрі¬ 
ляні. Від рук гітлерівців у селі 
загинуло 15 чол. З 320 хаг кол¬ 
госпників 290 було спалено. У 
селі — колгосп ім. К Маркса (зер¬ 
ново-тваринницького напряму), бу¬ 
динок побуту, торг, центр, відді¬ 
лення зв’язку, неповна с. пі., 
фельдшер, акушер, пункт, дитса¬ 
док, Будинок культури на 300 
місць, б ка (12,4 тис. од. зб.), істо 
рико краєзнавчий музей. Уроджен¬ 
кою села є засл. вчителька УРСР 
М. І. Рубель (1895—1978). У М— 
братська могила рад. воїнів* що 
загинули (11 чол.) 1943 при виз¬ 
воленні села від гітлерівців. Па¬ 
м'ятники: воїнам односельцям, які 
полягли (101 чол.) па фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1956), 
та К Марксу (1967). На околицях 
села збереглися могильник черня- 
хівгької культури та 6 курганів. 
МАРКСА КАРЛА ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Архієрейська, Ки¬ 
ївський |» н) — від вул. иТочом- 

Аленхема до ізул. Сковороди. Пе¬ 
рейменована 1923 Прокладена на 
поч. 19 ст. 1847 туг було заверше¬ 
но спорудження нової резиденції 
архієрея Полтавської єпархії, за 
кладено сад. На М. К. в. розміща¬ 
лася також Полтавська духовна 
консисторія. На поч. 20 ст. у ме 
жах садиби на перетині з вул. Мо¬ 
настирською (тепер Радянською), 
було зібрано Покровську церкву, 
перевезену з Ромен (не збереглася). 
На М К. в. розташовані: наук.- 
вироб. об’єднання «Технологія» 
(№ 2а), учбовий комбінат облко- 
мунгоспу (ХЬ Iа), гурте:: чток 
Полтав. пед. ін-ту (Аг? 3а), га; пізон- 
ний військ. госпіталь (№ 6), 
па розі вул. Радянської і М. К. в. 
— об’єднання протезно-ортопедич¬ 
них виробів. 
МАРКСУ кАрлу пАм ятни 
ки в< гЗшовлепо на честь ос ново 
ПОЛОЖІМ і ка наукового комунізму 
К. Маркса (1818—83). 1) У с. Біло- 
церківцях ІІирятпнського р-цу. За¬ 
лізобетонне погруддя на цегляному 
постаменті. Висота — 3,4 м. Від¬ 
крито 1984. 2) У м. Гадячі. Знахо¬ 
диться в центрі міста у парку 
«Перемога». Залізобетонне погруд¬ 
дя (скульп. М. Г. Коган) на цегля 
ному оцемептованому постаменті. 
Висота — 2,7 м. Відкрито 1959. 
3) У с. Демипій Балці Хорольсь- 
коґо р ну. Залізобетонна скульпту¬ 
ра па цегляному постаменті. Від¬ 
крито 1970. 4) У с. Заворсклі Пол¬ 
тав. р-ну. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. 
Висота — 4,45 м. Відкрито 1967. 
5) У с. Козубівці Хорольського 
р-ну. Залізобетонна скульптура 
на цегляному постаменті. Відкри¬ 
то 1970. 6) У с. Марківці Кобеляц. 
р-ну (1967). 7) У с. М’якепьківці 
Решетилів. р-ну. Знаходиться бі¬ 
ля контори колгоспу ім. Карла 
Маркса. Залізобетонна скульпту¬ 
ра па цегляному постаменті. Ви¬ 
сота — 2,9 м. Відкрито 1967. 8) У с. 
Остапівні Лубен, р-ну (1970). 
9) У м. Пирятині. Знаходиться на 
пл. Карла Маркса, Залізобетонна 
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скульптура иа цегляному поста¬ 
менті. Висота — 2,36 м. Відкрито 
1962. ІО) У с. Радочинах Демидів- 
ської сільради Кременчуц. р-пу. 
Скульптура з біломармурової кри¬ 
хти на залізобетонному постаменті. 
Висота — 5 м. Відкрито 1967. 11) 
У с. Батьки Зіньків. р-ну (1967). 
МАРТЙШВКА (х. Мартин і всь- 
кий) — село Галицького р пу. центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані пас. пункти: Вели¬ 
ке, Воройівщипа, Мої платім Мо¬ 
розі вщип а, Щадурка. Розтані за 
32 км від райцентру та за Зі км 
від залізним сі. Гадям 503 ж. 
(1990). За переписом 1839 па хут. 
Марі инівському Гадя нікого пов. 
каліч. 21 двір, 146 ж. 1900 — Ве 
прицької вол., 41 господарство, 
259 ж., діяла громада казенних 
селян; землі надільної від казни — 
89 дес., власної — 52 дес. 1910 на 
хут. М.— 41 господарство, 287 
ж., орної землі 264 дес., всього 
посівів — 283 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 — у скла 
ді Бобрицької сільради Вепрпць 
кого р-ну Роменського округу, 345 
ж. 1928 ств. комуну «Зірка». 
Під час нім.-фашист, окупації 
(8.Х 1941—8.IX 1943) гітлерівця¬ 
ми до Німеччини вивезено на при¬ 
мусові роботи 89 жителів села. 
1960 утв. радгосп «Гадяцький» 
(буряківничого напряму). У М. 
зпах. його центр, садиба, відділен¬ 
ня зв’язку, Сі ш., амбулаторія, дит¬ 
садок «Сонечко» (90 місць), Буди 
нок культури на 300 місць, б ка 
(13,1 тис. од. зб.). У селі мемор. 
комплекс — пам’ятник (1955) на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули (347 чол.) під час виз 
волеиня 1943 М. від нім. фашист, 
загарбників і померли від ран 
у тимчасовому військ, госпіталі, 
та 6 стел (встапов. 1979) на честь 
воїнів-односельців, що полягли 
(191 чол.) у роки Великої Вітчизп. 
війни. 
МАРТОСА і. Р. МОГЙЛА в с. 

'Грудо чюб Миргород, рліу на тер. 

«МАРШАЛ ВУДЬОННИЙ» 

садиби укр. історика, етнографа 
і агронома В. Я. Ломиковського 
(1777—1848). Мартос Іван Рома¬ 
нович (бл. 1760—1831) — укр. 
історик і літератор-містик. Закін¬ 
чив Києво-Моіилянську академію 
(1778). Служив у штаті гетьма¬ 
на К. Г. Розумовського. Був 
директором департаменту М-ва юс¬ 
тиції. 1816 вийшов у відставку її 
повернувся на Україну. Жив у 
маєгку Д. П. Трощинського в 
с. Кибинцях, де познайомився 
з етнографом В. Я. Ломиковсь- 
ким. Десять років мешкав у ке¬ 
лії Києво Печереької лаври. 1830 
переїхав до Ломиковського на х. 
Трудолюб, де й помер. Могила 
знаходилась у саду, на ній було 
встановлено надмогильну колону 
роботи скульптора І. П. Мартоса 
Фрагмент цього пам’ятника ек¬ 
спонується в Шафоростівському 
сільському музеї Миргород, р-пу. 
Мартос досліджував літ. спадщи¬ 
ну Київ. Русі, склав каталог ки- 
биицівської бібліотеки Д. Тро¬ 
щинського, листувався з В. Ло- 
миковським (опубл. в «Кпевской 
старіше», 1897). 
МАРЧЕНКУ ф. і. меморіаль¬ 
на ДбШКА у смт Біликах Кобе¬ 
ляцькою р-ну. Встановлена на бу¬ 
динку школи, в якій 1927—34 нав¬ 
чався Марченко Федір Іларіонович 
(1919—45) — Герой Рад. Союзу 
H. в с. Біликах. Після закінчення 
місцевої школи навчався у Кремен¬ 
чуцькому залізнич. технікумі, пра¬ 
ними н пз Амурській залізниці. 
З 1941 — на фронті. Звання Героя 
лсйтешші М ірчешсо удостоєний 
I. 94(5 (посмертно) за мужність і 
героїзм, виявлені у боях за Берлін. 
Дошка — граніт, відкрита 1975. 
У Біликах встановлено Марченку 
Ф. 1. пам’ятник, ім’ям героя наз. 
вулицю. 
«МАРШАЛ БУДЬбННИЙ». Бро¬ 
непоїзд, побудований на поч. серп¬ 
ня колективом Полтав. паровозо- 
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ремонтного :і лу за завданням ко- 
мап іунаппя Пд.-Зх. фронту. Біль¬ 
шу частину команди бронепоїзда, 
іюпад 70 чоловік, становили робіт¬ 
ники та інженери з-ду. 18. VIII 
1041 бронепоїзд вперше вийшов на 
бойове завдання — прикривав від 
нальотів ворожої авіації залізнич. 
колію, міст через р. Псел. 21.VIII 
у Полтаві взяв па борт командую 
чого військами Гід. Зх. напряму 
Маршала Рад. Союзу С. М. Бу 
дьонного та супроводжуючих ного 
осіб і вирушив до Новомосковська. 
Того ж дня знову повернувся на 
тер. Полтавщини, провів ряд бо¬ 
йових операцій проти гітлерівців. 
В одному з боїв ворогові вдалося 
підбити бронепоїзд і зупинити його. 
Бій тривав понад 4 години, та сили 
були нерівні. Бронепоїзд вибухнув 
від влучення ворожих снарядів. 
Частина команди загинула. Оси. 
кількість бійців і командирів 1,7 ЇХ 
прибула до Харкова і була направ 
лена до різних військ, частин, які 
билися на різних фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
МАСАЛЬСЬКИЙ — бог. пам’ят¬ 
ка природи (з 1970). Мішані насад¬ 
ження віком 60—80 р. Розтані 
в ІІирятнпському р-ці, на острові, 
що омивається р. Удаєм. Перебу¬ 
ває у віданні Лубенського лісгосгі- 
загу. Площа 48 га. 
МАСЮКбВА САДЙБІШЙ БУ- 
ДЙНОК у с. Бобрику І а тяцького 
р-ну. Споруджений 1805 —07 у 
маєтку повітового предводителя 
дворянства, поміщика С. ГІ. Масю- 
кова. Цегляний потинькований, 
прямокутний у плані, обабіч центр, 
двоповерхової частини — однопо¬ 
верхові крила. Гол. фасад при¬ 
крашено шестиколонним дорич¬ 
ним портиком, завершеним пара¬ 
петом і винесеним вперед чотири- 
колонним портиком з фронтоном, 
під яким влаштовано під’їзд для 
екіпажів до гол. входу. Парковий 
фасад оздоблено шестиколонним 
доричним портиком. Будову опе¬ 
різує карниз з модульйонами. Над 
вікнами бічних крил — трикутні 

та лучкові сандрики. М. п.— зра¬ 
зок садибно-палацової архітекту¬ 
ри доби класицизму. Іл.— табл. 
XXX. 
МАСЮКбВЕ — заповідне урочи¬ 
ще (з 1979). Типовий боровий при¬ 
родний комплекс з численними ви¬ 
дами рослин, занесених до Черво¬ 
ної книги України. Розташ. в Гали¬ 
цькому р ні. Перебуває у віданні 
Гадяцького лісгоспзагу. Площа 
180 га, 
«МАТЕРІАЛИ з народної 
СЛОВЕСНОСТІ РйМЕНСЬКО 
ГО ^ ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ГУБЕРНІЇ». Зібрані укр. фоль¬ 
клористом П. О. Гнєдичем у 1912— 
14 (4 вип. у 5 кн.). Розподіляють¬ 
ся: 1. Пісні обрядові (Полтава, 
1915; карта повіту, 20 мал., 13 таб¬ 
лиць). 2. Пісні пеобрядові (1915, 
ч. 1 і 2). 1. Оповідки козаків 
(191 >) 4. Казки, легенди, оповідай 
пя (1916). Зібрано 6л. 2 гис. фоль 
клорпих одиниць. Місця запису — 
Бацмани, Гаврилівна, Лавіркові 
Хутори, Рогинці та іп. села Ро 
менського пов. (тепер — Ромен 
ський р-н Сумської обл.). Записи 
велися на фонографі, передбача¬ 
лося видати ноти 52 пісень. Гпєдич 
П. О. до 1916 працював виклада 
чем рос. словесності в Кобеляках. 
Дійсний член Полтав. губернсько: 
вченої архівної комісії (з 1913). 
« МАТЕРІАЛИ КОТЛЯРЕ ВСЬ 
КИХ ЧИТАНЬ» Полтав. літера¬ 
турно мемор. музею І. П. Котля¬ 
ревського. 1958—69 видано б ви¬ 
пусків. Вип. З має назву: «Науко¬ 
ві записки»; вип. б: «Ювілейна 
наукова конференція, присвячена 
200 річчю від дня народження 
І. Котляревського». 
МАТЯШЇВКА — село Великоба- 
гачанського р-ну, центр сілье. Ра¬ 
ди пар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване с. Лейків. Розташ. за 25 
км від райцентру та за 7 км від 
залізнич. ст. І оголене. 1051 ж. 
(1990). Засн. на рубежі 16 і 17 ст. 
Назва села — від імені легендар¬ 
ного першого поселенця козака Ма- 
тяша. Перша згадка про М.— 
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МАЦКІВЦІ у 1726. Тоді в селі палім. 51 двір. 
Володів ним Роман Лісницький 
за універсалом гетьмана І. Скоро¬ 
падського від 1709. У 1729 — 62 
двори, власниця — дружина Р. 
Лісницького. У квітні 1782 тут 
сталися сел. заворушення. За да 
ними 1859 у М.— 146 дворів, 
1242 ж. 1884 побудована Микола 
ївська церква з дзвіницею, при якій 
діяла церковнопарафіяльна шко¬ 
ла. У 1900 у селі — 297 дворів, 
1889 ж.; у 1910 — 292 двори, 1790 
ж., працювало 9 теслярів, 8 шев¬ 
ців, 4 кравці, 4 ковалі, II гкачів. 
Рад. владу проголошено и січні 
1918, [і грудні гот ж року органі 
зоваио комбід, у гравці 1920 
комнезам. До 7.III 1923 М. вхо¬ 
дила до складу Яреськівської бо 
лосі і Миргород, пов., потім — до 
Шишацького р-ну Полтав. округу 
Полтав. губ. З лютого 1931 — у 
складі Диканського р ну Харків, 
обл., з 22.1 1935 — Великобага¬ 
ванського р ну. 1929 були ств. кол¬ 
госпи «Нове життя » га ім Сталіна. 
Колективізація тривала до 1934. 
У 1931—33 в селі померло від голо 
ду бл. 150 чол. До 1933 у М._ дія¬ 
ла поч. школа, потім — семирічна. 
У період нім.-фашист, окупації 
(18.IX 1941—14 ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 87 чол. У селі —кол¬ 
госп ім. Ф. Енгельса (рослинниць¬ 
ко-тваринницького напряму), не 
повна с. ш., Будинок культури на 
300 місць, кіноустановка, б ка 
(10,1 тис. од. зб.). Пам'ятники 
Ф. Енгельсу (1967); воїнам Одне» 
сельця.м, які полягли (210 чод ) 
на фронтах Великої Вітчпзп. він 
ші (1957); на могилі комсомольця 
Я. А. Федоряки, що затнув 1920 
(1967), та на братській моїм іі рад. 
воїнів і партизанів, загиблих 194.3 
(1957). _ 
МАХНЇВКА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Удаю (бас. Дніпра). 
Тече тер. Пирятииського р ну. 
МАЦВЕЇВ РІВ — річка б Полтав. 
обл., прит. р. Сули (Дас. Дніпра). 
Тече тер. Семеиіцськоіо р-пу. 

МАЦКІВЦІ — село Лубенського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковане се¬ 
ло Майнова Лучка. Розтані, на 
р. Сулі, за 17 км від райцентру та 
зал і зн ич. ст. Лубни. 977 ж. (1990). 
Виникли в 17 ст. Згадуються в до¬ 
кументах 1-ї чверті 18 ст. 1722 збу¬ 
дована нова Миколаївська церква 
(попередня згоріла). За переписом 
1740 — М. козацьке село Лукамсь¬ 
кої сотні Лубен, полку, 57 дворів 
козаків, 6 — підсусідків, 13 — се¬ 
лян, 10 вільних сел. дворів. З 
1781 (. М.— у складі Хорол. пов. 
Київінаміспицтва, 198 хат. 1787—• 
572 ж. чол. статі, казенні селяни, 
козаки; посполиті, власники —пол 
ковий обозний Павло Кулябко, 
колезький асесор Степан Тарнав- 
ський, військ, товариш Олексій 
Кодинець. За переписом 1859 у 
М. (село власницьке та козацьке) 
Лубен, пов. Полтав. губ., 139 дво¬ 
рів, 1046 ж., Миколаївська церк¬ 
ва з окремою дзвіницею (1866). 
1886 — засн. церковнопарафіяль¬ 
на школа. 1900 у М. Лубен, вол. 
були козацька та сел. громади, 
ЗОЇ двір, 1559 ж. 1910 — 318 гос¬ 
подарств, 1955 ж., орної землі — 
1310 дес., всього посівів — 1146 
дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 1920 ств. сільраду. За пере¬ 
писом 1926 в М. Мацківської сіль¬ 
ради Лубен, р-ну, Лубен, округу 
і5.) господарств, 2311 ж. 1928 ств. 
ІСОЗ, 1929 — колгосп «Згода». 
Під час нім.-фашист, окупації 
(І І.ІХ 1941—12.1Х 1943) до Ні¬ 
меччини на примусові роботи ви¬ 
везено 182 ж. (повернулося 136). 
Тепер у селі центр, садиба кол~ 
і ослу «Шлях до комунізму» (зер- 
пово-тваришшцького напряму), 
відділення зв’язку, Ощадбанку, 
с. ш., фел ь д ше рсь ко-акушер, 
пункт, дитсадок, Будинок культу¬ 
ри на 400 місць, б ка (10,1 тис. 
од. зб.), сауна з оздоровчим комп- 
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лексем, пральня. Уродж. М- с: 
І. 1. Ляшко — укр. математик, 
акад. \Н України(1973), засл. діяч 
науки УРСР (1972). У селі брат¬ 
ська могила рад. воїнів, що заги¬ 
нули при обороні 1941 і визволенні 
1943 М. від нім.-фашист, загарб 
пиків, та пам’ятник воїнам-одно- 
сельцям, полеглим (192 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1957). Поблизу села поселення: 
доби бронзи (3—1 тис. до II. е.) і 
черияхівської культури (2—5 ст. 
ц. е.); городище 11—13 ст., залиш¬ 
ки літописного МІ Сніпорід. На 
Пн. Зх.— 11 курганів. На околи¬ 
ці Мацкової Лучки сліди неолі¬ 
тичного поселення (б—3 тис. до 
н. е.) неоліту-бронзи (З—2 тис. 
ДО 11. Є.). 

мАчиха — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Сухої Групі (бас. Дніпра). 
МАЧУСЬКИЙ РАЙ (З II І Іол 1 ав. 
округу. Ств. 7.111 192.3 а Мамусь 
кої (Мачухівської), Площанської 
(Плосківської) та Старосанжарсь- 
кої во гостей Полтав. по в. Сіль 
рад — 9, площа — 360 кв. верст. 
Населення — 31 445 чол. (1923). 
Центр — с. Мачухи. Розформова¬ 
ний ЗО.IX 1925. Територію розпо 
ділено між Супрунівським, Реше- 
тилівським, Малоперещеппнс ьким 
та ІІовосапжарським р-пами Пол 
тав. округу. 
мАчухй — село Полтав. р ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Байрак, 
Васьки, Кованчик, Куклинці, Ма- 
зурівка. Миколаївка, Снопове, Су- 
діївка, Шевченки Розташ. за 12 
км від Полтави і за 15 км від за¬ 
лізшій. ст. Полтава-Київська. Че 
рез село проходить автотраса Пол¬ 
тава—Кременчук. 3413 ж. (1990). 
Село виникло в 1-й пол. 17 ст. 
За переписом 1718 в М. було 
238 козаків. Населення займалося 
хліборобством, гуральництвом, 
бджільництвом. У 1722 в М. наліч. 
618 вуликів. Було кілька млинів. 
У 17(>9 у М-, які входили до Дру¬ 
гої Полтавської сотні Полтав. пол¬ 
ку, проживав 1031 чол. козаків. 

Крім них, у селі жили магістратсь¬ 
кі селяни (у 1782 їх наліч. 572). 
Згодом вони були віднесені до ка¬ 
тегорії держ. селян, У 1795 їх 
проживало у селі 648. 1859 у М. 
596 дворів, 5207 ж., приходське 
училище. Щорічно відбувалося З 
ярмарки. 1900 в М.— 1015 дворів, 
волосне правління, 2 церкви — 
Іоанно Богословська (дерев., по 
ва побуд. 1890) та Покровська 
(дерев.. 1775; нова побуд. 1867), 
єврейський молитовний дім, 2 
земські ніколи, церковнопарафі 
яльиа школа і школа грамоти, 
15 крамниць. Відбувалося 4 яр¬ 
марки на рік. У 1910 в селі — 
4845 ж., 900 дворів (у т. ч, 616 ко 
зацьких). На поч. 20 ст у волос¬ 
ному центрі М. відкрито богаділь¬ 
ню. мс нічну дільницю, аптеку. 
Садівництво було одним з основ¬ 
них промислів міси населення. 
Особливо славилися мамуські слп 
ви. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У визволенні сіл Полтав. 
нов. від гетьманців у 1918 брав 
участь Мачуський повстав, загін, 
який очолювали А. А. Горда і Д. X. 
Сердюк. У грудні 1919 після ви¬ 
гнання денікіпців з тер. Полтавщи¬ 
ни в селі було ств. тимчасовий орй 
гаи влади — водревком, який зго¬ 
дом передав свої функції вико 
навчому комітету Рад. селян, де¬ 
путатів. Влітку 1920 у селі був 
ств. комнезам. Того ж року від¬ 
крито семирічну школу з інтер¬ 
натом. У 1926 — 450 Господарств, 
2067 ж. У травні 1929 45 госпо¬ 
дарств об’єдналися в с.-г. артіль 
«Червона зірка». У наступні роки 
були ств. колгоспи «Червоний пар¬ 
тизан», «Спільна пива», «Нове 
життя». У роки нім. фашист, оку¬ 
пації (17.IX 1941 -23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці вивезли на примусові ро¬ 
боти до Німеччини 298 чол. У 1941 
па тер. району діяв Мачуський 
партизан, загін, який очолювали 
П. А. Кирніс та К. О. Бон іар. 
У 1950 колгоспи «Червона зірка», 
«Червоний партизан *, «Спільна 
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МА11ШН. ТРАКТОР. СТАНЦІЇ нива», «Нове жлттч» об’єдналися 
в одне гоеп-во, яке мас назву 
«Дружба». Госп во — зернового 
та м’ясо-мол, напряму. На гер. 
села розтані, станція тех. обслуго¬ 
вування автомобілів ВАЗ, будинок 
побуту Село газифіковане. С від¬ 
ділення зв’язку, с. щ., лікарня. 
Будинок культури па 600 місць, 
б-ка (66 тис. од. зб ), Ману хінсь¬ 
кий історико-краєстаачий мучна, 
що діє па громадських засадах. 
У селі ств. мотобольну команду 
«Дружба», яка бра і і участь у зма¬ 
ганнях на першість ( РСР (перша 
ліга). Уродженцями М- < у тр¬ 
актор і режисер М 1. Вільшане ь 
кий (1881 —101.7), укр. письменник 
К. М. Тссленко (1917—88). Брат, 
могила рад, воїнів, які полягли 
(285 чол.) 1943. 1955 встановле¬ 
но пам’ятник землякам, загиблим 
(386 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Є Мічуріиу 1. В 
пам'ятник (1967). Поблизу М-, 
в ур. Таранів Яр та Десяте Поле — 
поселення та кургани скіфського 
часу 6—4ст. дон. е.; поселення чер- 
няхів. культури, на якому знай 
депо гончар, ілек. В ур. Таранів 
Яр виявлено горни для випалу по¬ 
суду та посуд салтівської культу¬ 
ри В околицях села — 9 курганів. 
МАЧУХІВСЬКИЙ ІСТбРИКО 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ народ¬ 
ний у с. Мачухах Полтав. р-ну. 
Відкритий 1964. Експозиція роз 
міщена в трьох кімнатах сільсько¬ 
го Будинку культури. Музей на¬ 
лічує 2,5 тис. експонатів. Склада¬ 
ється з 9 розділів. Звання народ¬ 
ного удостоєний 1968, 
МАЧУХІВСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ І 
МОГЙЛЬНИК — пам’ятки ран¬ 
нього залізного віку в околицях 
с. Мачух Полтавського району. 
Досліджувались М. Я. Рудинсь- 
ким у 20-х рр. 20 ст. та 1946. На 
поселенні розкопувались великі 
куріаноподібні скупчення попелу 
та побутових предметів — зольни¬ 
ки, які мали, напевно, культовий 
характер. Серед речей в них: 
уламки глиняного ліпного посуду 

різних форм і розмірів, від ве¬ 
ликих макітер і горщиків до міні¬ 
атюрних черпаків, оздоблених на¬ 
ліпними валиками і проколами, а 
лощені посудини геометричними 
візерунками, заглибини яких за¬ 
повнювалися білою пастою; гли¬ 
няні пряслиця і грузила від ткаць¬ 
кого верстату, загадкові «котуш¬ 
ки» і «гудзики» та фігурки тварин; 
кістки свійських тварин (свині, 
рогатої худоби, коней, собак); 
кістяні проколки і ножі для об¬ 
робки шкір; залізні ножі, бронзо 
иі вістря на стріли і шпилька. 
Мої ильппк в урочищі Троянів Яр 
налічував понад 150 насипів (кур¬ 
ганів) і містив поховання на дав¬ 
ній поверхні, в простих грунтових 
ямах, часом перекритих дерев’я¬ 
ним настилом, та дерев’яних скле¬ 
пах. Ранніші поховання супровод¬ 
жуються посудом, аналогічним до 
зібраного па поселенні, зброєю та 
кінським спорядженням скіфсько¬ 
го типу. В пізніших могилах зу 
стрічаються групові поховання 
(чоловіка з жінкою та рабом); 
у них посуд пізніших типів, біль¬ 
ше бронзових виробів. У цілому 
пам’ятки датуються часом з кін. 
7 до 3 ст. до п. е. (а поселення 6— 
5 ст.). Вони належали осілому 
землеробському населенню, яке 
переселилося в басейн р. Ворскли 
з лісостепового Правобережжя. 
машйнїіо-трАкторні СТАН¬ 
ЦІЇ (МТС) — державні с.-г. під¬ 
приємства, що па договірних заса¬ 
дах здійснювали в колгоспах ви¬ 
робничо тех. іі орг. обслуговуван¬ 
ня. Перші МТС на Полтавщині 
ств. 1930 — 3гурійська, Лохвиць- 
ка та Веселоподільська в Семенів 
ському р ні. Решта МТС виникла 
в 1931—32. На 1.1. 1933 на Полтав 
іцині — 33 МТС (947 тракторів), 
які обслуговували 1806 колгоспів* 
1933 при МТС ств. політвідділи. 
Вони керували парт.-орг. роботою 
в колгоспах зони діяльності МТС. 



Діяли до кіпця 1934. На 1.1 1941 
в Потгав. обл.— 77 МТС, у розпо¬ 
рядженні яких було 5575 тракто¬ 
рів, 1874 комбайни, 520 вашажшіх 
автомашищ 
Під час нім.-фашист, окупації об¬ 
ласті гітлерівці знищили і розгра¬ 
бували основну частину техніки 
1 виробничих приміщень МІС. У 
1944 відновили роботу всі МТС» 
області. Повна відбудова МТС за¬ 
кінчилася в 1950. 1957 в області — 
67 МТС, що обслуговували 782 
колі осип з земельною площею 
2308,9 тис. і а. МТС мали 6197 
тракторів, 1088 самохідні їх ком¬ 
байнів, 786 вантажних автомашин. 
Протягом 1958—59 весь машинно 
тракторний парк МТС було про 
дано колгоспам, а МТС реорганіз. 
в ремонтно-тех. станції. На честь 
трудових подвигів механізаторів 
МТС у 12 пас. пунктах області 
встановлені на постаменти гракто 
ри — пам’ятні знаки Трудової 
слави. 
«МАШІІНОСТРОЙТЕЛЬНЬІЙ И 
РЕМЕСЛЕНИЬІЙ ВЕСТНИК». 
Технічний журнал. Виходив у м. 
Кременчуці 1909 і 1912 три рази на 
місяць. 
мАшівка — емт, райцентр. Роз¬ 
тані. за 30 км від Полтави та за 1 
км від залізним, ст. Тагамлик. 
4300 ж. (1989). За переписом 1859 
М. село власницьке Костяні ино- 
град. пов. Полтав. губ., 08 дворів, 
387 ж., відбувалося 2 ярмарки 
на рік. 1863 — центр волості, 60 
дворів, 594 ж. За переписом 1900 — 
250 дворів, 1523 ж., дерев. Мико¬ 
лаївська церква (1897;, діяли зем¬ 
ська та церковнопарафіяльна шко¬ 
ли, відбувалося 3 ярмарки на рік. 
1902 у М- відбувся сел. виступ. 
1910 — 276 господарств, 1684 ж., 
діяв паровий млин. Всього землі — - 
2427 дес., орної — 2209 дес., посівів 
— 2044 дес. Промисли: 9 теслярів, 
14 кравців, 5 шевців, 6 ковалів, 
2 столяри, тесляр, слюсар, візник. 
Рад і владу проголошено у січні 
1918. У січні 1919 утв. ревком, у 
грудні — парт, осередок. 1920 

відкрию іюч. школу (з 1927 — 
семирічна, з 1935 — середня). 
1924 стн. комсомол, осередок. За 
переписом 1926 М — центр Машів- 
ської сільради, райцентр Полтав. 
округу, 188 господарств, 936 ж. 
1929 ств. 2 артілі: ім. Яковлева та 
«Вільний шлях». 1933 село електри¬ 
фіковане. Під час цім.-фашист, 
окупації (20. IX 1941—22.IX 1943) 
знищено 938 будинків, 48 громад, 
будівель, залізнич. ст. 1962 с. Жу- 
ківіса ввійшло до складу М. Тепер 
у селищі — 3 п відділок колгоспу 
«Україна» (зериово-тех. напряму), 
с. ш., лікарня на 130 ліжок, полі¬ 
клініка, 2 дитсадки, Будинок куль¬ 
тури на 500 місць, 2 б-ки (61,2 тис. 
од. зб.), будинок побуту. Мемор. 
комплекс: пам’ятник (встанов. 
1955, рекопстр. 1980) на братській 
могилі рад. воїнів, у т. ч„ Героя 
Рад. Союзу (1943) О. І. Зоріна 
(1921 43), полеглих (21 чол.) під 
час визволення М. 1943 від німій 
фашист, загарбників. Тут же по¬ 
ховано Героя Рад. Союзу Й- В 
Остаиеика (1918—62; урод. с. Ко 
новалівки Машівського р-ну). 1985 
встановлено плити, па яких викар¬ 
бувало 123 прізвища воїнів одно¬ 
сельців, що полягли на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
мАшівський РАЙОН. Зпах. 
у іід.-сх. частині Полтав. області. 
Площа — 850 км2. Нас.— 24,8 тис. 
чол., у т. ч. міського — 4,3 тис. 
чол. У районі 41 нас. пункт: одне 
емт і 40 сіл, підпорядкованих се 
липці і п та 14 сільським Радам нар. 
депутатів. Райцентр — емт Машів- 
ка. Утв. 7.III 1923 із частини лік¬ 
відованого Красно град. (Костян- 
тшюград.) повіту — Машівської, 
Михайлівської та Тагамлицької 
(Кошманівської) волостей — у 
складі 11 сільрад: Абрамівська, 
Базилевська (Баз и л і віцинс ь к а ), 
Івані вська, Кошманівська, Кра- 
сногірська, Любимі вська, Макси¬ 
мі вська, Машівська, Михайлівсі, 
ка, Павлі вська, Старшіьківськл. 
У 1923—25 входив до складу Кра- 
сноград. округу Полтав. губ., у 
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Г» ' » N» к» ІІоїтав. округу, із 
І і Ні |ні іфмрмпмишін, підновлений 
ЇМ» п і і і.мі Харків, обл., 22.IX 
І'11 у складі ГІолтав. обл.* У 
І’Мч її.міч 19 768 жителів. Рай- 
їй їм р ( Жуківка (у повоєнні 
ромі ніч мочено в межі смт Ма¬ 
ни пк її і .тято з обліку). ЗО.XII 
Гн»1 розформований. Оси. частина 

ікни і Григорії включена до Кар 
ши ї,кою р-пу. 8.XII 1966 М. р. 
нітпООлено. Межує а Чутівськнм, 
ІІОлтав., Новосапжар. та Карлів 
сі,ким р нами Поліав. обл., .За 
чічіилівським — Харків, та Маг 

1.1 шлідськіїм — Дпіпроп. обл. М. 
р нгжпгь у межах Полтав. рішім 
■ і її в посуш ч її ні іі теплій аграрно 
к 11 м. 111111111 Й йми Корисні копа 
піни мафій, природний газ, гли¬ 
ни, пісок. І рути переважно чор¬ 
ноземні. Річки: Оріль з гірит. Мок¬ 
рою Лип’янкою і Тагамлик з Су¬ 
хим Тагамлихом, 40 ставків, пло 
іца водного дзеркала 941 га. 
Плоіца лісів і лісосмуг — 2,3 тис. 
га. У районі нам ятка садово 
парковою мистецтва місц. значен¬ 
ня Огуївськии парк Площа с. і. 
угідь 75,5 тис. га, у т. ч. орної зем 
лі — 67,8 тис. га, сіножатей і па¬ 
совищ — 7,4 тис. га. Зрошується 
5,2 тис. га. Основні культури: ози 
ма пшениця, кукурудза, ячмінь, 
гречка, цукрові буряки, соняшник, 
картопля, овочі. Галузі тварин¬ 
ництва — скотарство і свинарство. 
У районі 15 колом ній зерново бу¬ 
ряківничого напряму з розвішеним 
тваринництвом — окопц» мюм і 
свинарством. У М р і пром під 
приємотва завод ін> сгабі ііза 
ції і переробці кпц і/ ікмгу нафін і 
газу у с. (е.ісщина, га.юкомлрв 
сорна станція, Новогригорівє.ький 
нафтопромисел. 246 км авюмоб. 
шляхів, у т. ч. з твердим покрпі 
тям — 237 км. Дороги з твердим 
покриттям прокладено в усі села 
району. Загальпоосв. шкіл —21, 
у т. ч. середніх — 9, неповних се 
редпіх — 8. початкових — 1, ком 
бінатів — шкіл дитсадків — З, 
всьогоучнів—32-0, іітей дошкіль 

МАКІЇВСЬКИЙ РАЙОН 

ного віку — 2000, дитячих до¬ 
шкільних закладів — 25, будинок 
піонерів, дитяча муз. школа з 
трьома філіалами. Одна районна 
та 4 дільничних лікарні (всього 
270 ліжок), районна полікліні¬ 
ка (па 350 відвідувань па добу), 
23 фельдшерсько акушер, пункти. 
Працює 56 лікарів, 337 чол. мед¬ 
працівників з середньою спец, 
освітою. Районна і 6 сільськ. ап¬ 
тек. Районний Будинок культури 
на 500 місць, 13 сільських Будин¬ 
ків культури, 11 клубів та 37 кі¬ 
ноустановок. Па тер. району 43 
6 кп (471,1 тис. од. зб.), у т. ч. 
системи ЦБС 26 (.366,4 тис. од. 
зб.), шкільних — 15 (92,2 тис. од. 
зб.). Діє 12 музеїв па громадських 
засадах. Працює районний побут, 
комбінат та 15 комплексно прий¬ 
мальних пунктів. Через тер. району 
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проходить газопровід «Союз» 
(бік 40 км). Видасться районна 
газета «Промінь» (емт Машівка). 
Па території М. р. залишки 33 кур¬ 
си пін — пам’яток археології (по 
близу с. Коновалі вка — 25, с. Се- 
лещииа — 2, біля с. Усть-Лип’ян¬ 
ка — б). На тер. с. Огуївка вияв¬ 
лено могильник черняхівської 
культури, біля с. Сахнівщина знай¬ 
дено крем’яні знаряддя раннього 
неоліту. 61 пам’ятка історії та 
культури. Див. також ст. Андріїв¬ 
на, Базилівіцина. Дмитрівна, Ко- 
иовалівка, Кошманівка, Кустоло- 
во-Суходілка Мала Нехвороща, 
Машівка, Михайлівна, Новий 
Тагамлик, Павлівна, Ряське, Сах¬ 
нівщина, Селещина, Старицьківка. 
МАЙЧКА — річка в Полтав. обл., 
права прнт. р. Орелі (бас. Дніпра). 
Утворюється внаслідок злиття 
двох невеличких річок — Мокр )ї 
Маячки та Сухої Маячки Довж. 
9 км. Тече тер. Ііовосапжарс ького 
р-ну. У селах Лівенське та Маяч¬ 
ка через річку побудовано мости. 
МАЯЧКА — село ГІовосанжарсь- 
кого р-пу, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Губарівка, Рекупівка (Кисилів- 
ка). Розтані, за 32 км від райцент¬ 
ру та за 26 км від залігшим, ст. 
Нові Санжари (на лінії Полтава 
Кременчук). 899 ж. (1990). Назва 
походить від р. Маячки, а та в свою 
чергу — від козацького сні пально¬ 
го «маяка», який стояв на узвиш 
ші. Засн. задніпрянськими пере¬ 
селенцями, які втікали від крим¬ 
сько-турецьких нападників. У 
1859 — це козацьке містечко, 275 
дворів, 1780 ж., дві церкви, пара¬ 
фіяльне училище, сільське управ¬ 
ління, 1 ярмарок на рік. По реві¬ 
зії 1900 з павкол. хуторами Водо 
латі вкою, Губарівкою, Рекунівкою 
(Кис плівкою), Куминою Балкою 
(всього 14) було 1084 двори, 6799 
ж. 1910 в селі мешкає 3984 чол.,— 
дві церкви — Миколаївська (1877) 
і Царице Олександрійська (1899), 
при цершііі — церковнопарафіяль¬ 
на школа. 

Рад. владу встановлено в січні 
1918. Протягом громадян, війни 
діяв партизан, загін (з штабом у 
Кобеляках). 1926 наліч. 865 дворів, 
3915 ж. Під час иім.-фашист, оку¬ 
пації (17.IX 1941—22.1Х 1943) 
вигнано до Німеччини 67 чол. За 
вирощення високих врожаїв у 
1948 ланкові К. А. Заїка і К. Г. 
Сафропова удостоєні звання Ге¬ 
роя Соц. Праці. У М.— центр, 
садиба колгоспу ім. Щорса, від¬ 
ділення зв’язку, сільське спожив¬ 
че товариство, с. ш., дитсадок, лі¬ 
карня, аптечний пункт, Будинок 
культури па 280 місць, б-ка (10 
тис. од. зб.). Електрифікована 
1964, радіофікована 1958 теле¬ 
фонізована 1972. Уродженцем М. 
є укр. гравер, представник баро¬ 
ко Левпцькис (Лсвпцький-ІІіс) 
Григорій Кири.іович (бл. 1697— 
1.769) походив із козацької роди 
1111 Посів. Батько живописця порі 
ретиета, акад. пеіерб. АМ (з 1770) 
Д. І Лсвицького (бл. 1735—1822). 
Навчався у Вроцлаві і, можливо, 
у Київ, академії. На поч. 30-х рр. 
діяльність була пов’язана з Київ, 
академією. З 1741 оселився в М., 
де став священиком і продовжував 
працювати як художник; Ловець¬ 
кий Орсст Іванович (1848—1922) — 
укр. історик, правознавець, ар¬ 
хеограф архівіст, етнограф і бе 
тетрист, акад. АІІ УРСР (з 1919), 
секретар Тимчасової комісії для 
розгляду давніх актів, член Істо¬ 
ричного товариства Нестора-літо 
писця, Наукового товариства ім. 
Шевченка, в 1919—21 — заст. пре¬ 
зидента АІІ УРСР. Автор праць 
з історії України 16—19 ст. В М.— 
пам’ятник В. І. Леніну (1965), 
пам’ятний знак Трудової Слави — 
трактор ХТЗ (1966), Братська 
могила червоноармійців, загиблих 
під час громадян, війни (1920). 
Пам’ятники (1967) на братських 
могилах рад. воїнів, полеглих 
1943 при визволенні села від і іт- 
лерівців, та воїнам односельцям 
(1964, рекопСгр. 1977). що заги¬ 
нули (257 чол.) на фронтах Вели- 
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кої Вітчизп. війни. Курган епохи 
бронзи (2—1 тис. до н. е.). У селі 
збереглися залишки Маячківськог 
фортеці 17—18 ст. 
МАЙЧКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 17— 
18 ст. Збудована в 70 х рр. 1 7 ст. 
як укріплене ядро слободи Маяч¬ 
ка (згодом сотенме містечко Пол- 
тав, полку, тепер село Ііовосан- 
жарського р-ну) для захисту від 
татар. Розташ. на правобережно¬ 
му низовинному мису у закруті 
р. Оріль. Чотирикутної форми за¬ 
хисна огорожа складалася із зем¬ 
ляного валу з палка іОм, рову та, 
ймовірно, 7 башт. Всередині мі¬ 
стилися щрев’япа Миколаївська 
церква* школа, пі іиталь, будинок 
сотепної канцелярії й іп. установ, 
ринок, іромадські й приватні дво 
ри. У 30-х рр. 18 ст. М. ф. була 
включена до Української лінії. 
Поновлені укріплення набули ба¬ 
стіонних абрисів, їх довжина сяга¬ 
ла 450 саженів. У 2-й пол. 18 ст. 
фортеця занепала (див. Оборонне 
будівництво). Залишки земля¬ 
них укріплень помітні досьоюдня. 
МГАР — річка в Полтаві обл., 
права прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Лубенського р-ну. 
МГАР — село Лубенського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Віль¬ 
шанка та Луки. Розташ. на р. 
Сулі, біля протоки Мгарця, за 
6 км від райцентру та залізнич. 
ст. Лубни. 458 ж. (1990), Згаду¬ 
ється в істор. джерелах 1 ї пол. 
17 ст. 1624 хут. МгарСький від іа 
ний лубенським старостою в по 
сесію Ісаї Копинському. Уціцср 
салом І,. Мазепи 1687 село віддане 
у володіння Іпатію Горбаченеько 
му, ігумену Мгарського монасти 
ря, що було підтверджено 1717 
універсалом гетьмана І. Скоропад¬ 
ського. За Генеральним слідством 
про маєтності 1729—ЗО с. Мгар 
(монастирське) Лубенської сотні 
Лубенського полку, 93 двори, 
млин. Належало Мгарському мона 
стиреві до 1786. 1781 М. включено 
до Лубенського пов. Київ, наміс- 

МГАРСЬКА ДАЧА 

ництва, 90 хат. 1787 — 229 ж. чол. 
статі, проживали різного звання 
казенні люди. З 1796 М. у складі 
Малоросійської, з 1802 — Полтав. 
губ. За переписом 1859, с. М. (ка¬ 
зенне) Лубенського пов., 65 дво¬ 
рів, 538 ж., Хресгоздвиженська 
церква (дерев., 1859, з дзвіницею, 
ремонт. 1910), чол. монастир. 
1863 — 85 дворів, 560 ж. 1900 — 
140 дворів, 941 ж., діяли сільс. 
громада казенних селян, земська 
школа (1896), землі власної — 
352 дес. 1910 — 172 господарства, 
934 ж., орної землі — 432 дес., 
всього посівів — 400 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. Мгарську сільра¬ 
ду. За переписом 1926 М.— село, 
центр сільради Лубенського р-ну 
Лубен, округу, 198 господарств, 
971 ж. 1930 органів, колгосп «Пе¬ 
ремога». У роки нім. фашист, оку¬ 
пації (12.IX 1941 —19.ІХ 1943) 
розстріляно 3, вивезено на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 46 жите 
лів села. Тепер у М.— центр, са¬ 
диба колгоспу «Перемога» (зерно 
во-тваринницького напряму), поч. 
школа, фельдшер.-акушер, пункт, 
дитсадок, клуб на 200 місць, б-ка 
(7,4 тис. од. зб.). Уродженцем 
с. Луки є: Герой Рад. Союзу 
(1944) Д. І. Сірик [1922—44; у 
Лубнах іменем героя названо ву¬ 
лицю, у рідному селі встановлено 
(1974) Сірнку Д. І. пам'ятний 
знак!, доктор с.-г. наук Л. І. Шев¬ 
ченко. У селі — братська могила 
ра і ноті в, що полягли при виз¬ 
воленні 19ІЗ М. від цім.-фашист, 
загарбників, іа пам’ятник воїнам 
односельцям, які загинули (62 
чол.) у роки Велико Вітчизн. вій¬ 
ни (І9.>7). Іііля села в пам’ять 
жертв голо, цімору 1932—33 — Кур¬ 
аїн ( кпрботу. На околиці М. тав 
ур Гуськовс (с. Луки) — кургани 
скіфського часу. Іл. — табл. XXI. 
МГАРСЬКА ДАЧА — бот. пам’ят¬ 
ка природи (з 1969). Лісовий при- 

525 



родини комплекс. Розташ. в Лубен¬ 
ському р-ні. Перебуває у віданні 
Лубенського лісгоснзагу. Площа 
182 га. 
мгАрська курганна ГРУ¬ 
ПА. Знах. на березі р. Сули, на 
Зх. від с. Мгар Лубенського р ну. 
Обстежена 1927 І. Я. Плескачем, 
розкопки 1989 О. Б. Сунруненка. 
Складається з 25 насипів. Дослід¬ 
жений курган був насипаний над 
парним похованням 5 сг. до н е. 
— воїна і його дружини, що су¬ 
проводжу вал осі > залізним пластин¬ 
частим захисним обдадунком, брон¬ 
зовими вістрями стрілі багати¬ 
ми прикрасами. Серед випадкових 
знахідок — кинджал — акінак 
б — поч. 5 ст. до н. е. Знахідки — 
у Лубенському та Полтавському 
краєзнавчих музеях. 
мгАрський МОНАСТЙР, 
Мгарський Лубенський Снаго Про 
ображепський монастир, чолові¬ 
чий. Знаходиться у с. Мгар і на 
правому березі р. Сули при впадін¬ 
ні до неї р. Ольшанки. Засп. 1624 
(за ін. даними 1619) коштом Р. 
Вишневенької укр. церк. діячем 
Ісаєм Копнись ким (р. н. невід.— 
1640). Походив з укр. правосл. 
шляхти. Був ігуменом Густинсь- 
кого монастиря, Межигірського 
та Києво Братського монастирів, 
засн. Ладанського Покровсько/о 
монастиря, одним з організаторів 
Київ, братської школи. Обіймав 
посади єпископа в Перемишлі, Смо¬ 
ленську, Чернігові. Обраний 1631 

Мгарський монагтвр. 
Фото поч. 20 ст. 

київ, митрополитом. 1632 скинутий 
П. Могилою н ув’язнений. Після 
звільнення 1635 продовжував ан¬ 
тикатод ицьку та антиуніатську 
діяльність. У 1622 при монастирі 
було сів братство, яке відіграло 
значну роль у боротьбі проти по¬ 
католичення укр. населення. У 
17—18 ст. ств. М/гірського мона¬ 
стиря літопис. 
1684 було розібрано дерев’яну Пре- 
ображенську церкву і за ініціати¬ 
вою гетьмана 1. Самопловпча за¬ 
кладено мурований Спасо-Прєоб- 
браженський собор, осв. 1684— 
92 (арх. І. Баптіст і М. Томашев- 
ський). 1736 пожежа знищила де¬ 
рев’яні споруди разом з Михай¬ 
лівською церквою (закінчена 1690). 
У серед. 18 ст. збудовано келії 
(не збереглися), 1785 — бароккову 
дзвіницю (добудована 1837—44) 
Мурована, ірпярусна Перший 
Ярус Квадратний у плані із закру¬ 
гленими кутами, оздоблений чоти- 
риколопними портиками дорично¬ 
го ордера. Другий і третій —з ар¬ 
ковими отворами, круглі, прикра¬ 
шені подвійними колонами іонич- 
ного і корінфського ордера. Була 
увінчана півсферичним куполом 
з ліхтариком. 1786 зведено буди¬ 
нок ігумена — перебудований у 
19 ст. (мурований, двоповерховий, 
у пилі класицизму). У 2-й пол. 
19 ст. зведено двоповерховий го¬ 
тель, у кін. 19 ст.— теплу Благо¬ 
віщенську церкву в псевдовізап- 
тійському стилі. Мурована, хре¬ 
щата в плані, увінчана наметом на 
восьмигранному барабані. В роз¬ 
писах будівель монастиря брав 
участь укр. художник Іван Макси¬ 
мович (уродженець Пирятина, 
1679—1745). В інтер’єрі зберегли¬ 
ся залишки олійного живопи#у. 
1737 ігуменом, а 1744 першим ар¬ 
хімандритом монастиря був укр. 
освітній і церк. діяч, письменник 
Я. А Гррленко (1705—54, в чер 
иецтві Йоасаф); н. в Притуклч, 
1725 закін. Київ, академік», ви¬ 
кладав у пій] авюр повчань ро¬ 
динних записок, вірний. У Гітарі 
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перебував ІббЗ у чернецтві під МЕЖОВІII ї СУД 
ім. Гедеопа син І>. Хмельницько---———- 
і & Юрій (1641—85). На тер. мона¬ 
стиря поховані Константинополь- В. Г. Короленка в Харкові та 
ські патріархи Афаиасій ІІатела- Центр, наук, 6-ці ім. В. І, Вернад- 
рія (п. 1654) і Серафім Анін ського АН України у Києві. 
(п. 1779), київ, митрополит Іосиф «МЕДСЕСТРЙЧКА». Ансамбль 
Ііе л юбо в ич-Ту кал ьС ь к н і і (п. 1676), працівників психіатричної лікар- 
архієпископті тобольським Амвро- ні м. Полтави. Ств. 1971. Само¬ 
сій Келембег (п. 1826) і по. ітавсь- діяльний народний (з 1980). Ху- 
кий, а згодом псковським Мефо- дож. керівник О. О. Ьорисьонок. 
дій Писнячевськии (п. 1845). До Учасників — 20 чол. Репертуар — 
монастиря Приписано (ки т, пасік нар. пісні та пісні сучасних ком- 
на місці, де усамітнювався коп- позітторів. Лауреат обл. оглядів- 
стантиттопольськиіі патріарх Афд конкурсів комсомол, та молодіж- 
насій. 1889—91 у ньому замість ної пісні, Всесоюз. фестивалю ху- 
каплиці збу товапо муровану од дож. самодіяльності (1985). Об- 
нобанпу Хфанасіївську церкву, лата комсомол, премія ім. П. Ар- 
тср. обнесено муром. Неподалік теменка (1979). 
від монастиря—Курган Скорботи. МЕЖОВА — річка в Полтав. обл., 
Іл. — табл. XXI. ирит. р. Шнлівської Групі (бас. 
МГАРСЬКОГО МОНАСТИРЯ Дніпра). Тече тер. Зіньківського 
ЛІТбПИС, Мгарського Лубенсь- р-ну. 
кого Спасо-Преображенського мо- МЕЖОВЙЙ СУД. Ств. 1834, роз- 
настиря літопис — укр. літопис, глядав справи про розмежування 
складений у 17—18 ст. ченцями земель на тер. повіту. Ліквідова- 
монастиря, а також цивільними - 
особами. Зокрема, автором части- Іконостас Спасо-Преображенського 
ии літопису за 1728—75 с копіїст соб°РУ Агарського монастиря, 

полкової Лубенської канцелярії 
Гаврило Галич, син козака Глинсь- 
кої сотні Стєфаиа Галича. Первіс¬ 
не ядро літопису було складене 
у 90-х рр. 17 ст.— 1705, про що 
свідчить велике оповідання *Ис- 
шісаннс вкратце о сожжении тра 
пезьі и о созданпп паки ее, яще 
повествующа. 1695 год». Мона¬ 
стир містить також різнорідні 
документи, що стосуються і< торії 
Мгарського монастиря з 1668 
до 1775. Тут наведено багато ціп 
них відомостей про спорудження 
мурованих церков на Україні в 
2-й пол. 18 ст. Витяги з літопису 
за 1682—1775, оповідання про 
спорудження Спасо-Преображепсь 
кого собору в Мгарському мона 
стирі, а також перелік ііі. його 
споруд, опубліковані істориком 
О. М. Лазаревським у жури. 
« Киевекая старина» (1889, № 4—6; 
1891, № 3). Рукописи літопису 
зберігаються у Науковій б ці ім. 



По (Яб'ї 1 псрф ІЛМЙЮ функцій М0- 
ЖОВИМ КОМІСІЯМ. 

МЕЛбЖИКА ВУЛИЦЯ у Чорну 
хах. Названа на честь Мележика 
Василя Панасовича (1926—45) — 
Героя Рад. Союзу (1945). Н. в с. 
Білоусівці Чорну хипського р-пу. 
Після закінчення місц. 7-річної 
школи працював у колгоспі. В ар¬ 
мії — з 1944. Воював на 2-му Укр. 
фронті. 24. III 1945 за мужність 
і відвагу, виявлені в боях за ово¬ 
лодіння й утримання плацдарму 
па правому березі Дунаю, рядовий 
2-го батальйону 1-го стріл, полку 
99-ї Житомирської стріл, дивізії 
В. П. Мележик удостоєний звання 
Героя. Його іменем названа 6і- 
лоусівська 8-річиа школа. На фа¬ 
саді будинку школи встановлено 
Мележику В. П. меморіальну 
дошку, а на шкільному подвір'ї — 
Мележика В. П. погруддя. 
МЕЛЕЖИКА В. П. ПОГ РУДДЯ 
в с. Білоусівці Чорну хвиського 
р-ну.Знаходиться на подвір’ї Біло- 
усівської 8-річної школи ім. В. П. 
Мележика. Встановлено 1982, 
скульптор О. Родіонов, худож. 
П. Степанков. 
МЕЛЕЖИКУ В. П. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДбШКА у Білоусівці 
Чорну хвиського р ну. Встановле¬ 
на на фасаді будинку школи, де 
в 1933—39 навчався В. II. Меле¬ 
жик (див. Мележика вулиця). 
Дошка — бронза, відкрито 1967. 
МЙЛЕХИ (Мелихи) — село Чор- 
нухинського р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Городище та Загре- 
белля. Розташ. в долині р. Многи, 
за 16 км від райцентру та за 27 км 
від залізннч. ст. Лубни. 559 ж. 
Позначені на карті Г. Л. де Бопла- 
на (серед. 17 ст.). Належали до во¬ 
лодінь Я. Вишневецького, потім — 
М, О. Горвіца. За переписом 
1859 у М.— 199 дворів, 1317 ж.; 
дерев’яна на мурованому фунда¬ 
менті Успенська церква (побуд. 
1795; нова — 1907), при якій бу¬ 
ли б-ка та церковнопарафіяльна 
школа. У 1900 в селі (з хуторами) 

— Зі9 дворів, 1966 ж. Селяни 
М. брали активну участь у рево- 
люц. подіях 1905—07. Виступ був 
придушений за допомогою ко 
зацької сотні. У 1910 в М. Воронь- 
ківської волості Лохвицького по¬ 
віту — 138 дворів, 793 ж., земсь¬ 
ка лікарня, паровий млин з олій¬ 
ницею, крупорушкою та просоруш¬ 
кою. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1923 в М. Чорну мінсько¬ 
го р-ну Лубен, округу — 2049 ж.; 
у 1927 — 415 дворів, 2035 ж. 1929 
органів, перший колгосп, до якого 
увійшли також селяни с. Воронь¬ 
ки. У період пім.-фашист, окупа¬ 
ції (18.IX 1941 — 16.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці розстріляли 9 чол., вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 107 чол. У селі — колгосп і мі 
М. Горького (зерново буряківни¬ 
чого напряму, гиаршшпцтио), С. 
їй., ді напічна лікарня, дитсадок, 
Будинок культури па 270 місць, 
б-ка (14,5 тис. од. зб.). Уроджен¬ 
цем села М. є Герой Соц. Праці 
С. Я. Марчснко. У с. Городище 
пар. Герой Рад. Союзу О. М. Ба- 
тієвський та доктор фізико-матем. 
наук Д. В. Чепур (1923—83), 
живе родина Власенків — укр. 
майстрів плетіння з рогози. Вста¬ 
новлено пам’ятники: 1957 — на 
братській могилі рад. воїнів, по¬ 
леглих 1941; 1983 — на могилі 
невідомого рад. воїна, що заги¬ 
нув 1941. На околицях с. Городи¬ 
ще, в урочищі Замок знаходяться 
городище 11—13 ст., поселення 
10-—13 ст. та могильник 8—10 ст. 
МЕРЛО, Мерла, Мерля — річка 
в ГІолтав. і Харків, областях Укра¬ 
їни, ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Бере поч. в Харків, обл. 
Довж. 116 км (па Полтавщині — 
28 км), площа бас. 2030 км2. В 
межах Полтав. обл. тече тер. Ко- 
телевського р-ну. На берегах М.— 
с. Мала Рублівка (Полтав. об р). 
Використовується для водонос І ;і 
чаїшя, зрошування. 
«МЕРТВЕ 6 ЗЕРО», «Малий 
Чорнобиль» — озеро випарник 
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і />г чґіічуіи /:п/п нафтоперероб¬ 
ною ш<тдц. Розтань поблизу 
м. Кременчука, на тер. Бондарів- 
ськоі < і н.р.і мі. па межі Кремен¬ 
чуці. МІНІ 1.1 Ги ■ Н ІГЦЬКОГО РсіЙО 

пін. 1сііу< і 1970. Уїм. па місці 
прпро. шп\ їм іи іпкпх озер. Пло¬ 
ща 960 1.1. Обпечене іамбою. Ста¬ 
ло озером отруювачем Ч( рез ге, ЩО 
при буДІОІІІЩТПІ "ЧІКІІІІХ Споруд 
на нафтопереробному і.іпоіі не 
встановлено об і і ін.іпіпі 'їм очп 
ЩЄііііЯ Виробі! НЧ11X СТОКІВ ІІ'ІЬКІІ 
в 1988 і:» ( мчнпміі іші іміі п озеро 
шпі.ірппк на мині і.і II і п.іфТо 
11 род у кт і м, \ І! Ж9 ІМІ і Крім 
І ПІ о, іпорі >1 V Н І I \І» і II і і. СІОДН ПО 

II.І | 60 І Ці 1(1 ІЧІІІІЧ ПО І III III І 

прн(М(ін м Кременчука, ск п 
данин яких н озеро не було перед 
бачено. Проектна потужпігіь озе 
ра-випарника — 11 млп. м3 очище¬ 
ної води, але в ньому тепер вдвічі 
більше неочищеної. Озеро отруює 
підземні води. У розтань на глиби¬ 
ні 6—2.5 м підземних джерелах 
навколишніх сіл Останців, Бон¬ 
дарі в, Запсілдя, Крамаренків, 
Кирп іепкін, Кузьмєнків, Литви- 
непків, і’окігіного, ГГятихаток на 
літр води Припадає 0,2—1?9 мг 
нафтопродуктів, що пеі)евнщує 
норми ИЖІІІТУ. У ІК) (І с і фенол, 
і хлорній N поСи'ірі с. Бондарів 
підвищенні! пміп фепо/ііи — 0,024 
мг/м3, що перевищу* норму в 2,4 
раза, сірково щю 0017 мг/м3, що 
перевищує норму н 2,1 ра іл і шс 
лі сіл Бондарів, Паризької Кому¬ 
ни та ін. користуються ирши.ііюю 
чистою водою, яку достав іяюіі у 
молоковозах. Серед місц тім» • н н 
ня збільшилася кількість лю м п 
з різними захворюваннями. Би 
никла потреба переселення ките 
лів з цієї місцевості. 1989 з с. На 
ризької Комуни переселено 20 сі 
мей. Тепер з цього села треба 
відселяти 216 чол.1 у т. ч. 46 дітей. 
Для забезпечення населення кіль 
кох сіл чистою питною водою пла 
нується в майбутньому прокласти 
водопровід від с. Омельника до 
с. Кузьмєнків. Питання про очне 

«МЕЧЕТЬ» 

ні споруди залишається не розв’я¬ 
заним, а о.зеро продовжує отрую 
вати навколишнє середовище на 
значній території* 
«МЕТАЛІСТ» — завод у Реще- 
тилівці. Ств. на базі пром. артілі 
«Металіст» Полтав. облбудторф- 
промспілки (організ. 1920), до якої 
1956 влилася артіль «4-а Сталін- 
і ька п ятирічка». 1960 названа ар- 
гіль була перетворена па промком- 
бі па т. З 1988 «М.» входить до ви- 
рпнм об’єднання «Полтава». У 
іннії складі дільниці: цвяхова, 

іпь.ірпа і швецька (приєднана до 
і іу 1967). ()Сн. продукція —мега- 
іслн вироби. Розтані, на вул. Шев 
чеика N5 ь 
МЕТЛЙНЩИПА річка в Пол¬ 
тав. обл., прпт. р. Групі (бає. Дні¬ 
пра). 
«МЕХАНІЗАТОР». Газета, ор¬ 
ган парт., профспілкової і ком¬ 
сомольської орг-цій ЛохВицькОЇ 
МТМ Полтав. об з. Видавалася у 
1957. 
«меч£ть». Могильник золото- 
ординського часу в ур, Мечеть 
в 0,4 км па Пн. від села Кишеньок 
Кобеляцького р-ну. Розташ. па 
краю мису правого берега р. Ворск¬ 
ли. Виявл. 1911 І. А. Зарєцьким, 
розкопки 1912 В. М. Щербаківсь- 
кого, обстежений 1982 О. Б. Су 
прунепком. Площа — понад 3 га. 
Поховання золотоордипського ча 
су з ц'іісі повалися у грунтових ямах 
і мавзолеях у вигляді центричних 
кугю іьішх гробниць, споруджених 
і «в і пі на г міняному розчині з до 
мішками вапна з використанням 
11ті('у і маііо ліки. Досдіджено за¬ 
лишки ми!\ < пору і розміром 7,4х 

/, і і 9.5 9,5 м, у першій з 
яких виявлено три, другій — однії 
склеп, викладений цеглою. У них 
виявлені > пограбованих поховань 
у ісрев’япнх трупах. У стінках 
кар’єру обстежені залишки цегля¬ 
нії \ кпмострк ще двох гробниць, 
кількох порушених грабіжниками 
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І рун юних Починані) 14 Сґ. Зна 
хідкм — уламки теракотових дета¬ 
лей споруд, кераміки, цегла, по 
лив’яні кахлі, вироби з заліза Тощо, 
Колекція зберігається у Кремен¬ 
чуцькому істерико-краєзнавчому 
музеї._ 
МИКІЛКА — річка в Полтав. обл., 
ліьа прит. р. Мерла (бас. Дніпра). 
Тече тер. Котелевського р ну. 
МИКІЛКА — село Котелевського 
р-ну, центі) сільс. Ради пар. де 
путатів, якій підпорядковані села 
Гетьмаика, Зайці, Терни. Шевчен- 
кове. Розташ. за 26 км від райцент¬ 
ру і за 22 км від залізшій, ст. 
Кочубеївка. 101 г-ізо, 226 ж. (1990). 
Село виникло у кін. 18 ст. Належа¬ 
ло пану Пі польському. Було у 
складі Богодухівського повіту 
Слобідсько-Української, з 1835 — 
Харків, губ. Рад. владу встанов¬ 
лено в січні 1918. На 1926 М. від 
носиться до Шевченківської сіль¬ 
ради Рублівського р пу Полтав. 
округу, господарств — 142, 686 ж. 
(з них 323 чол., 363 жін.). 1929 
створ, колгосп «Заповіт Ілліча». 
За період иім.-фашист, окупації 
(4 X 1941— 22.IX 1943) гітлерівця 
ми розстріляно 7 чол., вивезли 
до Німеччини на примусові робо¬ 
ти 147 чол. (по сі іьраді). Па 
1946 М. у складі Котелевського 
р-ну. На тер. сільради центр, сади 
ба колгоспу «Радянська Україна* 
(оси. напрямок г-ва — вирощу 
вання зернових культур та цукр. 
буряків), всього земельних угідь — 
4644 га. гюч. школа, дитсадок 
(ЗО місць), фельдшерсько акушер, 
пункт, клуб на 120 місць, б-ка 
(7729 од. зб.). У М« братська мо¬ 
гила раз;, воїнів, полеглих 1943 
(пам’ятник 1957); пам’ятник зем¬ 
лякам, що загинули (38 чол.) в 
роки Великої Вітчпзн війни, 1967. 
В Околицях с. Зайці — 14 кур- 
гапче 
МИКІЛЬСЬКЕ — село Полтав. 
р ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Безручкц, Бузова Пасківка, Ваці, 
Зшці, Кашубівка, Клюшники, Ку- 

[)нлехівка, Мале Микільське, Мар* 
ківка, Цибулі. Розташ. за 8 км від 
Полтави. За 1,5 км від М.— зу¬ 
пинка приміських поїздів та 2 
зупинки поїздів далекого сліду¬ 
вання у селах Зшцях та Безруч- 
ках. У пд. частині села протікає 
р. Тарапунька (Істок) — права 
прит. р. Ворскли. 616 ж. (1990). 
За даними Генерального опису Лі¬ 
вобережної України 1765—69 вхо 
дило до складу Першої Полтав. 
сотні Полтав. полку. 1859 в М. 
Полтав. пов.— 124 двори, 793 ж. 
1900 М- було волосним центром. 
У селі діяли 2 козац. громади, на- 
ліч. 104 двори, 1014 ж. 1910 — 
216 господарств, 1211 ж. У тому ж 
році — в селі 4 тесляри, 2 столяри, 
11 кравців, 8 чоботарів. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У березні село окупували 
иім. айстр, мінська. 19 січня 1919 
було відновлено Рад. владу, ста. 
волревком, головою якого обрали 
П. 1Г. Пустовіта. Наприкінці лю¬ 
того 1919 в селі ств. ЗСОЗ «Старе 
Микільське». До нього вступило 
45 чол. (8 родин). ТСОЗ мав 
47,2 дес. землі. З 7.III 1923 до 
30.1Х 1925 М. входило до складу 
Су нру пінського р-ну. 1926 М.— 
центр сільради Полтав. р-ну. В 
селі було 169 господарств, 773 ж. 
Під час колективізації на базі 

І СОЗу «Старе Микільське» ств. 
колгосп ім. Комінтерну. У роки 
иім.-фашист, окупації (22.IX 1941 
—21 .IX 1943) гітлерівці у М. і 
селах, підпорядкованих Микіль- 
ській сільраді, спалили 206 буді¬ 
вель. У 1958 колгосп ім. Комін¬ 
терну і 5 колгоспів, розташ. па 
тер. сіл, підпорядкованих Ми 
нільській сільраді, було об’єднано 
в одне госп-во — колгосп ім. Т. Г. 
Шевченка (госп-во — зерново- 
молочного та овочевого напряму). 
Колгосп мас пасіку (170 бджолосі¬ 
мей). Завідуюча свинофермою 
Н. М. Ваць удостоєна т.іння 
Героя Соц. Праці. У селі ром ип 
обласна допоміжна піком іии'р 
пат (200 місць). Учні М імг.чл 
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ютьея у неповній с. пі., розтані, 
у с. Вацях. У М.— амбулаторія, 
клуб на 100 місць, б-ка (11 200 од. 
зб„), відділення зв’язку, Шевченку 
Т. Г. пам'ятник (1967). Пам’ятні 
знаки на братській могилі рад. 
воїнів, загиблих 1943 в боях під 
час визволення М. від цім. фа¬ 
шист, загарбників, і на честь 152 
воїнів односельці о, які полягли 
на фронтах Великої Вітчизп. вій¬ 
ни. Поблизу М виявлено залишки 
поселення скіфського часу. 
МИКОЛА*В( ЬКА ЦҐҐРКВА. 
1) У смі Бі піках Кобеляцького 
р ну. Збудована 1905 па місці па 
рої Преображсііської церкви. Дере 
п’яна, п’яі и верха, хрещата в пла¬ 
ні. Між ремепами просторового 
хреста вбудовано прямокутні об’¬ 
єми, увінчані наметовими верхами. 
Центр, дільниця перекрита двоза- 
ломним верхом типу восьмерик 
на восьмерику. З Зх. об’єднана з 
багатоярусною наметовою дзвіни¬ 
цею. М. ц. поєднує традиції укр. 
дерев’яної монументальної архі 
тектурп та поширені па зламі сто 
літь елементи руської архІ!СКГ>|)Н 

16—17 ст. Розібрана 1934. 
2) У с. Веприку Га іяцького р ну. 
Збудована 1823 на місці дерев’я¬ 
ної, яка існувала з 2-ї пол. 18 ст. 
Хрещата в п іапі, однобанпа, з 
подовженою зх. частиною, яка 
увінчана дзвіницею» Пи. сх. та 
пд.-зх. нападаючі кути між від¬ 
галуженням хресга заповнені не 
великими камерами, які в плані 
мають вигляд чверті кола Центр, 
простір середхрестя із зрізаними 
по формі циліндра кутами, за 
кінчується циліндричними бара 
баном, перекритим півсферичним 
куполом. Зх., гін. і пд. фасади 
оздоблені чотирьохколопними пор 
тиками тосканського ордера з три 
кут н имн фронтонами. Зовнішні 
стіни мають двох’ярусне членував 
ня. З Зх. до основного об’єму при 
микає двох’ярусна дзвіниця, яка 
завершена напівсферичним купо 
лом з високим шпилем 
3) У Диканьці. Перша М ц. на цьо 

МИКОЛАЇВСЬКА ЦЬРКВА 

му місці була збудована Л. А. Ко- 
чубеєм у 17 ст., друга дерев’я¬ 
на — Лазарем Барановичем, а 
третя — 1754 П В Кочубеєм. 1794 
на тер. Кочу бив садиби спору¬ 
джено М- ц. в стилі класицизму за 
проектом арх. М. О. Львова. За 
типом — мурована однобанпа ро¬ 
тонда. Гол. вхід оздоблено чоти 
риколопнпм портиком доричного 
ордера з трикутним фронтоном. 
1851—52 перебудована: під церк¬ 
вою влаштовано родинний склеп 
Кочубсїв, зроблено терасу, вста¬ 
новлено різьблений дубовий іко¬ 
ностас роботи майстрів-кріпаків, 
які спеціально надсилалися на 
навч. до Італії. 1852 вдруге освя¬ 
чена. 1810 (за іп. даними — 1827) 
збудовано відокремлену дзвіницю 
за проектом арх. Л. Руска. Дво 
поверхова, на 1-му поверсі було 
жита, приміщення для сторожа і 
доглядача. 1л. та 6л. XXIV. 
4) N с. Коїш дівці Шишацького 
р ну. Побудована 1891 па місці 
попередньої, збуд. 1789. Дерев’я¬ 
на хрещата в плані, в одному 
зв язку з дзвіницею. Увінчувала¬ 
ся верхом на восьмерику. По ку¬ 
тах центр, дільниці були встанов¬ 
лені невеликі барабани, завершені 
маківками з хрестами. Гол. вхід 
оздоблював ганок, до якого вели 

Дзвіниця Миколаївської церкви у 
Диканьці Фото поч. 20 ст 
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сходи. Передбачалося перенести 
М. ц. на тер. Гоголя М. В. запо¬ 
відника музея (не здійснено). 1974 
зруйнована. 
5) У м. Лубнах на Подолі. Тривер¬ 
ха дерев. М. ц. збудов. 1729,того ж 
року згоріла. 1733 зведена заново 
козацьким старшиною П. І. Куляб- 
ком. 1770 збудов. дзвіницю. 1850 
зведено нову триярусну дзвіницю. 
1884 на кошти міщанина Хорош- 
ковського М. ц. перебудована. Де¬ 
рев’яна, одновєрха, хрещата в пла¬ 
ні. Рамена прямокутні з трикут¬ 
ними фронтонами. Центр, четве¬ 
рик увінчано гранчастим верхом 
на світловому восьмерику. Діяли 
бібліотека, церковно-парафіяльна 
школа. Не збереглися. 
6) У м. Хоролі. Споруджена 1779— 
90 в стилі класицизму па кошти 
настоятеля церкви Антоновського, 
братів Райчепкових та військ;» 
товариша П. В. Сахно Устпмовп- 
ча. Мурована, одиобаппа, хреща¬ 
та в плані. Рамена прямокутні 
в плані, завершені трикутними 

Миколаївська церква у Хоролі. 
Фоіо поч. 20 ст. 

і 
* 

фронтонами. Центр, четверик пе¬ 
реходить у восьмерик, який несе 
ще менший світловий восьмерик 
з глухим ліхтариком. Біля М. ц. 
була дерев, дзвіниця, діяли б-ка 
і церковнопарафіяльна школа. Не 
збереглася. 
милорАдове — село Котелев- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Борівське, Глобівка, Зайці Дру¬ 
гі, Ковжижа, Лабурівка, Матвіїв¬ 
на, Назаренки, Чоботарі. Розташ. 
за ЗО км від райцентру і 18 км від 
залізнич. ст. Кочубеївка. 746 ж. 
(1990). Засн. 1815—16 укр. помі¬ 
щиками Милорадовичами. Михай¬ 
ло Ілліч (?— 1726) — іадяцькия 
полковник (1715—26); Петро Сге- 
панович — черніг. полковник 
(1762—81), Андрій Степанович (бл. 
1726—96) — рос. держ. діяч, з 
1782 — черніг. губернатор, керував 
складанням «Генерального опису 
Лівобережної України 1765—69» 
(див. Описи памісництв); Михай¬ 
ло Андрійович (1771—1825) — 
рос. військ, діяч, генерал, граф, 
сподвижник О. В. Су ворона і 
М. І. Кутузова, учасник Бородін¬ 
ської битви 1812 (командував пра¬ 
вим крилом 1-ї армії), 1818—25 — 
петеро. генерал губернатор, був 
смертельно поранений П. Г. Ка¬ 
ховським під час повстання декаб¬ 
ристів. Григорій Олександрович 
(1839—1905) — автор праць з 
історії та археології України. По 
тім маєтності перейшли до П. І. 
Кулябка-Корецького, який на свої 
кошти збудував у Милорадовому 
медамбулаторію. На 1859 Мило- 
радове (Новоселівка) належало до 
Полтав. повіту Полтав. губ., ма¬ 
ло 88 дворів, 812 ж., 2 церкви, 
проводилося 3 ярмарки. У 1865 — 
812 ж. (у т. ч. 447 жін., 365 чол.); 
одна мурована церква, винокуре- 
ний завод, 3 ярмарки. 
Рад. владу проголошено 1918. 
У кін. 1924 ств, комуну «Надія •, 
1929 — колгоспи ім. Леніна 
«Воля». 1926 М-— центр сідьр.і 
ци Руноізаганського р пу ІІ«» пав. 
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округу, якій підпорядковувалося 
23 пасел. пункти. Село мало 1369 ж. 
(у т. ч. 717 жіп., 652 чол.), 333 
госп-ва. Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (17.ІХ 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівцями вбито 3 чол., відправле¬ 
но на примусові роботи <0 Німеч¬ 
чини понад 250 чол. Під час війни 
діяв партизан, загін ф. Є Полі 
щука. На 1990 у М.— колгосп 
«Зоря», філіал швейної ф ки «Про 
грес», комбінат побут, обслугову¬ 
вання, відділ зв’язку, С. III., ді п>- 

пична .лікарня (25 місць), дика 
док (90 місць), Будинок культури 
на 400 місць, б ка (І 925 о р зб.). 
УрОджепкою і сла с самодіяльна 
художниця 1 В. Івницька. У Мат 
ьіїиці нар. Герой Рад. Союзу 1. І. 
Спичак (1923—43). Пам’ятники 
В. І. Леніну (1967), на братській 
могилі рад. воїнів, полеглих 1943, 
(1952), землякам, що загинули 
(182 чол.) у роки Великої Вітчизн. 
війни (1967). На околиці с. Мат¬ 
віївни — поселення скіфського 
часу (7—6 ст. до п. с.). 
МЙНЙХА — річка в Гїолтав. обл., 
нрігг. р. Групі (бас. Дніпра). 
МИРВОДЇ С. Н. МЕМОРІАЛЬ 
НА ДбШКА у с. Березовій Рудці 
Пирятинського р-ну. Встановлена 
1979 на фасаді Будинку культури 
на честь Ммрводи Семена Никоно 
ровича (1904—44) — Героя Рад. 
Союзу II. у с. Березовій Рудці, 
З 1926 — у Червоній Армії. Під 
час Великої Вітчизн. віііпп — ко¬ 
мандир іанк. бригади, по іковнпк. 
Звання Героя Рад. Союзу удос гоє¬ 
ний 1944 за мужність і відвагу, 
виявлені при визволенні м. Ям 
поля. Загинув у бою. Ім’ям героя 
паз. вулицю села. 
МЙРГОРОД — місто районного 
підпорядкування, центр р-ну. Роз¬ 
тані. на р. Хоралі, за 105 км від 
обл. центру, залізнич. ст. на лінії 
Київ — Харків. 46,2 тис. ж. (1990). 
Перші згадки про М. відносяться 
до 15 ст. 1575 за рішенням польс. 
короля С. Баторія М. став цент¬ 
ром реєстрового козацького полку. 
Як свідчить королівська грамота 

МИРГОРОД 

1620. М. входив до складу Переяс¬ 
лавського староства і належав Яно- 
ві Чернишевському. Наступного 
року його захопив черкаський ста 
росла Костянтин Вишневецький 
(дядько та опікун Я. Вишпевець- 
кого). 21.VIII 1621 король віддав 
М. Варфоломею Обалковському. 
Жителі міста брали участь у селян¬ 
сько-козацьких повстаннях кін. 
16 — 1-ї йол. 17 ст. Зокрема, реє¬ 
строві козаки Миргородського пол¬ 
ку підтримали повстання нереєст¬ 
рових козаків на чолі з Павлюком 
(див. Павлюка повстання 1637). 
Міці городці взяли участь у селян¬ 
сько-козацькому Острянина пов¬ 
станні 1638. Це стало причиною 
ліквідації Миргород, полку (1625 
—38). З початком визвольної вій¬ 
ни під керівництвом Б. Хмель¬ 
ницького М. знову стає полковим 
центром. Козаки Миргород, полку 
брали участь в усіх її головних 
битвах. У липні 1650 М. відвідав 
Б. Хмельницький. Звідси 17.VII 
він написав листа до путивльсько¬ 
го воєводи Семена Прозоровсько- 
го про врегулювання торгових 
відносин. Вдруге гетьман побував 
у М. в червні 1656. Звідси 12.VI 
він написав листа до рос. царя 
Олексія Михайловича. Козаки 
Миргородського полку взяли 
участь у повстанні Пушкаря і Ба- 

Мпргород. Вулиця Кашшіського. 
Фото поч. 20 гт. 
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р.ібаша 1657—58 проти гетьма¬ 
на 1, Внговського і іюго прибічни¬ 
ки*. У лютому 1668 мир городці 
вигнали з міста воєводу і відмови¬ 
лися від сплати податків і побо¬ 
рів у царську казну. 1708—09 в 
М. знаходилася штаб-квартира 
фельдмаршала рос. армії ПІере 
метєва і генерал майора Волконсь¬ 
кого. 1722 козаки Миргорода взя 
ли участь у поході Петра І на Дер 
бент на чолі з полковником Дани¬ 
лом Апостолом, у рос.-тур. війні 
1735—39 і в Семирічній війні 
1757—62 та ін. На поч. 18 ст. М. 
уже був значним торг, і культур, 
центром. Своїми виробами слави¬ 
лись миргородські чинбарі, гон¬ 
чарі, шевці, бублейники. З 359 
ремісників, що жили в Миргоро¬ 
ді 1783, 199 — походили з козаків, 
138 — з селян, 2 — з поміщиків. 
1782, після ліквідації полкового 
устрою, М. уві йшов до складу 
Київ, намісництва. 1796 — до 
Малорос, губ. З 1802 М.— повіто¬ 
ве місто Полтав. губ. 5857 ж., пові¬ 
тове училище, поштова станція, 
дерев. Воскреселська (1744), Тро¬ 
їцька (1763), Всіхсвятська (1787), 
Успенська соборна (1887) церкви, 
євр молитовна школа. Відбува¬ 
лося 4 ярмарки па рік. Проте біль¬ 
шість населення займалося ріль¬ 
ництвом. 1863 у місті — 1133 дво¬ 
ри, 10 196 ж., одна мурована і 3 де 
рев. церкви; канатна фабрика, 
цегельний завод, 4 водяні млини 
і 45 вітряків. 1861 ств. Миргород 
ські/ громадську бібліотеку. У 
70-х рр. 19 ст. студенти Київ, 
ун-ту засн. Миргородський народ¬ 
ницький гурток. 
У 1803—05 був розроблений про¬ 
ект забудови М| з регулярним 
плануванням, за яким адм. торг. 
цснті> мав бути на давньому Яр¬ 
марковому майдані, за р. Хоро- 
лом. Проте роботи були викона¬ 
ні лише в центр, частині (на місці 
ЙОл. фортеці). Мережа вулиць, 
що історично склалася, залишила¬ 
ся незмінною. На поч. 20 ст. бу¬ 
ли споруджені гімназія (тепер 

с. ш. № 1), лікарня. Паприк. 19 ст. 
у М. наліч. 1618 будинків, у т. ч. 
19 мурованих, 207 — дерев’яних, 
1392 — глинобитних. У серед. 
90-х рр. по тер. Миргородщини 
прокладено залізницю. Працюва¬ 
ла парафіяльна школа. 1896 засн. 
художньо промислову школу (зго 
дом -— Миргородський кераміч¬ 
ний технікум). 1905 в місті дія¬ 
ла група РСДРІІ. Робітники Мир¬ 
города взяли участь у загальному 
Всерос. страйку залізничників. На 
прик. квітня 1917 в М«; ств. Раду 
робітничих депутатів. На сторону 
Рад. влади перейшов Миргород, 
саперний батальйон. Боротьбу про¬ 
ти нім.-австр. інтервентів та геть¬ 
манців очолив підпільний ревком. 
За його ініціативою було ств. об’єд¬ 
наний Миргород, партизан, загін. 
4.XIІ 1918 силами партизанів міс¬ 
то було звільнене. 4.11 1919 від¬ 
бувся перший з’їзд Рад Миріо- 
род. повіту. Повітвиконком очо¬ 
лив 1. П. Радченко. Тоді ж засн. 
повітову більшовицьку організа¬ 
цію. З партизан, загонів сформо¬ 
вано полк Червоного козацтва. 
17.VIIІ 1919 М. захопили денікін- 
ці. 14.XIІ Миргородський парти¬ 
занський загін вступив до міста. 
4.IV 1920 в М. проходив з’їзд Рад, 
на якому обрано новий склад по- 
вітвикопкому. У травні 1920 засн. 
комсомольський осередок. У жовт¬ 
ні 1921 М. відвідав Г. І. Петров 
ський, який вручив миргородцям 
Червоний прапор, у 1924 — Г. І. 
Петровський і М. І. Калінін. 
У листопаді 1922 відбувся перший 
повітовий з’їзд колгоспників, в 
якому взяли участь представники 
20 колективних господарств. По¬ 
чали роботу керамічний технікум, 
8 трудових шкіл, дитячий буди¬ 
нок, 3 школи ліквідації непись¬ 
менності. 1923 ств. Миргород, ра 
йон. 1930 в М. організ. ТСОЗ 
«Червоний лап» і сільгоспартіль 
«Воля». Через рік — ТСОЗи 
« Авангард », «3года», « І Іа/і і # 
1932 засн. Миргород. МТ( > 
роки перших п’ятіі|1чОК рекоп- 
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Струїюваііо га збудовано Ц н Є ів- 
НИЙ| ШК ІІ)511 і 1 іҐ1, КОМОІІЛЄПЄрЄроб- 

ний, маслоробний з ди Став до 
ладу один з найбільших па Пол¬ 
тавщині борошномельно круп’яний 
комбінат, 1938 — електростанція 
та з-д мінеральних вод. 1917 зусил¬ 
лями лікаря І. А. Зубковського 
засн. Миргородський курорт (див. 
Зубковського І. А. чО'гила). 1937 
в місті працювали 3 середні та 
4 восьмирічні ніколи, кераміч. 
технікум ім. М. В. Гоголя, 2 
будинки відпочинку, і ромадс ька 
і дитяча б ки, парк відпочинку, 
стадіон, краї зиавчиіі музей. У 
ЗО-і рр. в М. сів. сс пінську капе 
лу бандуристів ім. Шевченка, яка 
пізніше увійшла до складу укр. 
народного хору Григорія Верьов- 
ки (з 1964 — його імені). 1939 у 
М.— 18,9 тис. ж. Під час нім.- 
фашпст. окупації (14. IX 1941 — 
18.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
564 чол., 736 чол. вивезено до Ні¬ 
меччини на примусові роботи. 
Діяли підпільній? райком партії 
та партизан, загін «Перемога». 
Місто визволено 93 стр. дивізією, 
яка удостоєна найменування «Мир 
городської». Відступаючи, файлі 
сти зруйнували електростанцію, 
силікатний з-д, держмлин, заліз- 
нич. от., школи, музей, поліклі¬ 
ніку. пошту, готель та 128 жилих 
будинків. Найперше була віднов¬ 
лена ряльпісті, нош ги, радіовуз¬ 
ла, поліклініки, млина маслобій 
ного і шкіряного з ми У 1952 
запрацювала електростанція. На 
1966 в місті діяло 21 пі іприсмсіва. 
Протягом 1959—65 стали до їзду 
потужний хлібокомбінл і, І 1 І МСі 

ровий залізобетонний місі черг і 
р. Хорол, овочеконсервний з д, умі 
вермаг, вузол зв’язку, кінотеаїр, 
заасфальтовано центральну пули 
цю ім. Гоголя. Було розпочато 
газифікацію міста. Якщо у 1913 
на 14,8 тис. ж. в місті була одна 
лікарня, медпункт, аптека та 3 лі 
карі і 6 фельдшерів, то напри 
кінці 60-х рр. на 26 тис. ж. прима 
дало 200 медиків і вони обслуго 
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вували населення через лікарню 
на 200 місць, 4 амбулаторії, 2 
поліклініки і 6 аптек. Діє завод 
мінеральних вод, продукція якого 
надходить в усі республіки. У міс¬ 
ті виросло велике санаторію ку 
рортне об’єднання «Миргород» 
(див. «Миргородкурорте). На те¬ 
риторії міста розтані, санаторії 
«Хорол», «Березовий Гай», «Мир¬ 
город», Збудовано нову поліклі¬ 
ніку, бювет і ряд ін. лікувальних 
закладів та санаторних корпусів, 
курортний Палац культури (на 
1020 місць). У місті працюють 
арматурний з-д, сирокомбінат, два 
комбінати хлібопродуктів. Діють 
центральна районна лікарня, ке¬ 
рамічний технікум, два середні 
профтехучилища, п’ять с. ш., три 

Миргород. Керамічний іконостас 
Успенського собору. 
Фото поч. 20 ст. 
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неповні с. ги., школа інтернат для 
слабочуючих дітей, музична та 
спортивна школи, Миргородський 
краєзнавчий музей (1920), літ.-ме- 
мор. Гурамішвілг Д. музей (1969). 
Видається газ. «Прапор перемоги». 
Уродженцями міста були: Л. І. 
Боровиковський (Боровик) — укр. 
живописець (?—1775)—батько ху- 
дож. В. Л. Боровиковського; В. Л. 
Боровиковський (1757—1825) —- 
укр. живописець-портретист, акад. 
пзтерб. АМ з 1796; до 1788 жив у 
М , вчився у батька і дядька, пи¬ 
сав портрети, ікони; 1787 розпи¬ 
сував палац у Кременчуці; рос. 
історик, акад. АН СРСР Б. Д. 
Греков (див. Грекову Б. Д. мемо¬ 
ріальна дошка); укр. педіатр, 
професор, засл. діяч науки УРСР 
(1941) О 3. Лазарєв; укр. письмен¬ 
ники: І. Я. Рудченко (І. Біляк, 
1845—1905; брат Панаса Мирного); 
П. Я. Рудченко (Панас Мирний, 
1849—1920; павч. у місц. пара¬ 
фіяльній школі, 1867—71 служив 
у М.; див. Мирного Панаса вули¬ 
ця)’, П. Я. Горбенко, А. А. Діма- 
ров, Г. М. Скульський, Я. Д. До 
лейко (1869—1917), М Ю- Обід¬ 
няй (1889—1938), Д. Д. Самойло 
вич (1897—1918), Л. І. Скляр 
(1932—1960), євр. драматург Я. 
Гордін (1853—1909); рев. народник 
П. А. Зубковськии (1855—1921), 
укр. співак, педагог, нар. арт. 
УРСР м. В. Микиша (1885—1971), 
укр. живописець Г. II. Ксьонз 
(1880 чи 1882—1943, Гадяч), різь¬ 
бяр на дереві, засл. майстер нар. 
творчості В. С. Кваша; укр. літе¬ 
ратурознавець Н Л. Каленичен- 
ко. 32 роки в М» прожив і похова¬ 
ний грузинський поет 18 ст. Д. Гу- 
рамішвілі (див. Гурамішвілг Д. 
могила). Місто відвідував укр. 
поет і філософ Г. С. Сковорода 
(1722—94). Подорожуючи по Ук¬ 
раїні, місто відвідав рос худож 
ник О. М. Купа вів (1780—7; папи 
сав полотно «Види Миргорода», 
1809). Кілька разів у М. иеребу 
вав Т. Г. Шевтенко. Через місто 
він їхав у квітні 1845 у с. Мар’ян- 

ське, жпв також у липні і на поч. 
серпня того ж року, тут же пере¬ 
бував у жовтні 1845. 4.Х 1845 поет 
написав у М. два вірші: «Не зави 
дуй багатому», «Не женися на ба¬ 
гатій». У деяких списках містерія 
«Великий льох» датована «Мирго¬ 
род, 1845». ^ листі віт 23 X 1845 
з М до А. та II. Родзинок поет 
писав: «страшно проетудился, еду- 
чи с Хорота, и верите ли, что зна¬ 
менитий Миргород не имсет 1ІИ 
врача, ни аптеки, а больница град- 
ская красуется на главком улице». 
У листі до Я. Г. Кухаренка (1800— 
62; укр. письменник та етнограф), 
надісланому з міста у 1846, поет 
повідомляв, що одержав від нього 
лист в тим «благословеннім граді». 
Жив Т. Шевченко у будинку на 
сучасг, вул. Шевченкам? 6 (не збе¬ 
рігся). Па фасаді Будинку куль¬ 
ту ри встановлено Шевченку Т. Г. 
меморіальну дошку. Опис міста 
дав М. В. Гоголь у «Повести о том, 
как поссорился Йван Иваповпч 
с Йваном Ннкифоровичем». Того 
ж року вийшов зб. «Миргород». 
Батько М. В. Гоголя — В. П. Го¬ 
голь Японський (1777—1825) після 
закінчення Полтавської слов’янсь¬ 
кої семінарії, служив чиновником 
у М., був предводителем Миргород, 
дворянства. У М. жили і працю¬ 
вали: укр. історик, етнограф агро 
ном В. Я. Ломиковськпй (1777— 
1848), укр. хірург-новатор, док¬ 
тор медицини О. Т. Богаєвський 
(1848—1930, див. Кременчуцьке 
медичне училище), укр. скульптор, 
кінорежисер і драматург, пар. арт. 
УРСР (1969) І. П. Кавалерідзе 
(1887—1978), укр. нар. поетеса, 
бандуристка X. Д. Литвиненко 
(1888—1978), укр. письменники 
В. І. Самійленко (1864—1925; 
працював у М. 1900—03), А. П. 
Свидницький (1834—71; 1861—62 
викладав у повіт, уч-щі): геолог, 

іаурсаі Ленін, премії (1959) Л. С. 
Палець (1906 6-і); укр. мівшій 
сець, ірафік ар.хі геїпор, м нетеч і 
вознавець і < І ІИН р 111> () І ( 1.1 

стіоп (18.о 1933; мін ('нипао/іу 
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() І чг ч<>і>іа іьні дишкщ похова- 
мми у М і \і.|> і.нвоїшссць, архі- 
і < кі*о11 !'• І Крії'к всі,кип (1872— 
Г)> у І'МН 1 •» ир.щіоваи у Мир- 
Г'прО 11 111 < »м \ Чу И'ЖНЬО ІІрОММС іо- 
В'»М\ Іііетигуи) V' 19 ’ * 50 у ке 
рлмічиом^ н чим V и ипі м іанукр, 
гкульміОр І І І Г»З 1.1пгпс ькмй 
(181). і І *» і і) и мі і» іу їм а* і 1910 — 
І? укр, І ІІИОІІІК і НІ. І І р.іфік І. І. 
І 1.1 1.1 /І к.і N кіп І III І II Н II І |І« »ч. 
їр.ІНІІИ ІМ9 М НІ ІНІ І III | і О* ПІНІ. 
ме і ні пі і < > і > V11111 (імлі і м:,з) 
І М »'| н ! II Ніч II І ГМ і ІІН Мі г»у II.III і 
КИП і N і N і р п їм і .мі її її Ці і і |С і і і < Н 

С 15 І1.Н п 11. * і • п ко (1 Н ?р І' і і *) 

N і ічні ІМ*»'» ^мір.іиічи м:псмн.і ці 
ІІ|К» М II І’оіо'ІЯ, V М побував 
11. О 1*1 ін|>«іпсг.кміі (185.1 19.1.») 
рос. пін і.мпіппк, журналіст, .ікгор. 
Ііід чає подорожі по Україні 1891 
пройшов через Полтавщину і побу¬ 
вав у М Максим Горький. У 
кін. 19 — па поч. 20 ст. у М. пра¬ 
цював прогресивний земський ді¬ 
яч, кореспондент А. П. Чехова, 
видавець газ. «Полтавщина» О. І. 
Смагін (1860—1929). У 1890 при¬ 
їжджає до М О. М. Лісовський 
(1861—1934) літератор, фоль¬ 
клорист, громе і. діяч, який пра¬ 
цював секретарем земського з’їз¬ 
ду, тут займався вивченням пар. 
творчості. У М 1917 видав зб. 
віршів «Перед іірппц(іо-> поет 
А. II. Хамар цок (р п і м. с. не 
від.). У 20 \ рр у М керував 
аматорським д|)амкс м кі пвом і ви 
ступав як режисер і актор укр ірл 
матург В. П. Товсюпіс (18Н.Ч 
1936). У кін. 20 х і на поч. 10 х рр 
у М. вела громад, діяльність укр. 
поетеса X. Д. Литвиненко Во.м»»р 
піст. Після 1945 у миргородськііі 
іШйоіїній газ. «Червона трибуна 
працював укр. поет і журналі» і 
Д. Т. Метелик. 1949 на вшаиувгш 
ня пам’яті Д. Гурамішвілі у М. 
були присутні укр, поет, ака і. 

АІ1 УРСР М. П. Бажан (1904—83); 
укр. поет і вчений-літерагуроднл 
вець, акад. АН СРСР (1958) і А11 
УРСР (1943) М| 1. Рильський 
(1895—1964), 1962 написав «Мир 
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городські записки». П. Г. Тичина 
(1891—1967) — укр. поет, учений 
і держ. діяч, акад. АН УРСР 
(1929), Герой Соц. Праці (1967), 
вперше побував у М. 1929, деякий 
час жив у 1933, працюючи над 
книгою віршів «Партія веде», на¬ 
писав вірш «Пісня трактористки» 

про миргородську тракторист¬ 
ку О. Куліш. У 50-х рр. 20 ст. у М. 
мів і працював рос. письмен¬ 
ник О. М. Горбачов, укр. поет 
М ( Сич. У місті: Гоголю М. В. 
Пам'ятник (1952), Шевченку Т. 
пам'ятник (1971), Гурамішвілі 
Д. пам'ятник (1969), Грекову 
Ь. Д, пам'ятник (1982), Леніну 
В. 1. пам'ятник (1967). Пам’ятний 
знак на честь 50-річчя комсомолу 
(1968). Встановлено (крім згада 
них) Мирному Панасу меморіаль¬ 
ну дошку (1949) і мемор. дошку 
установ, зборам у 1920 Миргород, 
комсомольської орі -ції (1968). 
Вставок леті і: 1948 надгробки на 
братських могилах борців за Рад. 
владу, загиблих 1918—20, та рад. 
воїнів і партизанів, полеглих 1941 
— 43, 1957 — на братській могилі 
рад. воїнів, які полягли 1943; 
1985 — пам’ятник жертвам фашиз¬ 
му та землякам, які загинули піт 
час Великої Вітчизн. війни. 1965 
в сквері Слави відкрито гранітну 
стелу в пам’ять про миргородщв, 
зліііблих на фронтах Великої Віт¬ 
чимі. війни (скульп. В. Богданов). 
197 > 76 праворуч і ліворуч від 
еге пі н.і Героїв алеї встановлені 
орон.іпш бюсти земляків, Героїв 
Рад. < <>ю »у С. II. Вдасеика (1909— 
пік В Г. Дазорспка (1920—75), 

«І* І Мшіна (1917—52), І. О. 
() 11 о 111»і < мкл (1920—43), П. Я. Пс- 
світл (1908 44). Див. цикл ста¬ 
ни па термін «миргородський», 
ї ї. гмбл XXII, XXIII. 
МИРГОРОДА ГЕРБ. Наданий 
у І п мол. 17 ст. Затверджений 
1 782. І Із щиті у блакитному по- 
іі золотий хрест, а під ним 
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срібна зірка. Уніфікований 1857 
За системою Б. Ф. Коне (див. 
Герб). Існував до 1917. 
«МИРГОРОДКУРбРТ». Мирго¬ 
родське об’єднання санітарно- 
курортних закладів профспілок. 
Ств. як курорт «Миргород» на 
базі джерела мінеральної води, 
відкритого 1912 місцевим лікарем 
І. А. Зубковським (1843—1933; див. 
Зубковського 1. А. могила). Споч. 
була обладнана лише одна водолі¬ 
карня (див. Миргородська водо¬ 
лікарня, їдальня Киїуб та грязелі¬ 
карня). Лікувалися здебільшого 
хворі ревматизмом, подагрою, нер¬ 
вовими хворобами. У 1927—29 про¬ 
бурено другу свердловину мін. 
роди, 1937 — третю. У ЗО і рр. 
споруджено нові спальні корпу¬ 
си, здійснено заходи щодо благо 
устрою тер. санаторію. За вдя 
ки цьому в 1937 тут лікувалося 
понад 11 тис. хворих. У 1939 
на курорті діяли кімната для вуї 
лецевих ванн, інгаляторій, грязе 
лікарня, відділення лікувального 
масажу, рентгенівський кабінет, 
клінічна лабораторія. Під час Ве¬ 
ликої Вітчияп. війни курорту бу¬ 
ло завдано великих збитків. У 
повоєнні роки в Миргороді діяв 
госпіталь-сапаторііі на 300 ліжок. 
З 1947 курорт починає спеціалізу¬ 
ватися па лікуванні захворювань 
нервової системи, а з 1953 — шлун¬ 
ково-кишкових. 1960 стала до ла¬ 
ду четверга свердловина мін. води. 
Протягом 60-х рр. зросла кількість 
лікувальних спальних корпусів, 

спеціалізованих кабінетів, лабо¬ 
раторій. У 1970—73 споруджено 
літній кінотеатр, палац культури 
на 1020 місць, лікувальний пляж, 
спальний корпус санаторію «Бере¬ 
зовий гай». 1976 став до ладу сана¬ 
торний комплекс «Миргород» на 
500 місць, де почало функціону¬ 
вати перше на Україні спеціалізо 
ване відділення для лікування хво¬ 
рих на цукровий діабет (1983 пере 
ведене в санаторій «Березовий 
гай»), 1983 — санаторний комплекс 
«Полтава». 1991 до об’єднання вхо¬ 
дили санаторії «Хорол», «Мирго¬ 
род», «Березовий гай», «Полтава», 
в яких можуть водночас відпочи¬ 
вати і лікуватися 3,5 тис. хворих, 
курортна поліклініка, бальнеогря 
зелікарня, багатогалузеве допоміж¬ 
не господарство, комбінат по на¬ 
данню послу і населенню «Ві цю 
мішок», автопідгіриємство, гідро 
Логічна режимно експлуатаційна 
станція, госпрозрахункова ре- 
монтно-будівельна дільниця. 
У загальпокурортпому діагностич. 
центрі діють відділення: кабіне¬ 
ти функціональної діагностики, 
клінічна, біохім. бактеріолог, та 
імунологічна лабораторії, обчис¬ 
лювальний центр, кабінети апа¬ 
ратної фізіотерапії, лікувальної 
фізкультури та психотерапії, ма¬ 
сажні кабінети тощо. До послуг 
відпочиваючих бювет на 3,5 тис. 
відвідувань, пляж на 3 тис. місць, 
човнова станція на 70 човнів і 80 
водних велосипедів. Працівників 
у «М.» — понад 2 тис., у т. ч. 150 
лікарів і 300 медсестер. Іл.— 
табл. XXII. 
МИРГОРОДСЬКА ВОД О ЛІК Аг 
НЯ, ЇДАЛЬНЯ КЛУБ ТА ГРЯ 
ЗЕЛІКАРНЯ. збудовані 1У16—19 
як частина санаторного комплек¬ 
су в Миргороді, за проектами 
лікаря А. В. Чаушанського, арх. 
В. І. Зуєва, іііж. М- І. благі па, 
худож. О. Г. Сластіоиа у формах 
українського архітектурного пан 
лю. У березні 1916 було вирішені) 
питання про створення Миртрод- 
ського курорту і іим»\ юну коми- 



лексу За проектом А. В. Чау ті пінсь¬ 

кого та В. І. Зуєва під керівницт¬ 
вом комітету, в складі якого були 
лікар 1. Л. ЗубкОвС ькпіі, інж. 
М. І. Єлагін, худож. О Г. Сласті 
он та ін Розпочате в тому ж році 
будівництво первісних споруд ку¬ 
рорту було завершено частинами 
в різні терміни: водо ті кари я — на 
кінець 1917 (вступит.і в експлуата¬ 
цію влітку 191К, м іючіі І ванн), 
тоді ж було заверни ио спору іжен 
ня дієтичної їдальні клубу, па( гуп 
ного року звеш Гря іе.мікагжю, 
1920 — гуртожиток на М місць. 
1922 після пері Цічі курорту Пол 
тавськін райс пі іці бу ні споруд ке 
ні і Введені В ДІЮ і ІЄК і ростам ЦІ І, 

електро і рентгенкабінети Після 
постанови Раднаркому УРСР по 
чався третій етап розбудови ку 
рорту, серед інших тоді були добу¬ 
довані крила корпусу водолікарні. 
Серед зведених першими будівель 
художню цінність мали три перші 
споруди, які дістали форми укр. 
архіт. стилю, внесені в проект і 
будівництво завдяки О. Г. Сла< ііо 
ну, який став го і. керівником 
художньої частини комплексу, ав 
тором самобутньої архітектури. 
Первісний комплекс будівель Мир¬ 
городського санаторію був розмі¬ 
щений па правому березі рі Хо- 
ролу на ділянці південніше со¬ 
бору. Складався вій з кількох 
будівель ключового призначення, 
зокрема найбільшого будинку во 
долікарні, навпроти неї, ближче 
до собору, розташували дієтичну 
їдальню клуб, на Сх. від гол. кор¬ 
пусу на березі річки бу ю зведено 
грязелікарню. Південніше цих сік» 
РУД розмістили групу МИЛ. Кпр 

пусів. Віссю містобудівної просто 
ровоі композиції комплексу ста 
ла широка алея, що йшла пара¬ 
лельно річці з Пд. на Пн. і зами¬ 
калася будинком собору. На цю 
алею своїми гол. фасадами вихо 
дили водолікарня, дієтична їдаль¬ 
ня-клуб та ін. споруди. 
Будинок водолікарні первісно мав 
вигляд витягнутого одноповерхо- 

МИРҐОРОД. ВОДОЛІКАРНЯ 

вого корпусу. На третьому етапі 
розширення курорту до нього при¬ 
будували два бічні крила, тому 
план набув П-подібної форми. 
У центр, частині корпусу зна 
ходи вся великий двосвітловий 
вестибюль, від якого на два боки 
відходили добре освітлені кори¬ 
дори з однобічною забудовою ка¬ 
бінетами і процедурними примі¬ 
щеннями. Водолікувальне відді¬ 
лення було влаштоване в пп. кри¬ 
лі будинку, яке мало змішане 
н гамування* У пд. крилі коридор 
був забудований з двох боків. Ба- 
гатофуі і кціоі вільність призначен¬ 
ня будівлі визначила складність 
її планування, що відбилося і на 
об'ємно-просторовій композиції. 
Основні конструкції будинку бу 
ли дерев'яними, каркасними, зон 
ні його стіни (в серед. 1920) було 
обкладено цеглою. Розлогий од¬ 
ноповерховий корпус мав білі 

Мпрюїюд. Будинок водолікарні. 
Рокоче ірукція. 
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Стіни, красиш за мл/помком і'ра- 
пеційлої форми нікпа з різьбле¬ 
ними п.і пічниками і карнизами та 
нисокі червоної черепиці дахи, 
які на кутах гол. фасаду і в йо¬ 
го середній частині увінчувалися 
баштами зі шпилями. Центр, вхід 
виділяв великий гранчастий ви¬ 
ступ з трьома великими шести¬ 
кутними транеційної форми двер¬ 
ними прорізами, над якими зна¬ 
ходилися мансардові вікна, на¬ 
криті мальовничими дашками, що 
виділялися своїми трикутними 
формами на фоні могутніх схилів 
гранчастого даху, вкритого черво¬ 
ною черепицею. Над цим дахом 
злітала вгору висока чотирикутна 
башта з наметовим верхом із зало¬ 
мами і шпилем. Центр, частина 
будинку мала па причілках бранд¬ 
мауери з цегли, прикрашені цег¬ 
ляними орнаментами. З гол. фл 
саду, таким чином, було три ви 
ступаючих ризаліти — централь¬ 
ний з баштою і два бічні, що під¬ 
креслювали крила будівлі, роз¬ 
горнуті па тильний фасад. Ці на¬ 
ріжні частини мали з пд. і пн. 
фасадів невеликі башточки зі свої¬ 
ми наметами і шпилями, вони під¬ 
креслювали додаткові входи і по 
жилвлювл пі композицію, в якій 
спокійні розлогі об’єми корпусу 
зі стінами, прорізаними трапецій 
ними вікнами, дуже гармонійно до 
повнювалися активними вертика¬ 
лями. На тильному фасаді в се 

Миргород. Будинок їдальні клубу. 
Р(конструкція. 

рЄдшіі великого кур доперу актив¬ 
но здіймався великії і трикутний 
фронтон, що виділяв вестибюль 
і влаштовану при ньому терасу з 
парковими лавами для відпочинку. 
Будинок було знесено 1985—86. 
Будинок дієтичної їдальні-клу¬ 
бу являв собою споруду зального 
типу асиметричної композиції. Він 
мав довжину на гол. фасаді 16 м, 
а глибину вдвічі більшу. Невели¬ 
кий вестибюль з трьома приміщен¬ 
нями праворуч і двосвітловим за¬ 
лом, розташованим зліва, та ку¬ 
хонною частиною у глибині кор¬ 
пусу стали основою виразного ар- 
хіт. рішення. Вхід виділяв ганок 
з різьбленими стовпчиками, тра- 
пеційні прорізи і гранчастий еркер, 
який увінчувала башточка з висо¬ 
ким наметом, шпилем і півником 
ІЬ і ньому. Лівобічний великий 
об’єм виявляв зал з трьома граме 
цінними вікнами, над якими бу 
лп трикутні фронтони з вікнами. 
Фігурна з різьбленням облямівка 
вікон, карнизна лиштва, прикра¬ 
шена зубчиками, виділяли невели¬ 
кий будинок серед споруд комплек¬ 
су своєю мініатюрністю і красою. 
Зал всередині було оточено 14-ма 
пілонами. Середня частина залу 
була піднята стосовно тієї, що зна¬ 
ходилася за колонами, що надава¬ 
ло йому певної значності. Стеля 
з перехрещеними сволоками і фі¬ 
гурною обшивкою площин дубо 
вими дошками мала в центрі 
різьблену розету. У процесі експлу¬ 
атації зал збільшили вдвоє, а та¬ 
кож розбудували кухонну части¬ 
ну. 1974 розібраний. 
Грязелікарня являла собою одно¬ 
поверховий будинок шириною 12,3 
м при довжині 30,4 м. Гол. вхід 
у будинок було розміщено на вузь¬ 
кому боці, спрямованому в бік 
гол. алеї курорту. Перед входом 
була споруджена тераса. Цей фа¬ 
сад мав ледь скошені бічні частини, 
між якими знаходилися два Пор 
тали і вікно між ними. Па им> ц 
були влаштовані два невеличкі 
передпокої з роздягальнею, іллом, 
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двома кімнатами, де приймали 
процедури, а також господ при 
ММЦПІІІНМП ;і 15-І при готу ваші я гря- 
іс і і і нині і кою іл5і зберігання тари. 
І ї ї г«» і Ф-ч і іі іпері і вікна мали 
>|мш іііііму ф«»рм\'. па ї ними на 
рінні дику II 1.1 МІМОМ були Зроб¬ 
лені горишиї ШКОІІІПІ і грнкутпи- 
МІІ опіками І І»' ІМ 11 • і * ■ 11 і прикмети 
зовнішньої 11>хїїе.к і урн надавали 
будинку ( III II.піни І НИМ || | ( ПО 
рудами ноіипіаріїї р< пічної 
їдальні і. і у б у і і н ні имн ма і н м н 
архіг. форма М п іиін ііінпми на 
ш паїпп і іп її і і і ін р і іпшіп імп, 
КІоі камн і їм про іа |<у * \ ш імрін, 
СОЛО мчпіп іа 11 і , ні і М і ні Ній ін і 
Ні пг мін п\ і п»*рV і накри і п\ їм 
мі ми и іп іачамп І М» б\ і піп >к 
грмаслііспріїї бу ю розібрано. 
Первісні будники сапліорію, нп 
копані у формах укр. архітектур¬ 
ного стилю, стали першим ансамб¬ 
лем споруд санаторного призна¬ 
чення па Україні, які були відзна¬ 
чені пац. своєрідністю архітекту¬ 
ри. Іл.— таб.і. XXII. 
МЙРІОРОДСЬКА ГІМНАЗІЯ 
Н. А. ГРАНОВСЬКОЇ жіноча. 
Засн. 1910 па базі 4-х класної про 
гімназії, відкритої 1906. 1916 гіе 
рейціла у відання тон ва «Група 
батьків». Ми ги іасн у наймано¬ 
му приміщенні. М і ьм 7 класів. 
1913 — 737, 1916 250, 1917 — 
310 учениць, у І ч. )<) - діти 
селян, 95 козаків, М/ міщан 
і цехових, 12 почесних і рома 
дян і купців, II — духоипитиа, 
41 — особистих Дворян І ЧИНОВНІЇ 
ків, 14 — родових дворян У ірії 
мувалася за рахунок плати »а пан 
чаїшя і дотації повітового зем« ми 
Працківало 18 вчителів — внпус і. 
ників жіночих гімназій, єпархіа. п, 
них училищ, Полтав. ін-ту мі ія 
хетпих дівчат, Київ, вищих ікіпо 
чих курсів, Харків, курсів руко 
ділля. Діяли пед. і попечительсь 
ка ради. Мала 8 учнівських квар 
тир. 
МИРГОРОДСЬКА ГРОМАДСЬ 
КА БІБЛІОТЕКА. Ств. 1861 а 
ініціативи укр, письменника А. 11 

МИРГОРОДСЬКА БІБЛІОТЕКА 

Свидннцького (1834—71), який 
працював 18в1—62 у Миргород¬ 
ському повітовому училищі вчите¬ 
лем рос. мови (автор роману «Лю- 
борацькі», написаного в Миргород, 
період життя). До 1917 носила 
ім'я М. В. Гоголя. Кошти для 
бібліотеки добувалися шляхом 
влаштування платних літ. та муз. 
вечорів, на яких виконувалися 
і нори Г. Шевченка, О. Пушкіна, 
М Пек расова. Читачами б-ки бу- 
ш міс це в і жителі, слухачі ств. 
\ < ви ніццьким недільної школи. 
1867 Сій їм від’ївчу А. Свидііиць- 
ксно.і Миргорода, турботи справа¬ 
ми б кн про ми кип місцевий лікар 
11. С. Кзш.’нв ький 1876 директо 
|)ом 6 ки був п рото і і рей Успенсь¬ 
кої соборної церкви А. Ф. Зуб- 
ковськпп. Миргородська повітова 
земська управа щороку виділяла 
з місц. бюджету 100 кро на потре¬ 
би б ки. Її фонди комплектува¬ 
лися за рахунок пожертв та пода 
рупків. Книгозбірня мала видан¬ 
ня з різних галузей знань, періо- 
дич. видання. У 1911 директором 
б-ки став відомий Миргород, лі¬ 
кар і громад, діяч І. А. Зубковсь- 
кий, учень Свидницького, заси. 
Миргородського курорту. Після 

Миргород. Будинок грязелікарні. 
Реконструкцій. 
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Жовтня І *) 17 М. г. б. була пере¬ 
творена на Миргород, осередкову 
б ку. Книжкові фонди М. г. б. 
лягли в основу діючої Миргороді» 
міськ б ки їм. Д. Гурамішвілі 
МЙРГОРОДСЬКА ЗЕМСЬКА 
ГІМНАЗІЯ. Заси. 1910 на базі 
приватної гімназії К. С. Шварса- 
лона, відкритої 5.IX 1907. Мала 
8 класів з одним підготовчим. 
Містилася у власному 2 поверхо 
вому приміщенні (1910). 1.918 
303, 1915 — 300, 1917 — 385 уч¬ 
нів, у т. ч. 57 — діти селян, 121 — 
козаків, 59 — міщан і цехових, 
22 — почесних громадян і купців, 
16 — духовенства, 37 — особистих 
дворян і чиновників, 16 — родо¬ 
вих дворян та ін. станів. Утриму¬ 
валася за рахунок держави, гу- 
берн. і повіт, земств, плати за нав 
чання. Працювало 20 вчителів — 
випускники уи-тів, Петроград 
істор.-філолог, ін-ту. Мала Ю 
учнівських квартир. Тепер у бу 
динку гімназії міститься с. ні. 
№ 1 (вул. Гоголя). 
МЙРГОРОДСЬКА НАФТОГА- 
ЗОРОЗВЇДУ ВАЛЬНА ЕКСПЕ 
ДЙЦІЯ ГЛИБОКОГО БУРІМ 
НЯ об’єднання «ПолтаїшафТогаз- 
геологія» Гол. координац. геол. 
управління України. Ств. 1951 як 
Миргородська контора буріння. 
Оси. напрямом діяльності підпри- 
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ємства є пошуково розвід, роботи 
покладів нафти і газу. З перших 
п’яти свердловин, пробурених на 
Радченкінському майдані у Мир 
город, р ні, дві свердловини (№ 2 
та № 5) стали першовідкривальнп- 
цями нафти і іазу в цьому регіоні. 
Відкриття родовища біля села Рад- 
ченки послужило основою для роз- 
горіапня і сологорозвіду вальних 
[юбіт у Дніпровсько Донецькій за¬ 
падині. З часу організації Мирго¬ 
род- пафюгазорозвід. експедиції 
відкрито 17 родовищ нафти і газу 
на тер. Полтав. і Сум. областей. 
На 1.1 1990 15 відкритих родовищ 
передано для пром. розробки. У 
Миргород, експедиції вперше на 
Україні була розпочата бурінням 
глибока Дніпровсько Донецька 
свердловина з проектною глиби¬ 
ною 8 тне. метрів. Бурові бригади 
об’єднані в бурові партії — Г пін¬ 
сько Розбитівську і Велико Сага 
папську. Розтань на вул. Нафто 
виків № 1. 
МЙРГОРОДСЬКА ФОРТЕЦЯ 
16—18 ст. Сформувалася як ук¬ 
ріплене ядро міста в серед. 16 ст. 
Розтань на невисокому підвищен¬ 
ні лівого берега в рак рут і р. Хоро 
лу. За планом 1748 поділялася 
на дві частини. Замок та перед¬ 
містя (форштадт), які мали архаїч¬ 
ні абриси. Узгоджені з місцевістю 
укріплення складалися із земля¬ 
ною валу, рову, палісаду та де¬ 
рев’яних башт, кількість яких 
сягала, ймовірно— 16. Передмістя 
в довжину мало 300 саж., у шири¬ 
ну — 150—200 саж., заг, довж. 
укріплень становила бл. 700 саж. 
Тут розміщувалися Воскресенська 
церква з дзвіницею, козацькі й 
міщанські явори й садиби. До Зам¬ 
ку провадило і воріт: Сорочиись- 
кі, Міські, Дзвіпичні та Малі 
(Річкові). Він мав 190 саж. у дов¬ 
жину, 60—90 саж. у ширину, 
заг. довж. укріплень дорівнюва¬ 
ла бл. 500 саж. На тер. Замку и 
серед. 18 ст. розтань дере» 6у 
дівлі адм. установ Мприукн){ і.ко 
го полку, соборна Ушей! і к.і цгрк- 



і .і, і нір ммрюрод. сотника ТЗ. За 
р\ діймо, торг, ряди, ііі. двори (І 
(■а ии-п. Гребля з млином на )). Хо 
р( >11 уїв поблизу фортеці великий 
( гам, що щдатково захищав укріп¬ 
лення Зеї Хоролом — перед місі я 
М< іведівка та с. Прилипни УІо 
г( |)< ц 18 ст. вали форипадту були 
здебільшого розкопані для іюг 
реб виробництва селітри» що було 
започатковано 1621, коли Мирю 
ред бум на циній у гю ю рмня 
В. Обалкомсі.комV УІІр.іМШС но 
селітряними марнішими V серед. 
18 СТ. було (‘К'іПдЄПО ІІр< И'ІСІ р< 
к< >н« і руки н М ф мі і ні > м і іім» ю 
маса і о.ігі іонної форі пфікації, о і 
пак мін нг бум рса’іізомаппіі. У 
кіп 18 і і втрат із значення (дим. 
ст. Оборонне будівниці! і по) й оста¬ 
точно занепала. Залишки укріп¬ 
лень зникли в серед. 19 ст. 
МИРГОРОДСЬКА худОж 
НЬО-ПРОМИСЛйВА ШКбЛА 
— див. Миргородський кераміч- 
ииіі технікум. 
МЙРГОРОДСЬКЕ ВЙЩЕ ГЮ 
МАТКОВЕ УЧЙЛИЩЕ чоловіче. 
Засп. 19ІЗпабл.зі повітового уч иш 
Мало \ класи Приймалися діти 
10—13 років, що закінчили почат¬ 
кову школу N гримувалася за ра¬ 
хунок держави і плати за нав¬ 
чання. Учнів» І і > (1916). 
«МЙРГ ОРОДОЖЕ ЖПТТЙ». 
Гак-1.1 Нк ми.і тої Ра ти» робіт.^ 
селян, та моипькпч ми Пихо ці.та 
1919 у Миргороді 
МЙРГОРОДСЬКІ пойме >ш 
УЧЙЛИЩЕ. Стм. 181.3 як іВоК мім 
пе, де навчалися діти к\шнм і 
міщан. Очолював иагля і іч учи 
лищ, якому ні дворядкову ма пн я 
і парафіяльні училища (Мирю 
родське та Обухівськс). М п. у. 
було підпорядковане безгюсеред 
ньо директору училищ ГІолі а в. 
губ. При уч-щі ієн. б ка і книжко 
ва крамниця. Крім штатного, був 
ще почесний наглядач і 4 вчителі, 
які викладали рос. мову, матема 
тику, історію географію, маж. 
вання, чистописання, закон божим 
Припинило діяльність 1913 

МИРГОРОДСЬКИЙ АРМ.ЗАВОД 

МЙРГОРОДСЬКЕ СТАРОСТ 
ВО, Миргородсько Полтавське 
староство (округ, обвід) — ацм.- 
тер. одиниця Київ, воєводства 
в 16 — 1-й йол. 17 ст., яка знахо¬ 
дилася в басейні річок Хоролу, 
Псла (середня течія) і Ворскли. 
У 19 — па поч. 20 ст. ця тер. вхо¬ 
дила до складу Галицького, Зінь- 
ківського, Миргородського, Пол 
ганського і частково Хорольсь- 
кою іюм. Полтав. губ. У М. с., 
площа якого сягала 225 миль2, 
матім два міста і бл. ЗО сіл, 
600 димім (хат), де жило 3,6 тис. 
чо т (1625). 
МИРГОРОДСЬКИЙ АРМАТУР- 
НИЙ ЗАВОД наук.-вироби, об’єд¬ 
нання «Укрхіммаш». Осн. на¬ 
прямок виробництва — випуск 
запірної пром. арматури. Ств. 
1946 як обозно-будівний з д. Ви¬ 
готовляв вози та пічне литво з ча¬ 
вуну (плити, комфорки, дверцята 
тощо). 1956 перетворений на ли¬ 
варно мех. Замість возів почали 
виготовляти роликові прямі та 
поворотні транспортери, сапи го¬ 
родні, ручки до молоткі в -топі рці в 
для вуг. пром сті. З 1965 — арма¬ 
турний з д. Було освоєно випуск 
пароводяної арматури — вентелі 
і чавуну, а потім з латуні. Після 
реконструкції з-ду 1975 розпоча¬ 
тої освоєння випуску пром. ар- 
мз і урн із сталі. У 1990 з-д мав 
цехи: сталеливарний, мсханоскла- 

із 11.1111 і і сга мчюі арматури, меха- 
пос к їм із її.пий кольорової армату¬ 
ри п п.пицю ко іьоровою литва, 
Н рМ<> 131 ПІ і мельну, допоміжний 
сімгрі прсмпцТніїіі цех; механоре- 
МІ.ІГІПУ, 11И І ру МСІГІ ., Уіерсвооброб- 
П\ І Ір.пиноріпу дільниці. Серед 
н.мзрім пар. споживання, зокре- 
мз ш пк-і і з латуні, ручки для 
мі-О'іім, ірійішки, пробки радіатор¬ 
ні, сап. іех. набори, набори город¬ 
ника, набори для душових, куточ¬ 
ки тупім. Продукція з-ду збу- 
м ь їм ч як у межах країни, так і 



за кордон. Розміщений на вул. 
Хорольськііі № 35. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІ¬ 
НЕРАЛЬНИХ вод Полтав. пив- 
об’єдиаїшя. Випускає лікувально- 
столову мін. воду «Миргородська» 
(хлоридно-натрієва). Сгв„ 1927 як 
цех розливу мін. води, яка надхо¬ 
дила по трубопроводу із свердло¬ 
вини на тер. Миргород, курорту. 
1938 була пробурена артезіанська 
свердловина мін. води «Мирго¬ 
родська» на тер. з-ду. Споруд, 
нові приміщення і 1940 цех переріс 
на спеціаліз. з д, який випускав 
7,5 мли. пляшок води на рік. Піс¬ 
ля визволення Миргорода від нім,- 
фашист. окупантів 1943 почались 
відбудова й розширення з ду. 1950 
був досягнутий довоєнний рівень 
випуску продукції. У 1956—04 
на з-ді встановлено три автомат, 
лінії розливу потужністю 0 ніс. 
пляшок води па годину. 1975 всту¬ 
пив у число діючих з д мін. вод 
з проектною потужністю 100 млп. 
пляшок на рік, де було встанов¬ 
лено дві автомат, лінії розливу 
продуктивністю 15 тис. пляшок 
на годину. 1977 встановлено третю 
таку ж лінію. 1986 вступила в ек¬ 
сплуатацію автомат, лінія по виго¬ 
товленню поліетиленових ящиків 
«Куасі». 1988 з д приступив до роз¬ 
ливу привозних вод «Арапі», «Бор- 
жомі», «Нарзан», «Єсентуки-17», 
«Бжні», «Вайхір» та ін. Розміще¬ 
ний на вул. Мінзаводській № 1. 

Миргород. Новий будинок кераміч¬ 
ного технікуму. 

МЙРГОРОДСЬКИЙ 1НДУ ст- 
ріАльно-керамїчний ін 
СТИТУТ — див. Миргородський 
керамічний технікум. 
МЙРГОРОДСЬКИЙ КЕРАМІЧ 
НИЙ ТЕХНІКУМ ім. М. В, Гого¬ 
ля. Ств. 1896 як художньо-пром. 
школа ім. М. В. Гоголя на кошти 
Полтав. губ. земства і добровіль¬ 
ні пожертви громадян. Вона ста¬ 
вила своїм завданням поширення 
серед кустарів Полтав. губернії 
художн. і тех. знань з кераміч. ви¬ 
робництва. Викопувала замовлен¬ 
ня вітчизн. і зарубіж. міст. Не раз 
відзначалася нагородами на між- 
нар. виставках. 15.IX 1918 на базі 
художньо промислової школи ім. 
М. В. Гоголя сгв. Миргородський 
художньо-гіромисловин ін-т. Мав 
віддічм тех,-керамічний і деко 
ратиішо народного мистецтва, а 
також педкурси, що готували вчи¬ 
телів малювання для шкіл. Гсрміи 
навчання — 4 роки. Директором 
ін-ту призначили професора Ук¬ 
раїнської Академії мистецтв архі¬ 
тектора В Г. Крнчевського. Ви¬ 
кладачами -були — художники 
О. Г. Сластіон, Ю. С. Михайлів, 
С. О. Налешшська-Бопчук (дру¬ 
жина Михайла Бойчука), Є. Я. 
Сагайдачний, керамісти С. А. Пат- 
ковськип, І. М. Назаров. На 1.ХІІ 
1918 — 41 студент, 114 учнів пед¬ 
курсів, 86 учнів підготовчих кур¬ 
сів. Серед вихованців ін-ту. ху¬ 
дожники О. Ф. Саєпко, О Т. 
Бізюков, кераміст В. О, Візир. 
У серпні 1919 ін-т припинив існу¬ 
вання у зв’язку з наступом деш- 
кінської армії. У 1929—30 на базі 
школи ств. індустр.-кераміч. ін-т. 
1933 останній переведенні] до 
Кам’япця-Подільського, а в Мир¬ 
городі залишено технікум. За час 
свого існування він підготував і ви 
пустив понад 14 тис. фахівців. На 
1990 на іеппому і заочному відді- 
к зміях (д.іюгь на базі серед, і 

8 річищ школи) одержували фа 
хові вишня близько гпсячі чоло¬ 
вік. Готуються фахівці з спеціаль¬ 
ностей И‘\н«» .ОІІЯ кераміки, ху- 

т 



дожня кераміка; теплотехнічне 
обладнання пром. підприємств. 
Технікум має б-ку (понад 45 тис. 
од. зб.). З перших років існуван¬ 
ня школи діє музей з унікальними 
зразками вішшзн., зх. та сх. ке 
раміки 19 — поч. 20 сг., диплом 
ними роботами випускників. За час 
ігч. навч. закладу в ньому працю 
ва їй: 1900—28 О. Г. Сл.іс і іон (1855 
—1933) — укр. живописець, гра¬ 
фік, архітектор, мистецтвознавець 
і етнограф (див. Сластіону О. Г. 
меморіальні дошки)\ 1') 18 19 укр. 
архітектор, графік, художник ге 
аїру і кіію В І . Кримові мані 
(див Кричеасько/.о В. і. будинок; 
1872—1952)1 укр. живописець, гра¬ 
фік і м пс гсці возі кінець 10. С. 
Михайлів (1885—1935); 1920—21 
укр. живописець і графік І. І. 
Падалка (1894—1938), у 1910—12 
навчався у Миргород, художньо 
пром. школі ім, М* В. Гоголя; 
1920—ЗО укр. скульптор Ф. П. 
Балавеиськин (1865—1943, серед 
творів — бюсти М. Д песика, 1. 
Котляревського); укр. живопи¬ 
сець і графік Ф. С. Крлспцький 
(1873—1944), серед пейзажів — 
«Хутір Хагки на річці Пслі» 
(1898); укр. графік А. П. Василен- 
ко. У 1918 Миргородську школу 
закінчив Л. II. Калсниченко (1898 
—1968) — укр. художник-рестав¬ 
ратор і мистецтвознавець; 1954 
М. к. т. закінчив І. М. Віцько — 
засл. художник УРСР; у 1984 85 
викладав у цьому зак.ма іі. У гех- 
нікумі (1990) працюють б г. Ш ші 
кладачів, серед яких, «окрема, 
засл. працівник пар. освіти N14 і* 
В. І. Ковгаи, викладач художніх 
дисциплін Л. А. Пестич$ відмінник 
пар. освіти УРСР І. М. II осу х 
Розміщений на вул. Гоголя № 146 
Іл табл. XXIII. 
МЙРГОРОДСЬКИЙ КОЛГОСП 
НИЙ ТЕАТР. Див. Третій кол¬ 
госпна а театр. 
МЙРГОРОДСЬКИЙ КРАС 
ЗїїАВЧИЙ МУЗЕЙ. Відкрито у 
Миргороді 1920 з ініціативи укр. 
художника, етнографа і активно 

МИРГОРОДСЬКИЙ ГУРТОК 

го пропагандиста нар. мистецтва 
О. Г. Сластіоиа (див. Сластіону 
О. Г. меморіальні дошки). За ко¬ 
роткий час була створ, експозиція, 
зібрано багато унікальних експо¬ 
натів, у т. ч. картини В. Л. Боро- 
виковського, О. Г. Сластіоиа, осо¬ 
бисті речі та твори письменників 
В. В. Канніста, М. В. Гогодя. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
шачму частину колекцій було зни¬ 
щено, приміщення музею спалено. 
1947 М. к. м. відновив свою діяль- 
іі іс гь. Експозиція музею скла¬ 
дається з грьох розділів (природи 
та історії до жовтня і після жовт¬ 
ня 1917), розміщена у шести залах. 
У музеї понад 10 тис. експона¬ 
тів — документи, матеріали по ар- 
хеол., етнографії, колекції зброї, 
творів образотворчого та декора¬ 
тивно ужиткового мистецтва; ме¬ 
моріальні речі. На фасаді будин¬ 
ку му ісю встановлено Сластіону 
О. Г. меморіальну дошку. Розтані, 
на вул. Гоголя № 110. 
МЙРГОРОДСЬКИЙ НАРОД¬ 
НИЙ САМОДІЯЛЬНИЙ ТЕАТР. 
Ств. 1945 при Миргород, міському 
Будинку культури. З 1959 — на¬ 
родний самодіяльний. З 1967 ко¬ 
лектив очолює 3. С. Кондратенко. 
При театрі працює підготовча сту¬ 
дія. Серед вистав: «Циганка Аза» 
М. Старицького, «Мартин Бору- 
ля» Т. Карпеика-Карого, «Дикий 
Ангел» О. Коломійця, «Птахи па¬ 
нич молодості» І. Друце. Само- 

і і н і і.і і і актори беруть участь у 
створиш і образів гоголі всяких пер¬ 
сонажів па і рад п ці і і 11 и х ('орочии- 
ськи і ярмарках. Лауреат всесоюз. 
та реї п фе< гцва і і о, оглядів і кон¬ 
кур» і в нар і порчіжт і. 
МЙ РГОР( )ДСЬКИ Й НАРОД 
НИЦЬКІІЙ ГУРТОК. Діяв на 
Мир горо, ппппі в серед. 70-х років 
19 сг. 1872 в Київ, ун ті булосфор- 
МОВ.ІПО УкрПІНСЬКІїЙ миргородсь¬ 
кий студентський гурток», до яко- 
ю увійшли студенти різних фа- 

19 545 



культетів — уродженці Миргород, 
повіту іа кілька студентів з Га¬ 
лицького і Лохвицького повітів. 
Ставив своїм завданням — само 
освіту і взаємодопомогу членів. 
Проводилася передплата її читан¬ 
ня прогресивних журналів, окре 
них творів з політ, економії, ста¬ 
тистики, влаштовувалися заняття 
по вивченню свого повіту: етап мед. 
справи, пар освіти, продоволь¬ 
чого постачання тощо. Доповіді, 
прочитані на заняттях гуртка, пу¬ 
блікувалися в газеті «Киевский 
телеграф». У 1875 па базі цього 
гуртка було ств. М. н. г., який 
ставив за мету поширення серед 
населення міста і повіту соціалі¬ 
стичних ідей. Членами гуртка, 
зокрема, були Панас Зубковський, 
Степан Писаренко, Григорій Яро¬ 
шенко, Антон Глушко, Віктор та 
Георгій Малинки. Всі вони «ніш 
ли в народ», розповсюджу вали 
нелегальну літературу. Найактив¬ 
ніший член гуртка — Панас Анд¬ 
рійович Зубковський (1855—1921). 
Він брав участь у роботі гуртка 
«Унія», був членом «Землі і волі». 
За участь у замаху на Харків, 
генерал-губернатора князя Кро- 
погкіпа в 1879 засуджений до 15 
років каторги. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ПЕРЕСІВ 
НЙЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМА 
ТЙЧНИЙ ТЕАТР ІМ Т. Г. ШЕВ- 
ЧЕНКА. Див. Третій колгоспний 
театр. 
МЙРГОРОДСЬКИЙ ПОВІТ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 1781 в 
складі Київ, намісництва. 27 ЛІ 
1795 М. п. віднесено до Катерино¬ 
слав. намісництва. З ліквідацією 
останнього 1796 віднесений до 
Малоросійської губ. Після її роз¬ 
поділу на дві 1802 віднесений до 
І Гол гав. губ. Центр — м. Мирго 
род. Місцевість частково гориста, 
частково рівнинна іі місцями пі« ку- 
ваіі грунти. Річок 18, у г. ч знач 
них три — Псел, Хоро і і І'руїіь. 
За переписами 1775—86 у М н., 
крім м. Миргорода, містечок — 6 
сіл — 20, деревень — 4, слобід — 

2, хуторів — 53. Поміщицьких бу¬ 
динків — 150, різночинців — ЗО. 
Населення: 32 002 чол., 32*494 жі¬ 
нки. За 4 версти на Сх. від Соро- 
чмісць (тепер Великі Сорочинці) 
находився Свят ом нхайлі вськ ий 
Сорочі шськпй монастир, збудова¬ 
ний 1670 Миргород, полковником 
Павлом Апостолом, 39 парафій. 
Площа повіту на кін. 18 ст.— понад 
1687 верст2. На час реформи 1861 
в повіті було 34 цензових дворян 
(Му равйови- Апостоли, Гудовичі, 
Родзяпки, Багреєви та ін.). За 
переписом 1897 наліч. 159 тис. 
чол., що становило 68 чол. на 
1 версту2. Колишні кріпаки стано¬ 
вили 36 % усіх селян. Вони одер¬ 
жали в наділ по 1,6 дее. землі на 
рєвізську душу, державні — по 
2,9 дее. Під посівами знаходило¬ 
ся 73 °о усієї землі У 1895 —1900 
збирали зерна но 27,6 пудів на ду¬ 
шу. 
Посівна площа (за даними 1901) — 
119 221 дес. Фабрично-заводська 
пром-сть була розвинута слабо. 
На поч. 20 ст. вироблялося пром. 
продукції па 115 тис. крб. при 
370 робітниках. На тер. М. п. 
було 2 кінних заводи. На Дібрів- 
ському кінному заводі великого 
кн. Дмитра Костянтиновича утри¬ 
мувалося до 400 голів коней. Най¬ 
більшими центрами кустарної, 
переважно гончарної, пром с.ті 
були м-ка Хомутець, Комишня, 
Попівка. Лише в Хомутці працю¬ 
вало 170 гончарів. Він же був 
центром рогового (гребінцевого) 
промислу, яким займалося до 
250 чол. У с. Остаповому було 
розвинуте виробництво мішкової 
ряднини; у м. Сорочіїнцях (с. Ве¬ 
ликих Сороч гінцях) — коців. У 
ряді сіл виготовляли сига й реше 
та. За переписом 1900 у повіті 
наліч. 490 сільс. нас. пунктів, 
165 Сільських громад* сел. дво¬ 
рів 22 210, сільС. населення -—- 
14.|-'909 ч<» і Великих Поселень 
(ііошід 2 ми чол ) було І >. Во¬ 
лостей 16 Ба римі їм ька, Бере¬ 
зово Луцька, Бдгдч.цк'ька, Зубів 
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ська, Зуївська (Зуїпцінська), Ки- 
бипська (Кибннцівськп), Комиш- 
иянська, Миргородська, II Сірій¬ 
ська (Петрівцівська), Попівська, 
Савинська (Савшщівгька), Соро- 
чинська, Усткізицька, ХомІтецька, 
Шишацька, Яреські осока. На 
поч. 1923 — 17 волостей* площа — 
253 333 дес., населені їм — 183 791 
чол. ЛіквідованііГі М п. 7.1 II 1923. 
Карта — табл X \ X \ І 
МИРГОРОДСЬКІЇ й полк — 
адм.-тер. і військ. одиниця па Лі- 
вобережиій Україні в ' іі мол. 
17—18ст. Як військ, одиниця М. 
п. ієн. у Ц»25 38, як а ї м. і ер і 
віііськ. одиниця «їв. у і іі ку 1648. 
У І()і!) ДО НЬОГО ІірііСДІЬПЮ Лубен, 
полк. Полковий центр — м. Мир 
город. М. п. межував па Пп. 
з Чернігівським (1649), у 1654 — 
з Ніжинським; на Зх.— з Прилуць¬ 
ким і Кропи вепським; на Пд, і 
Сх.— з Полтавським; па Сх. ме¬ 
жував також з Рос. державою. 
1649 у М. п. на ііч. 16 сотень з цен¬ 
трами у 12 містах: Глипська, Ко 
стянтипівськл, Красіюиільська 
(Красцопіль Сорочинці, тепер Не 
ликі Сорочинці; Г. Л. де Боплан 
позначає на прав, березі Псла в 
околиці Великої Обухівки), Лох- 
вицька, дві Лубенські, чотири Мир¬ 
городські — одна з них без назви, 
а три названі від імені сотників: 
Гаврила Гладчепка, Лпдросова, 
Кирила Поповського, Папьківсь 
ка, Роменська, С'-пічаїк ька, Устп- 
вицька, Хорольська. 1654 не .чга 
дується Паньківська та Устпвиць- 
ка сотні, а названо нові осідки со 
тень: Жигмонтів (Зигмуитів, 1654 
так називалася Устивиця), Піски, 
Сміла, Яреськи. 1658 значна части 
на М. п. відійшла до Лубенсько 
го полку. У складі М, п. залиши 
лися Миргородська полкова, Со 
рочинська, Устивицька і Хороль¬ 
ська сотні. Після 1672 до нього бу 
ло приєднано Багачанську, Біло¬ 
церківську, Голтвянську (Говтвяп- 
ську), Оетап’їпську, ІІІшпацьку 
сотні Полтав. полку і Власівську, 
Городишенську, Кременчуцьку, 

МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 

Омєдьіі ицьку, Поте ж і ис ьку (П о- 
тіцьку) сотні Чигиринського ітод- 
ку. За компугами 1723 М. п. скла¬ 
дався з 15 сотень, в яких налІч. 
454 піших і 4386 кінних козаків. 
1741 на тер. М. п. діяло 37 почат¬ 
кових шкіл. Полковниками М. п. 
були: Григорій Лісницький (Сах- 
иошіч, Сахненко, Костиря, 1648, 
вдруге 1654—58), Матвій Гладкий 
0648—52), Матвій Іванів (1652), 
Олесь Ко зел (1658), Степан Дов- 
гадь (1658), Павло Єфремович 
Апостол (Царенко, 1659—64; одно¬ 
час п<» гадяцький полковник; 1672— 
/(>, втрете — 1676—83), Павло 
Живої омським (1661, підпоряд¬ 
кований наказному гетьманові 
Якову Сомкові), Дем’ян Апостол 
(Апостоленко, Постеленко, 1666— 
68), Григорій Гладкий (Гладчен- 
ко, 1669—70; 1676), Михайло Ки- 
яшко (1670—71), Іван Дуб’я та 
(1672), Данило Апостол (1683— 
1727; 1727—33 — гетьман), Павло 
Данилович Апостол (1727—36), 
Василь Кашііст (1727—51), Яким 
Троцькии (1751), Федір Остро- 
градський (1652—68), Федір'Зань- 
ковський (1771—81). Козаки М. п. 
брали участь у визв. війні укр. 
народу 1648—54, повстанні 1657— 
58 під керівництвом Мартина Пуш 
каря і Якова Барабаша, в анти- 
феод. повстаннях 1687 і 1689, Мир 
/арабського полку заворушенні 
1690, у Північній війні 1700—21^ 
рос.-тур. війнах 1736—39, 1768— 
74. У 1764 Власівську і Кремен¬ 
чуцьку, 1775 Омельницьку і По 
токійську сотні було приєднано 
до Новоросійської губернії. Лік 
відовано М. и. 1781, а його тер. 
була включена до складу Київсь¬ 
кою намісництва. 
М Й Р ГОРОД СЬКИЙ РАЙбН. 
Злах, у піт. частині обл. Утв. 1923. 
Площа 1,55 тис. км2. Нас. 95,2 
піс. чол. (1990, без м, Миргоро¬ 
да) У районі — 104 нас. пункти 
(І місто, 2 селища, 101 село), 
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підпорядковані міській, 2 селищ- 
ним і 22 сільс. Радам нар. де 
нутатів. Центр — м. Миргород. 
М. і), лежить у межах Полтавсь¬ 
кої рівнини. Корисні копалини: 
нафта, природніш газ, мін. води, 
торф, кварцовий пісок, вохра, 
гончарна глина. З Пн. на Пд. 
Зх. район перерізує р. Хорол, в 
пи.-сх. частині району з Пн. на 
Пд. Сх. протікає р. Псел. Грунти 
чорноземні малогумуепі та оііід- 
золені. ІІл. лісів 12,5 тис. га, пере¬ 
важають сосна іа дуб. У районі — 
пам’ятка садово паркового мистец¬ 
тва респ. значення Хомутецький 
парк, а також пам’ятки природи 
місц. значення — Мінеральної 
води джерело, дуб звичайний 
(див. Дуби), Липова алея, Лиса 
гора. Найбільші пром. підприєм¬ 
ства: арматурний з д, з д мін вод, 
ф ка «Україна», два ммріород 
ських комбінати хлібопродуктів, 
сирозавод, з д буд. матеріалів, 
харчосмакова ф-ка, сільс. будком- 
бінат. Спеціалізація с. г. — виро¬ 

щу г.ашт я зернових і кормових 
культур та вироби, м’яса і моло¬ 
ка. 1990 площа с.-г. угідь станови¬ 
ла 124,9 іпс. га, у т. ч. орної зем 
лі — 105,1 тис. га. У М. р.— 24 
колгоспи, 3 радгоспи, пдемзавод, 
кінний з-д. Залізн. вузол Ромодап, 
залізн. ст. Миргород. Автомо¬ 
більних шляхів 465 км, у г. ч. 
твердим покриттям — 391 км. 
районі 66 навчальних закладів: з 
них 26 с. пт., 18 неповних о. ш., 
6 початкових, 5 комплексів «шко¬ 
ла -дитсадок», школа інтернат, 
спецшкола-інтернат, 2 муз. школи, 
З спорт, школи, 2 профтехучили¬ 
ща, Миргородський керамічний 
технікум і Хомутецький ветери¬ 
нарно зоотехніч. технікум, 57 лік. 
закладів, у т. ч. 9 лікарень, 5 ам¬ 
булаторій, 34 фельдшерсько аку¬ 
шер. пункти, 7 санаторіїв, 2 ветлі¬ 
карні, 25 Будинків культури, 29 
клубів, 2 кінотеатри, 70 кіноуста¬ 
новок, 53 б-ки, діють три держав¬ 
ні музеї і 20 на громадських заса¬ 
дах (5 з них мають звання народ¬ 
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МИРГОРОДСЬКОЇ них). Вішається районна галета 
«Прапор перемоги>. На ге.р. М. р. 
знаходяться поселення доби брон¬ 
зи, черняхівської культури, бага- 
точисленні кургани і а курганні 
групи. Пам’ятники архітектури. 
Див. також статті: Миргород, Бі¬ 
лішії, Велика Обухівка, Великий 
Байрак, Великі Сорочинці, Гарку- 
іііинці, Дібрівка, .зубівка, Зуївці, 
Кибинці, Клюпіи.иківка, Комиш- 
ня, Остапі з ка, Неї рівці, Поли¬ 
в’яне, Попівна, Ромоаап, Саипн- 
ці, Слобідка, < олонці, Хомутець, 
Черепки, Ч< рк.іщлмп, Шахвопо 
стівка, Ярмакп. їл. габл. XXIV, 
XXV. 
МИРГОРОДСЬКИЙ СІЛІїСЬ 
КОГО БУДІВНЙЦТВЛ ком 
БШАТ, Ств. 1973. Обладнаний 
італійським устаткуванням (змон¬ 
товано 152 одиниці осн. технолог, 
устаткування). Спочатку комбінат 
виготовляв і монтував с.-г. спору¬ 
ди вироби, призначення з 3 мст 
ровим кроком. У 1981—84 здійс¬ 
нено реконструкцію підприємства, 
що дозволило збільшити його по¬ 
тужність. Комбінат повністю пере¬ 
йшов на випуск і монтаж с.-г. спо¬ 
руд з 6-метровим кроком й освоїв 
випуск і монтаж і і 16-поверхо- 
вих 102 квартирних будинків. Роз¬ 
міщений на пу л. Петрівській 10. 
МИРГОРОДСЬКИЙ ХУДбЖ- 
НЬО ПРОМИСЛОВИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ — див. Миргородський кера¬ 
мічний технікум. 
МЙРГОРОДСЬКОГО КЕРА¬ 
МІЧНОГО ТЕХНІКУМУ МУ¬ 
ЗЕЙ КЕРАМІКИ. Існує з перших 
років функціонування закладу 
(див. Миргородський керамічний 
технікум). Зібрано унікальні мис¬ 
тецькі цінності: іранські, кигайсь 
кі, японські, італійські керамічні 
вироби, порцеляна Мепеена, Ведж- 
вуда, Копенгагена (18 — поч. 20 
ст.), укр. фаянс Межигір’я, Кам’я¬ 
ного Броду. За розпорядженням 
царя Миколи II з Імператорського 
порцелянового з-ду музею було 
передано до 20 великих ком пози 
цій з бісквіту (неполив’яної Пор 

цеіяни) роботи скульпторів А. 
Адамсона, Е. Фальконе, Ф. Г. Гор- 
дєєва. У 1920-х рр. музеєм завіду¬ 
вав О. Г. Сласгіон, при участі 
якого надходили зразки укр. 
ткацтва, вишивання, нар. гон¬ 
чарства. У музеї представлено 
твори викладачів і вихованців, 
починаючи з 1896: О. Г. Сластіова 
(див. Сластіона О. Г. могила), 
( . А. Паткоиського, І. К. Україн¬ 
ця, В. С. Панащатенко, І. М. Віць- 
ка, дипломні роботи учнів. 
МЙІЧ ОРОДС ЬКОГО ПОЛКУ 
ЗАВОРУШЕННЯ 1690 — анти- 
фс'од. він гуп селян і козаків Мир¬ 
городського полку проти кріпос¬ 
ницького гпііу старшини. У кін. 
80-х рр. 17 ст. на Лівобережній 
Україні посилилося закріпачен¬ 
ня селянства і рядового козацтва 
козац. верхівкою. Щоб уникнути 
кріпацтва, чимало селян намага¬ 
лися записатися у козац. компу- 
ги (списки) городових та охотии- 
цьких полків. Протидіючи цьому, 
старшинська рада 1688 заборонила 
приймати селян до козац. полків, а 
на поч. 1690 за наказом гетьмана 
І. Мазепи почалася ревізія (пере¬ 
гляд) ком пут і в та масове виклю¬ 
чення селян з охотницьких пол¬ 
ків. У зв’язку з цим у травні 1690 
вибухнуло сел. заворушення в 
Миргород, полку, що злилося з 
заворушенням козаків, які бу¬ 
ли певдоволені своїм тяжким екон. 
становищем та утисками старши¬ 
ни і самовільно повернулися додо¬ 
му і походу на Крим. У кін. 1690 
заворушення було придушено. Чи¬ 
мало його учасників стратили, а 
частину козаків позбавили козац. 
привілеїв та повернули у поснолш 
'І! селяни. Антифеод. виступи від¬ 
булися й 1691 у Київ., Лубен, та 
ГІолтав. полках. 
МИРГОРОДСЬКОЇ комсо 
ПОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
УСТАНОВЧИМ ЗБОРАМ МЕ¬ 
МОРІАЛЬНА ДОШКА у Мир- 
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городі. Встановлена па фасаді 
будинку райвиконкому по вул. 
Гоголя М> 154, в якому 2-У 1920 
відбулися перші установчі збори 
міської комсомол, орг-ції (її сек¬ 
ретарем став О. Г. Пирогов). Дош¬ 
ка — мармур (керівник авт. колек¬ 
тиву скульптор П. П. Стагкевич). 
Відкрита 1968. 
МЙРРОГО ПАНАСА ВУЛИЦЯ 
у Полтаві (кол. З я Кобшпанська, 
Жовтневий р н) — від вул. Ка- 
гамдпка до вул. Довженка. Наз. 
1925 на честь Панаса Мирного 
(сгіравж.— Панас Якович Рудчен- 
ко, 1849—1920) — укр. письмен¬ 
ника. Нар. у Миргороді у сім'ї 
дрібного урядовця. Вчився у Мир¬ 
город. парафіяльному уч-щі, піс¬ 
ля переїзду батьків до Гадяча — 
у Гадяц. повіт, уч-щі (1858- 62). 
1863—64 служив у канцеляріях 
у Гадячі, 1865—67 — у Прилуках, 
1867—71 — у Миргороді. З 1871 
проживав у Полтаві, працював 
спершу бухгалтером губерп. казна- 
чспсгва, згодом на різних посадах 
н казенній палаті. Дослужився до 
статського радника (відповідав 
військ, чину генерала). 1872 у 
жури. «Правда» друкує перші 
твори: вірш «До України» і опові¬ 
дання «Лихий попутав». 1872 — 

Могила Панаса Мирного у Полтаві. 

75 пише у співавторстві з братом 
1. Я. Рудчепком (І. Біликом) роман 
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 
(вперше иадрук. М. Драї омано¬ 
вим у Женеві 1880), 1872 — подо¬ 
рожній репортаж «Подоріжжя од 
Полтави до Гадяча», 1875 — по¬ 
вість «Лихі люди». У 80-х рр. 
створює драму «Лимсрівпа», опо¬ 
відання «Морозенко», «Казка про 
Правду та Кривду», повість «Лихо 
давнє й сьогочасне» та іп. Найкра¬ 
щі твори написав на своїй пер¬ 
шій полтав. квартирі по вул. Мо¬ 
настирській № 14 (тепер Радян¬ 
ська). Після одруження 1889 пере¬ 
їхав на Мал осадову № 8 (тепер 
Короленка), 1903 поселився у 
власному будинку на Кобищанах. 
Тут він продовжував роботу над 
романом «Повія», написав поему 
у прозі Гоп •, омові ганця «Приго¬ 
да з ^Кобзарем”#, «Дурниця», 
іи. твори, серед яких публіцистич¬ 
ні статті та переклади (тв. О. 
Пушкіна, К. Рилєєва, М. Лєр¬ 
монтова, О. Островського, «Сло¬ 
во о полку Ігоревім», тв. Логгг- 
фелло, Шекспіра). Мирний брав 
участь у діяльності полтав. гро¬ 
мад. по підготовці до відкриття 
в місті Котляревському /. II. 
ішлі нитика, святкуванні щоріч¬ 
них шевченківських ювілеїв, ви¬ 
пуску тижневика «Рідний край». 
Підтримував тісні зв’язки з М. 
Коцюбинським, Л. Українкою, 
М. Старицьким, М. Лисенком, 
М. Садовським та ін. Після рево¬ 
люції працював у Полтав. губ- 
фінвідділі, організував вид-во 
«Зірка», керував літ. гуртком у 
реальній школі. Помер і похова¬ 
ний у Полтаві (див. Мирного Па¬ 
наса могила). На М. II в. у буд. 
№ 56, в якому 1903—20 жив пись¬ 
менник, відкрито Мирного Панаса 
музей, гга подвір’ї садиби встанов¬ 
лено Мирному Панасу нам ятник. 
1963 у Полтаві г гро веде по Першу 
республіканську наукову конфе¬ 
ренцію, присвячену вивченню 
творчості письменника. Іл.—- 
табл. XIII. 
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мПрііою пан Аса могйла 
V По іі.іш, {находиться у Зелено¬ 
му І .іі** (иу і Іч Лібкпехта), куди 

1 >у 1.1 п< рсш » и.і 29.VIII 1936 з 
військ к ьі н»іпіт.і (дми. Палтав- 
( *>а/ н ипЬншща) II.шаг Мирний 
( рт Ми/що •> питна а//лиця) но¬ 
ги р >8.1 192И ГМ > поруч а ним 
поховано ЙОГО і р \ * 1111V Олек¬ 
сандру М пхай 'іі ції у. N 19/19, до 
ІОО річчи їй і ііні паро ілД іііія 
Письменника, ПІ МНІІІ II ПІДІфПТО 
нам >и ник шм ш к і $ ірш о і ра 
ції V* па якому шміііи ні оірелмф 
письменній а і н.ник 11.ш м 'І* о 
ШІЧ Ру рп 11 КО (II 111.11 Мпрпіі(і). 
1*4 19 Iі) £() рр ,\ і і і і кчг < інші 
і його ніріиа 

^ Годі нам, музо, пісні співати 
і І тішити Сврце гної , 
А як ти хочеш, щоб тебе знали, 
Йди виручати з біди, 
З слова живого скуй самопали 
Й з ними між люди іди». 

Вис. пам’ятника — 2,7 м. Автори: 
скульп В. II Хома арч Д. М. 
І о іьді НОН. 
МЙ Р НОГО ПАЇ І АС А М УЗІЇЇ 
літературно мгмор. у ІІо.паш По 
чав роботу 19 і О V часі пні бу хилку, 
де гіисьмеппиі прожив 17 ост а і і н і х 
років (190.3 НГ дим. Мирного Па¬ 
наса арійця) 19 І га (110.1 музей 
була ні (ПОП./іСп.і потік мо Робіну 
по у порядку ііапніо ііі. гнадщи 
ИИ II Мпріюіо ОЧО НІН і 1111 ПІНІ, 
менника— М. II. Ру сипко, піп і.е 
став і першим директором ічумем. 
Під час Великі>І ВПчппі піннії ек 
спонати було евакуйовано и «|>у 
1962 син письмепппка пгрг іап щр 
жаві будинок, всі речі і мпі и 
якими користувалася родима ІЧ і 
чепків. 1945 садибу-музеї« паям» 
під охорону держави як пам'ятку 
архітектури місцевого значіння. 
1989 у новому приміщенні відкрн 
то літературну експозицію. Садиба 
відновлена майже такою, якою бу¬ 
ла за життя письменника (пл. по 
над 2 га). У центрі подвір’я і гоїть 
дерев’яний будинок, поруч а п. 
танка, навколо сад, де збереглися 

МИРНОГО ПАНАСА МУЗЕЙ 

дерева, посаджені письменником, 
за садом — ставок. З 1976 садиба 
— пам’ятка садово-паркового мис¬ 
тецтва. Тут зростають вікові де¬ 
рева, серед яких — два дуби, 
яким бл. 300 р. Близько тисячі 
речей, книг, фотографій і доку¬ 
ментів розміщені у 7 кімнатах: 
передпокої, вітальні, кабінеті 
письменника, їдальні, кімнаті дру¬ 
жи пп, дитячій і господарській. 
У ньому будинку, зокрема 1903, 
із» »п лрпїзцили па відкриття па- 
м’ятппка І. П. Котляревському, 
буЕЩ.іи Літ я Українка, М. Коцю- 
биіи ькиїї, ІЗ- ( гефаник, М. Ста- 
ріщьк'ий, І. Кзрпгпко Карий, М. 
Садомськип, М. Заньковєцька. 
Підтримував стосунки з В. Коро- 
ленком. У музеї зберігається по¬ 
над 150 рукописів Панаса Мир¬ 
ного та його брата Івана Яковича 
(псевд. Іван Білик, Іван Кивайго- 
това, Іван Руїна, І. Яковенко). 
Серг і них вірші «Одклик з того 
світу від Івана Петровича сина 
Котляревського», «Братерське ві 
гаї п і я провансальцям від рідних 
їм по духу українців», 49 записів 
нар. пісень, рукописи статей «Сіль¬ 
ські звичаї», записи усної нар. 
творчості Івана Рудчеика, понад 
280 аркушів епістолярної спад¬ 
щини ппгьмешшка та його родини, 
частіша архіву журналу «Рідний 
край>. Зараз в експозиції с ори¬ 
гінали рукопису статті «Про мі¬ 
кроскоп ■», першої о оиуб’ііковапо- 
ю мірні і До України >, під яким 

« тим пі шле ІІ.таї Мирінні. Тут 
же експоную! і.см і мори письмен¬ 
ника, мнд.щі М II. Дра і омановим 
у Кенеїм чЛихі люди» (1877), «Хі¬ 
ба реиугь і я і.м п, як ясла повні?» 
(1880), «■ багато книжок Панаса 
М прім чп, що перевидавались у 
рі пі роки мовами народів світу, 
спопуш про нього сучасників, 
прані і і гературознавчого хлрак- 
и рч Па фаіаді будинку музею — 
Марному Панасу меморіальна 
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дошка ( 1949), 1951 встановлено пе¬ 
ред ним Мирному Панасу пам'ят¬ 
ник. Розташований на вул. Пана¬ 
са Мполого № 56. Іл.— табл. XIII. 
МЙРНОМУ ПАНАСУ мемо 
РіАЛЬНІ ДбШКИ. 1) У м. Гадя 
чі. Встановлена на фасаді бу¬ 
динку (вул. Садова № 6), в якому 
1858—65 жив Панас Мирній (1849 
—1920) (див. Мирного Панаса 
вулиця). Дошка — мармур, від¬ 
крита 1949. 2) У м. Миргороді. 
Встановлена па місці будинку 
(вул. Гоголя № 162), в якому на¬ 
родився письменник. Дошка — 
мармур, відкрита 1949. 3) У 
Полтаві. Встановлена па фасаді бу¬ 
динку (вул. Панаса Мирного 
№ 56), в якому 1903—20 жив 
письменник (див. Мирного Па- 
паса музей). Дошка — мармур. 
Відкрита 1949. 
МЙРНОМУ ПАНАСУ ПАМ’ЯТ¬ 
НИК у Полтаві. Відкрито 1951 пе 
ред Мирного Панаса музеєм. Па¬ 
м’ятник — бронзовий бюст висо 
тою 0,8 м па чотиригранному по¬ 
стаменті з лабрадориту висотою 
1,91 м. Автори: скульптор О. П 
Олійник, арх. М. К. Вропський. 
Міститься на вул. Панаса Мирно¬ 
го № 56. Іл.— табл. XIII. 
МИРбНЕНКУ В. А. МЕМОРіА 
ЛЬНА ДбіІІКА у Полтаві. Встано¬ 
влена на фасаді будинку по вул. 
Мироненка № 7, в якому жив Ге¬ 
рой Рад. Союзу Мчропснко Вік¬ 
тор Арсентіиович (1919—43). Н. 
у Полтаві. Навчався в с. ш. № 2. 
1939 закінчив Київ. арг. уч-ще 
ім. С. М- Кірова. Звання Героя 
удостоєний 1944 (посмертно) за 
мужність і відвагу, проявлені 
у боях під Курськом. Дошка — 
мармур, відкрита 1968. 
«МИРСКЙЕ ВЕСТИ». Щоденна 
газета. Виходила у м. Костяпти- 
пограді По пав, обл. 1911. 
МЙРСЬКИЙ — ручай у Полтав. 
обл., ліва прит. р. Сухої Групі 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зіпьків 
ського р ну. 
МИРЙНДІВКА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Рудки (бас. Дніпра). 

МИХАЙЛИКИ (Михайлнків) — 
село Шишацького р-пу, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Гре- 
беняки, Ковердина Балка,, Мас- 
лівці, Порскалівка, Харенки. 
Швадрони. Розташ. за 18 км від 
райцентру та за ЗО км від залізнич. 
ст. Яреськи. 854 ж. (1990). За пе¬ 
реписом 1859 козацький хутір 
Михаиликів Зіпьківського пов. 
Полтав. губ. мав 10 дворів, 73 ж. 
1900 М.— Ковалівськоі вол., 6 
дворів, 46 ж., діяла сільс. козаць¬ 
ка громада. 1910 — 13 господарств, 
69 ж., орної землі — 110 дес., 
всього посівів — 92 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На поч. 1918 створено рев- 
ком, який згодом передав владу 
виконкому. 1925 — комсомол, осе¬ 
редок. 1а переписом 1926 М- — 
хутір, центр Михаіілпківської сіль¬ 
ради Шишацького р ну Полтав. 
округу, 18 господарств, 101 ж., 
підпорядковані хутори Безсалий, 
Великі Фурси, Жемелі, Зливки, 
Малі Фурси, Рудепки, Холодна 
Балка. 1930 ств. колгоспи «Чер¬ 
воний прапор» та «Паризька кому- 
на». 1937 — партійну орг цію. 
М. були окуповані нім.-фашист, 
військами з 20.IX 1941 по 20.ЇХ 
1943. Тепер у селі — колгосп ім. 
Г. К. Орд жоні кідзе (м’ясо мол. 
та зерново-тех. напряму), АТС, 
радіовузол, відділення зв’язку та 
Ощадбанку, споживче т-во, вете¬ 
ринарна дільниця, дільниця IIIи- 
шацької РЕС, с. ш., філіал муз. 
школи, фельдшерсько акушер, 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 350 місць, б-ка (14,2 тис. 
од. зб.). У М. пам’ятник І К- 
Орджопікідзе (1970). Братська мо¬ 
гила рад. воїнів, що загинули при 
визволенні села 1943 від гітлерів¬ 
ців. Пам’ятник воїнам односель¬ 
цям, які полягли на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизп. війни (1956). Поряд 
НІ І.ИЮВ ІЄНО і в і стели, ц* вшіарбу 
н.іііі 82 іфі івища воїнів а <і і Ми 
хаіілпки іа Харенки На тер. 
с. Харенки знай ієно римський де- 
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МИХАЙЛІВНА парій імп. Адріама з іціиастії Ан- 
тонші в. 
МИХАЙЛІВНА — содо Велнкоба- 
іачанського р му, центр гільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Кульбашне, Ма- 
р’янське (Мар їін ьке). Розташ. за 
26 км від райцентру та за 6 км 
від зал і зі і нч. ст. Гом>-к не. 797 ж. 
(1990). Виникла н< рам і ще кін. 
18 ст. (на карг і і , .1 де І5оп піна, 
а також в «Описах Кипи ького на¬ 
місництва 70 80 років XVIII < і » 
не згадується). Первісна наша іс 
ла — Лікарське, очешгшо, по 
в’язана » іменем відомого чікаря 
Миргород, гювіту Михайла Яко 
вида Трохимовськото (1739—1813), 
який мав у селі зем. володіння 
(про нього див. Великі Сорочин¬ 
ці). У 1900 в селі — 32 двори, 
232 ж.; у 1910 — 52 двори, 285 ж. 
Наприк. 19 ст. землі були купле¬ 
ні великосорочипським поміщи¬ 
ком О. Малинкою, який побуду¬ 
вав тут економію та винокурний 
З д. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. До 1923 М. входила до скла¬ 
ду Устивицької волості Миргород, 
повіту, у 1923—25 — до Усти- 
вицького р ну, з 1925 — до Вели 
кобагачан. р ну. 1926 в М. наліч. 
82 господарства, 45і ж. У 1920 
на базі кол. поміщицької економії 
було засп. радгосп, що спеціалізу¬ 
вався на вирощуванні цукр. буря 
ків та зернових культур, У 1929 -- 
ЗО радгосп перепрофі н.ов.іію в 
племрадюсп по вирощу іза нию 
свиней. З 1939 радгосп як лр.і іковс 
г-во брав участь у Всесоюзній 
с.-г. виставці. У 1938—40 неод 
норазово нагороджувався Пере¬ 
хідним Червоним прапор» »м 
ВЦРПС та наркомату радгоспів. 
У 1932 в М відкрито поч. школу, 
незабаром перетворену в неповну 
середню. У період цім.-фашист, 
окупації М. (15. IX 1941 —19. IX 
1943) гітлерівці спалили чимало 
громад, будівель. У селі — рад¬ 
госп «Перемога» (г-во по розведен¬ 
ню племінних свиней), відділення 

зв язку, АТС, радіовузол, непов¬ 
на с. ш., дитсадок, клуб на 400 
місць, б-ка (9 тис. од. зб.). Діє 
водогін. Встановлено пам’ятник 
рад. воїнам, що загинули при виз¬ 
воленні села 1943, та воїна м-одно- 
сельцям, які полягли (47 чол.) 
під час Великої Вітчизп. війни. 
У с. Марийському є садиба та 
дуб, пов’язані з перебуванням 
Г. Г, Шевченка, іцо приїздив сюди 
у квітні 1845 па запрошення помі¬ 
щика О. Лук’яновича (див. Шев- 
ченкпаі Т• Г. пам’ятні знаки). 
У першій половині жовтня жив V 
с. Мар’ямському, бував у сусідніх 
селах, знайомився з життям селян, 
записував нар. пісні, намалював 
портрети членів сім’ї Лук’янови¬ 
ча. 10.Х 1845 написав поему «Єре¬ 
тик», 16.Х — «Сліпий» (« ПЄВОДЬ- 

іі ПК»). 

МИХАЙЛІВНА (Милорадівка) — 
село Матів^Іжого р ну, центр 
сільс. Ради пар. депутатів, якій 
підпорядковані села Жирківка, 
Любимівка і Первомайське. Роз¬ 
тань на р. Лип’янці (гірит. Орелі), 
за 22 км від райцентру та за 23 км 
від залізпич. сг. Селещииа. 1364 ж. 
(1990). Засн. у першій чверті 
18 ст. Михайлом Іллічем Милора- 
довичем (1715—26 — галицький 
полковник). Мало назву Милора- 
дівка. До серс г 19 ст. село було 
вла< вістю його нащадків. За пере¬ 
пік ом 1859 М. село, що не мало 
церкви, Костянгиііоград. пов., 137 

і,йорі в, 854 ж. 1900 — 334 двори, 
і II к.( відбувалося 4 ярмарки 

їм рік 1910 — 385 господарств, 
!52.5 к., було 2757 дес. придатної 
ція обробітку землі, орної — 

2497 н‘с., під посів — 2580 дес. 
Ремісників: теслярів — 12, крав¬ 
ши 20, шевців — 6, ковалів — 
8, ткачів — 22, столярів — 5. 
О гчссапдро-Невська церква (де¬ 
рев., 1884), при ній — б ка, жіно¬ 
ча церковнопарафіяльна школа 
(1912). 
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Рад владу в М. проголошено у 
1918. 1922 ств. кредитне т-во. 
1924 — З колгоспи: ім. Жовтневої 
революції, ім. Т. Г. Шевченка, 
«Перше травня». 1925 — комсо¬ 
мол. осередок. За переписом 1926 
М.— село, центр сільс. Ради пар. 
депутатів Машівського р-пу Пол- 
тав. округу, 51Ь господарств, 
2567 ж., діяло «Машиїтове това- 
риство», в якому було 2 трактори, 
2 молотарки, олійниця, 1932 із 
Малої Нехворощі до М. переве¬ 
дено МТС (проіснувала до 1958), 
в якій працювала жіноча грактор 
на бригада. 1937 — с. ш. У роки 
цім.-фашист, окупації (жовтень 
1941 — вересень 1943) жертвами 
фашизму стали 4 жителі М. 1952 
шляхом укрупнення утв. колгосп 
їм. О. В. Суворова, який 1972, 
об’єднавшись з колгоспом ім. К. 
Маркса, взяв назву останнього. 
У М. розтань центр, садиба кол¬ 
госпу (зерново-буряківничого на- 
пряму, тваринництво), відділення 
зв’язку, АТС, с. ш., фельдшерсько- 
акушер. пупкг (лікарня — у 
Жирківці), музей, Будинок куль¬ 
тури на 400 місць з кіноустанов¬ 
кою, б-кл (16,4 тис. од. зб,), буди¬ 
нок побуту. Уродженцями С. Жпр- 
ківки с М. В. Пасічник — укр. 
фізик, акад. АІІ УРСР (з 1961), 
засл. діяч науки УРСР (з 1964). 
1931 закінчив Полтав. іи-т соціаль¬ 
ного виховання. З 1970 — в Ін-ті 
ядерних досліджень АІІ України; 
І. І. Романенко (1918—78) — Герой 
Рад. Союзу (1944). У с. Любимів- 
ці пар. Г. Я. Тікунов (1916—72) — 
Герой Рад. Союзу (1945). Жив і 
працював у Полтаві. Імена обох 
героїв увічнені у меморіально¬ 
му комплексі (емт Машівка). У 
селі М. пам’ятники — В. І. Леніну 
(1967); на могилі рад. воїнів, що 
полягли 1943, визволяючи село 
від пі м.-фашист. загарбників 
(1968), га воїпам-односельцям, які 
загинули (181 чол.) в роки Вели¬ 
кої Вітчизні війни. (1978). 
МИХПІВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
орнітолог, заказник рееп. значен¬ 

ня (з 1980). Ьолошші масив, міс* 
це гніздування різноманітних ви¬ 
дів птахів. Розташ. біля с. Мих 
иівки Решетплівського р ну. Пере¬ 
буває у віданні колгоспів «Зоря», 
ім. К. Маркса та ім. В. І. Леніна. 
Площа 450 га. 
МЙХНІВЦІ — село Лубенського 
р-пу, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
В’язівок, Олександрі вка, П’яти- 
гірці і Терни. Розташ. на р. Слі- 
породі (прит. р. Сули), за 18 км 
від райцентру та за 25 км від за- 
лізішч. ст. Лубни. 977 ж. (1990). 
Засн. у 17сг. За Генеральним слі д¬ 
ством про маєтності 1729—ЗО М. 
козацьке село Лукімської сопи 
Лубен, полку, 20 дворів. 1750—- 
64 Горошппської сотні того ж пол¬ 
ку. 1/81 М, у складі Лубен, нон. 
Київ намісництва;, 19» дворів; 
1796 — Мїі.'юрос., 1802 — ІІолтав. 
губ. За переписом 1859 у М. (село 
власницьке та козацьке) 168 дво 
рів, 1229 ж., діяла дерев. Мико¬ 
лаївська церква (збуд. бл. 1732, 
перебудована 1794, споруджено но¬ 
ву 1862). 1900 — 190 дворів, 1474 
ж., діяли церковнопарафіяльна 
школа, 2 сільс. громади (козацька, 
сєляц-власників), мали землі влас¬ 
ної 1594 дес,; 1910 — 214 дворів, 
1365 ж., орної землі — 1150 дес., 
посівів — 1012 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 ств. сільраду, 1921 — 
комнезам, 1924 — магшшово т во. 
За переписом 1926 М.— центр 
сільради Лубенського р ну, 293 
господарства, 1623 ж. 1928 утв. 
ТСОЗ «Перемога». 1930 відкрито 
семирічну школу (з 1938 — серед¬ 
ня). На поч. 30-х рр. органів, кол¬ 
госп ім. Г І. Петровського. 
Під час нім. фашист, окупації 
(17.IX 1941 —19.ІХ 1943) гітле: 
рівцями вивезено на примусові 
роботи до Німеччини 135, розстрі¬ 
ляно 26 жителів села У вересні 
1941 — березні 1942 в М. перебу¬ 
вав Лубенський підпільним райком 
партії. У селі зпах. метр, садиба 
колгоспу ім. І. В Мічуріпа (зер~ 
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ноно тваринницького напряму), 
с. ні., амбулаторія, Будинок куль¬ 
тури на 550 місць, б ка (34,6 тис. 
од. зб.). Уродженцями М є Ге¬ 
рої Соц. Праці Є. 3. Знаііко та 
К. М. Соломаха; с. П’яти гірці 
Герой Рад. Союзу Д. К. Федорів¬ 
на (1913—72). У селі пам’ятник 
І. В. Мічуріну (1967). Братська 
могила рад. воїнів, що затнули 
при обороні села 1941 під нім.ч 
фашист. загарбників Истапов. 
(1957) пам’ятник воїнам о ціоселіи 
цям, що ііоляі ш ('»(»(> чол ) в роки 
Великої ВІТЧІІЗІІ. ВІЙНИ. Поблизу 
с. IV ялівок виявлено крем я 11 і 
вироби часів пізнього палеоліту, 
городище і поселення скіфського 
часу. В урочищі Дробинка — по¬ 
селення періоду Київ. Русі. На 
Зх, від села — 5 курганів. Біля 
с. Олександрівни — поселення 
доби бронзи, па цьому ж місці — 
поселення пеньківської культури. 
В урочищі Пріся — городище, 
поселення та могильник 11 —13 ст. 
На Гід. та ІГд. Зх. від села—16 
кургані 15. I Іоо нізу ( І ерпп 
поселення черпяхівеькоі культури 
та 5 курганів. 
МІЖНАРОДНОГО ЮНАЦЬКО 
ГО ДНЯ (МЮДу) ПАРК у Кре- 
менчуці. Розіаш. вздовж вул. 
Халлла шока, біля заводу шляхо 
вих маниш. ІІоса.дн<епип на місці 
болота комсомольцями та молоддю 
міста в 1938 за проектом арх. 
О. Гуралова. Центральний вхід 
до парку було оформ ієно дорич¬ 
ним портиком (арх Д> М Шла- 
паковський). Під час В і іикої Віт 
чизн. війни майже повністю впру 
баннії фашистами. Відноп ієн ніг 
у кінці 40-х — па початку 50 \ рр. 
На тер. парку розміщений Па 
лац культури заводу шляхових 
машин. Встановлено пам’ятний 
знак на братській могилі рад. вої¬ 
нів, які загинули при визволенні 
міста від гітлерівців (1959). 
МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДЙ ДЖЕРЕ 
Л(3 — гідролог, пам’ятки приро 
ди. 1) У м. Миргороді. Перебу¬ 
ває у віданні курорту «Миргород». 

МІНЯЙЛІ ВКА 

Площа 2 та. Охороняється зако¬ 
ном з 1964, 2) У с. Петрівцях 
Миргородського р-ну. Перебуває 
у віданні колгоспу «Україна». 
Площа 2 та. Охороняється зако 
ном з 1969. 
МІНІСТЕРСЬКІ ПОЧАТКОВІ 
УЧЙЛИЩА. Відкривалися згідно 
з законом від 29.V 1869 і діяли на 
основі особливої інструкції М-ва 
нар. освіти від 4.Х 1875 як зразко¬ 
ві навч. заклади для отримання 
підвищеної елементарної освіти. 
Поділялися па одно- і двокласні. 
Перші з 3 річним курсом навчан¬ 
ня, двокласні — з 5-річним. Біль¬ 
шість М. п. у. відкривалося на ба¬ 
зі парафіяльних шкіл М ва держ. 
маєтиостей (Ковалі вське, Супру- 
нівське, Решетилівське та ііі.). 
Предмети викладання в одноклас- 
пих: закон божий, рос. мова, ариф¬ 
метика; двокласних — ці ж пред¬ 
мети та історія, географія, при¬ 
родознавство, основи планіметрії, 
креслення, церковні співи. На 
1874 в Полтав. губ. діяло 6 міні¬ 
стерських училищ, 1912 — 63, 
з них 4 — однокласник, 59 — дво¬ 
класних, в яких навчалося 8005 
хлопчиків і 1504 дівчинки. При мі¬ 
ністерських училищах відкрива¬ 
лися класи для дорослих (Студе- 
никі вське), столярно-ремісничі 
класи (Грунське), закладалися са¬ 
ди та городи для практичних 
занять (Комшпанське, Велико-Со- 
рочинське), організ. учнівські хо¬ 
ри (Чорнухівське). Містилися 
в громадських та поміщицьких 
приміщеннях. Утримувалися кош¬ 
тами земства, держави та громад. 
Учителями працювали випуск¬ 
ники учительських семінарій. Но¬ 
во Тагамлицьке міністерське учи¬ 
ніте закінчив Г. П. Шерстюк — 
діяч укр. культури, засновник 
ви щитщтва «Рідний край». 
МІНЯЙЛІВКА — місцевість у 
Київському р-иї Полтави. Код. 
передмістя. У 1926 — 106 дворів, 
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607 ж. 1929 М. включена до скла- 
ду міста. 
МІСТА ПОБРАТЙМИ 1) Болг. 
місто Велико Тирново — побра¬ 
тим Полтави з 1963. Під час рос - 
тур. війни 1877—78 у боях за виз¬ 
волення Тирново брали участь 
іі полтавці у складі 34-ло Сс.всько- 
т піхотного та іні полків. Перехід 
рос. військ через Дунай і визволен¬ 
ня Тирново відзначалися у Пол¬ 
таві як міське свято. Першим 
тирнов. губернатором був при¬ 
значений випускник Петровського 
Полтавського кадетського корпу¬ 
су, генерал-майор М. О. Домон- 
тович, батько революціонерки і 
рад. дипломата О. М. Коллонтай. 
2) Болг. місто Горна Оряховиця — 
побратим Миргорода з 1977. 
3) Болг. місто Єлена — побратим 
м. ГІнрятина з 1965. 4) По тьс. міс¬ 
то Кошалін — побратим Полта¬ 
ви з 1968. 5) Болг. місто Павликс 
ни — побратим м. Карлівки з 1965. 
6) Болг. місто Свишгов — побра¬ 
тим Кременчука з 1965. Під час 
рос.-тур. війни 1877—78 у Свиш 
тобі були розміщені три кремен¬ 
чуцькі госпіталі. В одному з них 
(№ 63; працював учень і соратник 
М. І. Пирогова, хірург, професор 
М. В. Скліфосовський (див. Склі- 
фосовському М. В. пам'ятник) 
та лікар-народник О. О. Волкпі- 
штейм, життя яких було пов’яза¬ 
не з Полтавою. 
МІСТОБУДУВАННЯ на Пол- 
тавщині. До найдавніших пам’я¬ 
ток містобудування Полтавщини 
відносяться городища, селища, да¬ 
вні вали, у т. ч. Змієві, сліди кол. 
функціонального зонування, пла¬ 
нування, грасування вулиць і до 
ріг. Давні укріплені поселення іс¬ 
нували на тер. Полтавщини ще 
в 1 тис.; до її. е. Одне з найбіль¬ 
ших па Україні — Більське горо¬ 
дище. Рашіьослов’янські поселен¬ 
ня відомі вздовж річок Сули, 
Ворскли, ІІСла, Ромна та їх при¬ 
ток. Поділяються па укріплені 
(гоїюдиша) і і іеу кріплені (сели¬ 
ща). Городища, як правило, роз¬ 

міщалися на високих берегах рі¬ 
чок (Ромни, ур. Замок, Полтава, 
Лубни), неукріплені селища про¬ 
стягалися вздовж берегів річок 
та в їх долинах. Для поселень ро- 
менської культури по Сулі і Пслу 
характерне сполучення невелико¬ 
го укріпленого ядра і обширних 
неукріплених селищ навколо (Мо- 
наегирище). 
У 9—10 ст. відбуваться посилений 
розвиток міст, які виникали на 
базі старих родових городищ, при 
будівництві нових прикордонних 
фортець, на основі зростання ре- * 
місничих центрів. З 907 відомий 
Переяслав. Бл. 988 для захисту 
пд. кордонів Київ. Русі від напа¬ 
дів кочовиків (печенігів, чорних 
клобуків) великий КНЯЗЬ КИЇВСЬ¬ 

КІЙ! Володимир Свягославнч за¬ 
клав міста-фортеці понад Десною, 
Остром, Судок», ( ту гною. До ЧІІС 

і.і ціаіідлілііїшіх міст, згадуваних 
у літописах, належать' Кснятип, 
Хорол. Прилук, Пісочин, Говтва, 
Горошин, П ирятиіі, Лтава, Лу- 
комль, Лохвиця та ін. Тепер на 
тер. Полтавщини відомо бл. 50 
давньоруських городищ, кілька 
десятків селищ. У 11—13 ст. су- 
час. Полтавщина входила до скла¬ 
ду Переяславсько) землі. Най¬ 
смачнішим містобудівним утво¬ 
ренням того часу була Посульсь- 
ка оборонна лінія. Міста, за ви¬ 
нятком Переяслава, були невели¬ 
кими, складалися з дитинця та 
посаду (Лтава, Дубнпця, Ромен). 
Іноді посад оточувався оборонним 
валом (Лукомль). Здебільшого 
він лишався неукріпленим. Дитин¬ 
ці більших поселень, як правило, 
розміщали на високих мисах при 
злитті річок (Лтава, Лубен, Лу¬ 
комль, Ромен). Посад, окольний 
град, розвивався вглиб плато. 
Аналогічно використовувалися осо¬ 
бливості рельєфу й при розміщен¬ 
ні міста у рівнинній місцевості на 
надзаплавних терасах (Переяслав). 
Найпоширенішими були два піни 
містобудівних структур: 11 і міру і 
лий пш, коли дитинець одною 
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стороною прилягай до ріки, нав¬ 
коло нього півкільцем — посад 
(Лубен, Прилук); секторний тип: 
дитинець на мису, посад — віялом 
на плато (Ромен, Переяслав, Лта- 
ва). 
Внаслідок монголи татарської на¬ 
вали сйостері гається занепад місь¬ 
кого життя, ряд поселень припи¬ 
нило існування. На зламі 15—16 
ст. розпочинається економічне від¬ 
родження краю. 1 ол. шляхами 
колонізації були річки, мережа 
нас. пунктів спиралася на лісові 
масиви, які давали захист від на¬ 
падів. З’являються нові уходи, 
зимівники, хутори і слободи. Кар¬ 
ти Київського воєводства, скла¬ 
дені 1 Л. де Боплапом у 1650 х 
рр., показують досить густу мере¬ 
жу нас. пунктів по річках Сулі, 
Пслу, Хоролу, Ворсклі, Удаю. 
Багато з них зображені у вигляді 
фортець і замків. В умовах по¬ 
стійної боротьби з татар, напада¬ 
ми більшість поселень на Поптав- 
шині мали дерев’яно земляні ук¬ 
ріплення. 
Після визвольної війни 1648—54 
будівництво розгортається насам¬ 
перед у полкових і сотенних мі¬ 
стах, які ставали центрами ремесла 
й торгівлі. Теор. основою розвитку 
містобудування у 17 ст. була пра¬ 
ця О. Радшвепського «Устав рат¬ 
них, пушечпьіх и других дел, ка- 
сающихся до вОинской науки» 
(1621), окремий розділ якої при¬ 
свячено містобудуванню. Осп. са¬ 
нітарні і протипожежні норми, 
правила фортифікації закріплено 
у «Соборном уложепии» кін. 16 ст. 
Форма і структура міста були ідео¬ 
логічно осмислені іі канонізовані 
у «Требнику » Петра Мої й ні (1.646). 
Плани міст Полтавщини 18 сг. 
висвітлюють загальні принципи 
і особливості містобудування 17—- 
18 ст.: уфоргифіковапі центри 
міст — па підвищених місцях, 
здебільшою, на нд.-сх. їх око¬ 
лицях (Полтава, Лубни, Ромни, 
Гадяч та Миргород); замок або 
цитадель, як правило, невеликий 
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за площею (до 2 га), використо¬ 
вувався лише для військ, потреб 
(Ромни, Лубни, Кременчук, При¬ 
луки). Виняток становили Пере¬ 
яслав і Полтава, в яких замки 
запмали значну тер., де були квар¬ 
тали забудови і розташовувався 
не лише військ., але й культовий, 
громад, центри всієї округи. До 
замку прилягав посад, або місто, 
розташований на нижчих відміт¬ 
ках, чи на рівнинному плато за 
цитаделлю. У 2 й пол. 1 7 ст. поса¬ 
ди полкових і сотенних міст були 
захищені земляними укріплення¬ 
ми. Тут розміщалися гол. міський 
торг, собори (Ромни, Лубни), са¬ 
диби «значних людей», купців, 
козаків та ремісників, парафіяль¬ 
ні церкви. Цитадель і місто оточу¬ 
вали великі приміські слободи або 
передмістя, що у 18 ст. називали¬ 
ся форштадтами. Типи міських 
структур залишилися тими ж, 
що і в давньоруський період, але 
в реальних умовах ускладнилися 
завдяки росту селитьби, перехо¬ 
ду до концентричних структур 
(Зіньків), лінійних (Прилуки) з 
масою проміжних типів (Полта¬ 
ва). Моноцентризм містобудівних 
структур змінюється поліцептриз- 
мом за рахунок появи виявлених 
в об’ємах центрів планувальних 
районів, монастирів. Планування 
було в межах укріплених місь¬ 
ких центрів, як правило, регуляр¬ 
ним — Порядковим, рідше — ра¬ 
діальним, за межами фортець пла¬ 
нування було вільним і залежало 
від форми укріплень, рельєфу, 
гідрографії. Найбільша густота 
вуличної мережі і щільність забу¬ 
дови спостерігається у межах ук¬ 
ріплень, натомість для слобід та 
передмість характерна крупна на¬ 
різка кварталів, низька щільність 
забудови. У цілому планування 
міст було хоча й ландшафтним, 
нерегулярним, проте суто функ¬ 
ціональним. Оси. системи плану- 
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рання: порядкова, віялоподібна, 
гілляста. У невеликих сотенних 
містечках домінувала одна певна 
планувальна система: порядкова 
(Ліпляїв) або секторно-радіальна 
(Пнрятин, Глинськ, Ромни). У 
більших містах органічно сполуча¬ 
лося кілька планувальних систем, 
відображаючи Стадійність розвитку 
міст (Прилуки, Полтава, Гадяч). 
Як правило, порядкове плануван¬ 
ня було у межах фортеці, радіаль¬ 
не — навколо неї; віялоподібне, з 
переходом у гіллясте — на пери¬ 
ферії. Об’ємно-просторова ком¬ 
позиція, що визначалася природ¬ 
ною підосновою, системою ук¬ 
ріплень, структурою та плану¬ 
ванням, була головним чинником 
формування своєрідності образу 
міста. Незалежно від рельєфу 
суворо витримувалася ієрарх іч- 
ність містобудівної композиції. 
Центр міста на найвищих відмії 
ках завдяки фортечним валам і 
еспланаді був візуально виділений 
у пейзажі. Тут розміщалися гол. 
домінанти. У 2-й пол. 17—18 ст. 
ішов процес заміни дерев’яних 
містобудівних домінант мурова¬ 
ними, значно більших обсягів. 
Це міські і монастирські собори, 
парафіяльні церкви. При цьому 
дотримувалися принципу ієрарх іч- 
ності: гол. домінанти були масив¬ 
ними, 7—5-верхими (Полтава, При¬ 
луки); другорядні були 1—3-вер¬ 
хами, простих силуетів. Новим 
явищем архітектури 2 і йол. 18 
ст. стали багатоярусні муровані 
дзвіниці (Переяслав, Полтава, 
Мгар) як важливі акценти міських 
силуетів та муровані монастирі 
сірого регулярної композиції з 
собором у центрі і дзвіницею з 
Зх. (Густипський, Переяславський, 
Бо ліесеиський, Мгарський, Пол¬ 
тавський, Хресгоздвиженський). 
У 2 й пол. 18 ст. розпочинається 
процес реконструкції міст на заса¬ 
дах класицистичної архітектурі!: 
На Україну бу ло поширено Указ 
1763 «О еде киши всем городам, 
их строению и улинам специальиьіх 

планов, по каждой ту бери ии осо¬ 
бо». Але особливості тогочасної 
військ.-політ, обстановки затрима¬ 
ли реалізацію цих заходів на Пол¬ 
тавщині на кілька десятиріч. При¬ 
значені з 1782 губ. і повіт, земле¬ 
міри розпочали топографічну 
зйомку міст, складення нових 
планів. Перепланування заторкну- 
ло, передусім, Кременчук і Пол¬ 
таву. Найбільшого розвитку ре¬ 
конструктивні з планувальні ро¬ 
боти набули після того, як 1802 
Полтава стала губ. центром і було 
організовано губ. креслярню. Най¬ 
повніше нові містобудівні засади 
були реалізовані у проекті перепла¬ 
нування Полтави 1803. Того ж ро¬ 
ку розроблено план Ромен, ще 
кількох міст. На складну топогра¬ 
фічну основу накладалася абстрак¬ 
тна вулична мережа, але робилося 
це не механічно, .і з деяким ура¬ 
хуванням грасування ліній укріп 
леиь, вулиць і доріг, розташуван¬ 
ня соборів і монастирів. 1805 роз¬ 
роблено плани Лубен, Миргорода, 
Хорола та ін. повітових і заштат¬ 
них міст. 1810 затверджено новий 
план Переяслава. Авторами всіх 
цих проектів були губ. арх. М* 
Амвросимов і його помічник Плот- 
пиков, пізніше до роботи підклю¬ 
чився А. Карташевський. За їх 
проектами, з використанням аль¬ 
бомів «зразкових фасадів», що 
регулярно надходили зі столиці, 
впродовж перших десятиріч 19 ст. 
у Полтаві і всіх повіт, містах про¬ 
водилося буд-во присутствепних 
місць, народних училищ, ліка¬ 
рень тощо. На зміну попереднім 
органічним містобудівним струк¬ 
турам з поч. 19 ст. утверджується 
принцип регулярного, централі¬ 
зованого, упорядкованого міста. 
Ідея регулярності маслилася як 
засіб спрощення орієнтації, упо¬ 
рядкування планувальної струк¬ 
тури. Для кожного міста зарані 
обирався певний планувальний 
прийом. Ступінь складності мла 
ну визначався кількісно населен¬ 
ня, площею селитьби, значенням 
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МІСТОБУДУВАННЯ міста. Малі повітові і позаштат¬ 
ні міста вирішувалися єдиним 
планувальним прийомом, здебіль¬ 
шого — це ортогональна мережа 
вулиць. Але таким прийомом ви 
рішувалися і деякі великі мь та 
Прилуки, Переяслав. Планування 
Полтави, Лубен, Ромен вирішу 
валося кількома прийомамп з 
прив’язкою до існуючих вуличних 
трас. Прямолінійні вулиці Оріон 
тувалнея на архіт. домінанти 
(осьова перспектива.), з’явилися 
замкнені перспективи і шм са 
мим завершився перехід від 
давиьорусідсоі іаіідшлф'і поі снего 
М И орієнтації ДО /І ІІ і і Й по ОсьОВої, 
за принципом вулиця — коридор. 
Тол. площі здебільшого розплапо 
вувалися ближче до берегів річок. 
Фортечні вали зносилися, на їх 
місці прокладалися широкі озе¬ 
ленені бульвари (Ромни, Переяс¬ 
лав, Полтава). Були детально 
розроблені протипожежні вимо¬ 
ги — необхідність брандмауерів, 
розривів між будинками, заборона 
вкривати дахи соломою-; сапі гар 
ні вимої н — винос за місто цинії га 
рів і вироби, об’єктів. Квартали 
у центрах міст виділялися під 
муровану забудову, на периферії 
— під дерев’яну. Нормувалася 
ширина вулиць: головних — 10 
саж., другорядних — 5 саж. Не¬ 
доліком цих планувальних систем 
було ігнорування локальних особ¬ 
ливостей ландшафту. 
Перепланування здійснили лише 
частково через слабке економ, 
становище більшості міст. З 1836 
розпочалася розробка серії пла¬ 
нів згідно з новими вимогами: 
більше уваги надавалося шівчеп 
ню ніж. геол., гідролог, умов тер., 
повніше враховувалася наявна за 
будова, точніше намагалися ви 
значити перспективи розвитку по 
єелень. За зразок правили проек¬ 
ти, розроблені арх. В. Тесте для 
Київської губ. Але у зв’язку з 
передачею цієї роботи повітовим 
землемірам рівень реалізованих 
планів дещо знизився, а плануван¬ 

ня звелося до механічної приріз¬ 
ки нових прямокутних кварталів. 
У результаті здійснення цих за¬ 
ходів центр, частини більшості 
міст дістали регулярне плану¬ 
вання. Кол. передмістя перепла¬ 
нувати нерідко не вдавалося, і 
старі траси вулиць підключалися 
до ортої опального планування цен¬ 
трів. Нове планування призвело 
до зміни об’ємно-просторової ком¬ 
позиції завдяки знесенню обо¬ 
ронних ліній розкрилися панора¬ 
ми ансамблів історичних центрів 
Архі і. домінанти, як старі, так і но 
возбудовані, потрапляли у точки 
перетину осей кількох вулиць, 
завдяки чому великий ефект до 
сягався невеликою кількістю уні¬ 
кальних споруд. З поч. 19 ст. рядо¬ 
ва забудова була виведена на чер¬ 
воні лінії, з’явилася гіериметраль- 
па забудова кварталів, збільшив¬ 
ся масштаб споруд, особливо у 
центра# Кременчука і Полтави. 
У 2 іі пол. 19 — на поч. 20 ст. з’я¬ 
вляється суцільна 3—4-поверхо- 
ва забудова гол. вулиць у Полтаві, 
Кременчуці, Ромнах, Прилуках, 
Лубнах. Містобудівна ситуація, що 
створилася у результаті перепла¬ 
нувань 1-ї пол. 19 ст. та забудови 
19 — поч. 20 ст., стаза основою 
розвитку міст Полтавщини за рад. 
період. У 1930-х рр. відбулося 
руйнування об’ємно-просторової 
композиції більшості міст — Кре¬ 
менчука, Лубен, Полтави, Лохви- 
ці, Зінькова, Миргорода та іи., 
знищено основні архіт. домінан¬ 
ти. У пер і о/і перших п’ятирічок 
і повоєнної відбудови плануван¬ 
ня міст розвивалося на засадах 
спадкоємності^ у 1940—50-х рр, 
створювалися нові містобудівні ан¬ 
самблі в пеокласицистичпих фор¬ 
мах. У 1960-х рр. у Полтаві, Кре¬ 
менчуці, Лубнах розпочалося ма 
соне індустріальне житл. будів¬ 
ництво. Забудовувалися вільні 
тер., але вибіркове будівництво 
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нелося і п і< юр центрах міст. Вп 
хід сучасної ншудови у ^заплави 
річок, «окрема у Полтаві, грубр 
СПОі'ЦормП історично складений 
образ місіа. З 1970 х рр. індусі р. 
домобудування у Кременчуці іі 
Полтаві досягло значного розмаху. 
Основною планувальною ланкою 
став мікрорайон з комплексом тор¬ 
гово комунального і культурно- 
побут, обслуговування,. Починаю 
чи з 1960 х рр., різні ін-ти місто¬ 
будівного профілю (Укрміськбуд- 
ґіроект і його Полтавський філі¬ 
ал, Діпроміст, КиївГІДІПмістобу 
дуванпя) розробляють генеральні 
плани міст області і проекти де¬ 
тального планування їх центрів 
(Полтава, Кременчук, Ппрятин, 
Лубни, Лохвиця та ін.) Прово¬ 
дяться конкурси на проекти ген¬ 
планів і забудови центрів. Сту¬ 
пінь реалізації цих місторегулю- 
ючих документів низьким, що по 
в’язане з нереалістичною оцінкою 
перспектив і темпів містобудівно¬ 
го розвитку, методично та історич¬ 
но неспроможною ідеологією то¬ 
тального проектування і загальної 
регламентації. У 1968 Держбуд 
УРСР включив до списку старо¬ 
винних пас. пунктів України, про¬ 
екти планування і забудови яких 
мають погоджуватися з органами 
охорони пам’яток, міста Полтаву 
і Лубни* емт Дикапьку, се іа Усти- 
мівку, Ьільськ, Мгар, Мацкївці, 
Снітиіі, Великі Сорочинці, Хо¬ 
мутець, Березову Рудку, Горо- 
шпие. Постановою Ради Міністрів 
України від 1976 Лубни і Лохвиця 
включені до списку малих і серед¬ 
ніх істор. міст республіки, що 
під і я гають першочерговому упо¬ 
рядкуванню, 1986 Полтава вклю¬ 
чена до реєстру істор. міст все¬ 
союзного значення. У зв’язку з 
цим розпочалася розробка зон 
охорони пам’яток історії та куль- 
гури. Але з усієї області лише по 
Полтаві КиївїІДІТІ 1984 викона¬ 
но історпко лрхіт. опорний план 
з проектом зон охорони пам’яток, 
скориговаїїм і 1989. Ним передба 

чаємся цивілізоване ставлення до 
пам’яток містобудування й архі¬ 
тектури, істор. планування і забу¬ 
дови, до природного тандшафгу. 
МІСЬКА РЕФОРМА 1870. Горо 
дове положення 1(> червня 1870. 
За М. р. створені виборні міські 
думи: Зіпьківська, Золотоніська, 
Кобеляцькаї Костяптиноградська, 
Кременчуцька, Лохвицька, Лу¬ 
бенська, Переяславська, Пирятпп- 
ська, Полтавська, Ромепська, Хо- 
рольська. Правом голосу користу¬ 
валися лише власники нерухомо¬ 
го майна, переважна більшість 
міськ. населення була позбавлена 
виборчих прав. М. р. сприяла 
налагодженню міськ. г-ва, роз¬ 
витку міської торгівлі і пром-сті, 
охорони здоров’я, освіти. Була 
значно урізана законом 1892, 
який передав установи самовряду¬ 
вань і пі і нагляд губернатора. 
МІСЬКІ ДУМИ виборні рої 
порядні органи міського самовря¬ 
дування. Засн. 1785 відповідно 
до «Жал у ванної грамоти містам» 
на засадах станового представ¬ 
ництва (Градпзька, Зіпьківська, 
Золотоніська, Кобеляцька, Косіянр 
тиноградська, Кременчуцька, Лох¬ 
вицька, Лубенська, Миргородсь¬ 
ка, Переяславська, Пирятинська, 
Полтавська, Прилуцька, Роменсь- 
ка, Хоро іьська). Міська рефор¬ 
ма 1870 замість станового представ¬ 
ництва встановлювала обрання 
членів М. д. па основі майнового 
цензу. Правом голосу користува¬ 
лися лише власники нерухомого 
майна. Більшість міського насе¬ 
лення була позбавлена виборчих 
прав. За даними 1874, до вище¬ 
згаданих додалися думи в Гадячі 
та Глипську. Городоне положення 
1892 ще більше обмежило кіль¬ 
кість виборців, посилило нагляд 
царської адміністрації за діяльні¬ 
стю М. д. Ліквідовані 20.11 1918. 
МІСЬКІ УПРАВИ — виконавчі 
органи міських дум Ств. відпо 
відно до Городового положення 
від 16.VI 1870. Складалися з ви¬ 
борчих голови і кількох членів, 
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МНОГА мали канцелярії з відділами, по 
стінні і тимчасові виконавчі ко¬ 
місії. Ліквідовані у лютому 1918. 
МІСЬКІ УЧЙЛИІЦА — шестиріч 
ні павч. заклади, які відкривали 
ся згідно з положенням М ва нар. 
освіти від 11.V 1872 замість повійку 
еих училищ. Нові, як правило, 
відкривалися з ініціативи міських 
дум. Поділялися на о то , р*,о , 
три- та чотирикласні. До них 
приймалися діти дрібних урядов 
ЦІ В, торговців, рСМІГІІІІКІВ не мо¬ 
лодші семи років. \ Сучасників 
дістали назву «тупикових *, ожі їв 
ки до них не ГІриЙМЛ І цей випуск 
нпки іп. піпім поч. шкіл, а їх 
учні не мали права вступу до се¬ 
редньої школи. Навчання можна 
було продовжувати у нижчих 
дроф. школах і на пед. курсах. 
1874 на Полтавщині діяло 17, 
1910 — 25, 1912 — 29 М. у. З 
них Пирятин. (1868) . Кустолів 
ське (1888) були жіночими. У М. 
у. навчалося 8449 хлопчиків і 606 
дівчаті 3 них 895 римі селям, 
1541 козаків, 870 міщан і цехових, 
63 почесних громадян і купців, 
24 духовенства, 103 дворян і 
чиновників та ін. Викладали: за¬ 
кон божий, читання і письмо рос 
і церковиослов’яп. мовами, ариф 
метику, практичну геометрію, гео¬ 
графію \ історію, природознавст¬ 
во, фізику, креслення, малюван¬ 
ня, гімнастику. У восьми учили¬ 
щах вивчалися іноземні мови, 
в Хорольському — італійська бух¬ 
галтерія. У М. у. ісп. бібліотеки; 
з 2 ї половини 80 х рр. була вве¬ 
дена ручна Праця. При Кобеляць¬ 
кому М. у. було відкрито класи 
столярно токарного ремства копі 
Том поміщиці Савпцвкої, при з 
училищах — дворічні псд. курси, 
в яких навчалося 110 чол. 1 1877 
було введено плату за навчання: 
від 4 до 10 крб. на рік. Більшість 
М. у. містилася у власних при¬ 
міщеннях. Утримувалися коштом 
держави, земства, міста та від 
плати за навчання, Карлівське — 
за рахунок економії вел. княгині 

Катерини Михайлівни. Друге Пол¬ 
із вське — т-ва взаємного кредиту. 
Частині М. у. присвоювались іме¬ 
на місцевих фундаторів. Так, Гель- 
мязівське М. у. носило ім’я І. Мар- 
ковича. У Зіпьківському М. у. 
вчителював К. 1. Зеров — батько 
укр. вченого ботаніка, акад. АН 
УРСР Д К, Зерова та укр. літе¬ 
ратурознавця, поета і переклада¬ 
ча М. К. Зерова. З 1912 М. у. ре- 
оріат.ювані у вищі поч. училища. 
мічУріну і. в. ПАМ’ЯТНИ 
КИ. Встановлені па честь Мічу- 
ріна Івана Володимировича (1855— 
1935) — рос. селекціонера плодово- 
ягідних та ііі. культур, почесного 
чл. АН СРСР з 1935, акад. 
ВАСГНІЛ з 1935. Нар. поблизу с. 
Довгого (тепер Мічуровка Рязан¬ 
ської обл.). З 1872 до 1935 жив 
і працював у м. Козлові (тепер 
Мічурінськ Тамбовської обл.). У 
1948 О. П. Довженко зняв кольо¬ 
ровим худож. фільм «Мічурін». 
1) У г. Веселому Подолі Семе- 
півського р ну. Залізобетонна 
скульптура на цегляному постамен¬ 
ті. Відкрито 1967. 2) У с щі Кри¬ 
ниці Лохвицького р-ну. Знахо¬ 
диться біля контори радгоспу їм. 
Мічу ріпа. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. Ви¬ 
сота — 3,5 м. Відкрито 1967. 3) У 
с. Мачухах Полтав. р-ну. Залізо 
бетонна скульптура па цегляному 
постаменті. Висота — 4,7 м. Від¬ 
крито 1967. 4) У с. Михнівцях 
Лубенського р пу. Знаходиться в 
центрі села. Залізобетонна скульп¬ 
тура на цегляному постаменті. 
Відкрито 1967. 
МНОГА — | іічка в Черніг. і Пол 
тав об вістях України, ліва прит. 
р. Удаю (бас. Дніпра). Довж. 
59 км, площа бас. 589 км2. Шир. 
річища 10 м, шир. заплави 500 м. 
Похил річки 1,2 м/км. Бере поча¬ 
ток біля с. Остапівни Варвинсько- 
го р пу Черпіг. обл. В межах Пол¬ 
тавщини тече тер. ГІирятинського, 
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Чорпухіпк і.ми<і, .Лубеїіс&кого ра-| 
йопів. І І.і берегах М.— смт Чорну- 
хи, села Білоцерківці, Вороньки, 
Кмзлімка, Луковики, Яцини. 
МОК ЇЇВжСА — село Чорну хин- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане с. 
Піски-Уланські. Розташ. за 15 
км від райцентру та за 28 км від 
залізшій, ст. ГІирятин. 594 ж. 
(1990). Засн., вірогідно, па рубе¬ 
жі 16—17 ст. 1740 М. включена 
до складу Чорнусько* сотні Лубен, 
полку. У 70—80 х рр. 18 ст. селом 
володіли значковий товариш Іван 
Самойлович, вдова хорунжого пол¬ 
ковника Ірина Самойловнчева. З 
2-ї пол. 19 ст. до 1923 — волос вий 
центр Лохвицького повіту Полтав. 
губ. 
За переписом 1859 у М.—131 двір, 
912 ж., церква. 1866 побудована 
нова Миколаївська церква, при 
якій існ. б-ка та церковнопара¬ 
фіяльна школа. У 1900 в М.— 206 
дворів, 1381 ж.; у 1910 — 204 дво¬ 
ри, 1113 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. За переписом 1923 в М. Чор- 
пухииського р ну Лубен, округу 
иаліч. 1329 ж.; у 1926 — 277 дво¬ 
рів, 1370 ж. У період цім. фашист, 
окупації (17.ЇХ 1941—18.ІХ 194.1) 
гітлерівці вивезли па примусові 
роботи до Німеччини 60 чол. У 
селі — колгосп ім. 3. І. Леніна 
(зерново-буряківппчої о напряму, 
тваринництво), відділення зв’язку, 
АТС, с. ш., фельдшер, акушер, 
пункті дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 270 місць, б-ка (15,2 тис. 
од. зб.). У селі — братська моги¬ 
ла рад. воїнів, іцо загинули (38 
чол.) під час оборони села 1941, 
та пам’ятник воїнам односельцям, 
які потягли (96 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
МбКРА КОМИШУВАТК А — річ¬ 
ка в Полтав. обл., ліва прит. р. Ор- 
чпка (бас. Дніпра). 
МбКРА КОТЕЛЬВА — річка в 
Пол і а в. обл., права прит. р. Коте 
левкм (Середньої Котельви). Довж. 
20 км, площа бас. 183 км2. 

МбКРА ДШГЯНКА — річка в 
Полтав. обл., права прит. р. Орелі 
(бас. Дніпра). Довж. 49 км. Тече 
тер. Макіївського р -ну. 
МОКРА МАЯЧКА -— річка в 
Полтав. обл. Внаслідок її злиття 
з р. Сухою Маячкою утв. р. Ма¬ 
ячка (права прит. р. Орелі)#* 
Довж. 15 км. Тече тер. ІІовосан- 
жарською р-иу. Бере початок у за¬ 
болоченій долині побл. сіл Сухої 
Маячки, Кочубеївки, Довгої Пус¬ 
тоті. На берегах М. М. розташ, 
села Леніпове, Оборона Рад, Ре- 
ку нівка, Губарівка. У кільксх 
місцях па річці побудовано греблі. 
МбКРИЙ іржАвець — річка 
в Полтав. обл., права прит. р. Су¬ 
ли (бас. Дніпра). Довж. 26 км. 
МбКРИЙ ТАГАМЛЙК — річки 
в Полтав. обл. 1) Права прит. 
р. Тагамлмка (бас. Дніпра). Довж. 
27 км. 2) Діва прит. р. Ворскли. 
«МОЛОДА ГРОМАДА» — до ка¬ 

ток до журі і; «Полтавський коо¬ 
ператор» — сиец. видання для 
молоді. 1922 вийшов один номер. 
«МОЛОДА ГРОМАДА». Моло¬ 
діжна обл. газета. Виходить з 
22 X 1991 
«МОЛОДА УКРАЇНА». Журнал 
осв. характеру для дітей молод¬ 
шого і старшою віку. Еиходнв за 
ред. Олени Пчілки (див. Пчілці 
Олені меморіальна дошка) у Киє¬ 
ві 1906, 1908—12 та 1914 як щомі¬ 
сячний літ. і загальноосв. додаток 
до жури. «Рідний край». З 1914 
виходив у Радячі. Журнал друку¬ 
вав твори Т. Шевченка, С Рудан- 
ського, Лесі Українки та ін., 
переклади з рос. і зарубіжної л-р. 
Вийшло 64 номери. 
«МОЛОДЙЙ ЛЕНІНЕЦЬ». Га¬ 
зета, орган Требіпківського РК 
ЛКСМУ. Видавалася 1935—36 у 
Гребінці. Друкувалася на шпальтах 
газ. «За більшовицькі колгоспи». 
«МОЛОДЙЙ ОРАЧ». Газета, 
орган І [иряншського повітвикоп 
кому. Двотижневик. Виходим 1922 
у Пирятині. 
«МОЛОДНЕЧА С ТОРИіКА». 
Газета, виходила 1934 36 у Ко- 
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зельщпні. Друкувалася на шпадь- 
тах газ. «Розгорнутим фронтом». 
«мблот». Газета, орган ІІо.і- 
тав. к-ту РСДРП(б). У жовтні 
грудні 1917 у Полтаві вишило 
4 номери. 
«мблот». Літ. об’єднання гвор- 
чої молоді робітників По п а ви. 
Діяло в 1925—28. Поділяюся на 
укр. і рос. секції. Членами <М.» 
були: К. Лаврупів, !! Розіп, 
М. Корсуи (Крицевий), В Вітер- 
Пере льотний (Виси.к пко), ( Га 
рашкешіч (писав ів> н.с, мовою), 
В. Аврущбпі <», О Кпсспко га ін 
У квітці 1928 Молот» і Горно • 
утворили орі 11 її за цію < Лі гмо.і і>. 
Гйори друк, у жури. <іП(Шіг ель 
сю», «Горно» та в харківських ви¬ 
даннях. 
МОМУТЙНЕЦЬ — поті чок в Пол- 
тав. обл., поблизу с. Ручок Га¬ 
лицького р-ну 
МОНУМЕНТАЛЬНА муро 
ВАНА АРХІТЕКТОРА на Пол- 
тавщані започаткована у 2 іі пол. 
17 ст. і пов’язана з нац. держ^ від¬ 
родженням України ніс їм визв. 
війни 1648—54* У містах аво і,мі вся 
монументальні храми, будуються 
монастирські комплекси. Фунда¬ 
торами здебільшого виступає ко¬ 
зацька старшина, яка зосередила 
в своїх руках поліг, владу та скоп, 
ресурси (гетьмани, по іковпики 
рідше церковні ієрархи) Розвиток 
містобудування і М. м а. у 2 іі 
пот. 17—18 ст. дали гак! визнач 
ні ансамблі, як Густинський чопа 
стир і Краспогірськіш, Мтрс>> 
кий монастир (Мгарськиіі Лубен 
ськиіі Сйасо-Преображеіиі:,кіій) і 
Полтавський Хр&стоздвнжст /» 
кий монастир, собори у Прилуках, 
Полтаві, Пирятині, Ромнах, цорк 
ви у Лютеньці, Великих Сорочин 
цях, Жуках, Полонках тощо. У 
розвитку М. м. а. цього періоду 
можна виділити два оси. напрями. 
Перший з них пов’язаний з відрод¬ 
женням планово Просторових стру¬ 
ктур давньоруських міських і 
монастирських храмів 12 ст., пев 
ними впливами зх. (литовського і 

МОНУМЕНТ. АРХІТЕКТУРА 

польського) барокко. Цю лінію 
розвитку започатковано 1684 бу¬ 
дівництвом Спасо ІІреображеи 
ського собору Мгарського монасти¬ 
ря, 1689 за цим зразком закладено 
собор Полтавського Хрестоздви- 
жекського монастиря, а 1749 — 
Успенський собор у Полтаві. Всі 
вони тршієфиї, шестистовпні, з 
виділеним трансептом, 3-, 5-, 7- 
блнпі, з двох’ярусним зх. приді¬ 
лим і вежами, що його фланкують. 
( прощеним варіантом цих схем 
<: кубічні чотприсювпні п’ятиверхі 
храми епохи пізнього барокко — 
Срітенська церква та Воскресен- 
ська церква у Полтаві. Другий 
напрямок розвивав планово-про¬ 
сторові композиції, традиційні 
для дерев'яноі монументальної 

Дзвіниця і собор Мгарського 
монастиря. Фото поч. 20 сх. 

і 
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архітектури. Переважали хреща- 
ті п'ягпдїлі.ііі п’ятиверхі, дев’яти- 
дільїіі п’ятиверхі храми (собор Гу¬ 
сти нського монастиря, церкви у 
Лютеньках і Сорочії її ця х, собор у 
Прилуках та ін.), дев’ятидільні 
одноверхі (собор Вознесепського 
монастиря 1695 у Переяславі); тря¬ 
ді льііі триверхі церкви (Михайї 
лівська церква ноч. 18 ст. у с. 
Полонках біля Прилук). Відомі 
також численні проміжні типи, 
представлені трипефпим шести- 
стовпним трибанним Святодухів- 
ським собором (1689) у Ромнах, 
грядільним триконховим трибан¬ 
ним Преображенським собором 
(1767) Красногіреького монастиря 
коло Золотоноші (арх. І. Грпгоро- 
вич-Барський), тридільїшмп од- 
нобанними Різдва Богородиці со¬ 
бором у Пирятипі та Покравсь кою 
церквою (1770) у с. Жуках. Буду 
валися у цей період на ҐІ'олтавщи 
ні і безбанпі церкви зальною типу: 
Михайлівська (1666) у Переясла¬ 
ві, Миколаївська (1720) у Прилу¬ 
ках, Василівська (1751) у Ромнах. 
У серед. 18 ст. па Полтавщині 
сформувався оригінальний місце 
вин тип тетракопхових храмів 
квадрнфолієвого плану зі змен¬ 
шеним центр, четвериком. У їх 
зовнішніх формах іп укреслював 
ся мотив ярусності з строгої цент¬ 
ричності. До цього типу належали, 
крім Троїцької церкви у Днкань- 

ГІирятнн. Собор Різдва Богородиці 
(фзто до реставрації). 

& 

ці, Миколаївська церква у Полта¬ 
ві, Звідси цей тип поширився в 
ін. регіонах. Поряд з цим зустрі¬ 
чався і простіш тіні бєзчетвери- 
кового гетраконху, наприклад, 
Возиесєнсгжа церква у П\тшкарів~ 
ці під Полтавою, Миколаївська * 
церква 1787 у с. Китай город і. 
Більшість храмів, за давньою 
укр. традицією, стави піся посеред 
міських чи монастирських майда¬ 
нів, займали острівне становище І 
були розраховані на круговий 
огляд. Цим пояснюється їх«рссфа- 
садність», відсутність поділу фа¬ 
садів па головні та другорядні, 
скульптурне ліплення обсягів, ви¬ 
шукані багатоярусні силуети. Фор¬ 
ми декору еволюціонували від ре¬ 
несансної тектонічпості в вам ят- 
ках 17 сг. до бароккової пишності 
Сере Ь 18 ст. 
2 а іюл. 18 ст. па 11<>лгавщшіі ха¬ 
рактеризує і и я урі піОмапі і менням 
піній споруд, появою класичних 
бароккових особливостей. Під 
впливом творчості арх. В. Растрел- 
лі, Й. ИІеделя, І. Григоровича-Бар- 
ського та А. Класова розповсюджу¬ 
ється використання прийомів, 
форм, композиційних побудов про¬ 
фесійної, V т. ч. і столичної архі¬ 
тектури пізнього барокко, зокре¬ 
ма поширення набувають ордерні 
композиції. У цеп час новим яви¬ 
щем в архітектурі стали висотні 
багатоярусні муровані дзвіниці ор¬ 
дерної архітектури, що црийшли на 
зміну дерев’яним. Вони були най¬ 
важливішими м і стобу д і ВИ І1М и до 
мінантами окремих ансамблів і 
цілих міст: дзвіниця Переяслав¬ 
ського Вознесепського монастиря 
(1770—76), Полтавського Хрест о 
здвижепського (1786) і Мгар- 
ського (1785) монастирів, Успен¬ 
ського собору в Полтаві (1774— 
1801). За даними П. Бодянського 
на 1865 у межах Полтав. губернії 
паси*ч. 49 мурованих храмів, сію 
рудженнх до 1800. З них 5 храмів, 
збудованих у 17 ст.; 6 у 1 і і 
чверті 18 ст.; 5— у 2 й чвгріі 18 
ст.; 11 — у 3 її чверті і II у ос- 
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ташііїї чверті 18 ст. Це були тво 
ри відомих архітекторів — 1. Б. 
Зауера, М. Томашевського, С. Ста- 
банського, І. Г. Григоровича-Бар- 
ського та ін. майстрів, імена яких 
не дійшли до нашого часу. Ротно 
діл мурованих церков у межах 
губернії був дуже нерівномірним: 
найбільше їх зафіксовано у пн. ах. 
повітах, заселених з часів Київ. 
Русі, обмаль — у ид. сх. районах. 
У Полтаві з повітом наліч. 12 муро¬ 
ваних храмів, у Прилуцькому пов. 
— 7, Переяславському (», Пиря- 
тинському — і, Ромен», і.кому і 
Золотоніському по Л, І адяць- 
кому, Зіпьківсі»кому, Кобеляцько¬ 
му, Лубенському, Миргороді 
ському, Хорольському — по 2, у 
Костянтшюградському і Лохвиць- 
кому — по 1 і в Кременчуцькому 
— жодного. 
У кін. 18 — на поч. 19 сг. в архітек¬ 
турі Полтавщини утверджується 
новий художньо-стильовий напря¬ 
мок — класицизм. Цивільні і 
культові споруди ЦЬОГО стилю, що 
має джерела у античній спадщині 
Греції і Риму, зводилися у містах 
і селах, у більшості дворянських 
маєтків. На цей час припадає 
радикальна реконструкція бага¬ 
тьох міст, розвиток цивільного му¬ 
рованого будівництва ї Застосо¬ 
вується регулярне осьове плану¬ 
вання, ансамблевий принцип забу¬ 
дови міських вулиць і площ (Кру¬ 
гла площа у Полтаві). Виникло 
багато нових типів споруд: адм. 
(будинки губернаторів і присутст- 
венні місця у Полтаві, магістрат у 
Кременчуці, поштові станції), 
громадських (Дворянське зібрання 
у Полтаві), навч, (Кадетський кор 
пус та Інститут шляхетних дівчат 
у Полтаві, повітове уч-ще у Ром 
пах), медичних (шпиталі у Пол 
таві, Ромнах, Кременчуці), ка¬ 
зарми і лазарет у Кременчуці (арх. 
М. Амвросимов, не збереглися). 
Багато таких споруд зведено за 
типовими проектами арх. А. Заха 
рова, які надсилалися з Петербур¬ 
га, і за проектами губ. арх. М. 

МОНУМЕНТ. АРХІТЕКТУРА 

Амвросимова і А. Карташевсько¬ 
го. Кілька першокласних пам’я¬ 
ток доби класицизму збереглося 
від найвідомішого палацово-парко¬ 
вого ансамблю Кочубеїв садиби: 
ротоіідальна Миколаївська церк¬ 
ва і дзвіниця. Тріумфальна бра¬ 
ма., Не збереглася гол. споруда 
ансамблю — палац Кочубея — наЙ- 
впдатніша палацова споруда епо¬ 
хи класицизму на Полтавщині, 
С адибпі будинки, палаци, іи. спо¬ 
руди класицистичної архітектури 
збереглися в Березовій Рудці 
(див. Закревських садиба). Боб 
рику (див. Масюкова садибний бу* 
дичок), Крутому Березі (див. Зінь- 
ківських садиба), Вишняках (са¬ 
дибний будинок поміщика Пламеїг 
ця), Хомутці (див. Муравйових- 
Л постолів садиба). їх архітекту¬ 
ра — яскравий приклад регіональ¬ 
ної трансформації загальної мпер- 
ського стилю класицизму. Класи¬ 
цизм також дав принципово нове 
опрацювання архітектури храмів. 
Церкви набули кубічних чи хре 
іцатих обрисів, завершень у фор¬ 
мі масивних півсферичних купо¬ 
лів на циліндричних барабанах, 
фасади ускладнилися колонними 
портиками. Етапною пам’яткою 
є Успенський собор у Кременчу¬ 
ці. До творів зрілого класицизму 
належать: Троїцька церква в Ко¬ 
тельні, Успенська церква у Вепри- 

Садпба Кочубеїіі у Дпканьці. 
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ку, Благовіщенська церква у Фе 
дорійці, Всі хсвтпська церква у 
Гадячі і і Ги. Всі ноші однобанні, 
більшість має розвинені притво¬ 
ри з Зх. Невеликі 1—2-ярусні дзві¬ 
ниці почали з 1810 х рр. споруд¬ 
жувати над зх. притвором храму. 
Характерною особливістю М. м. а. 
Полтавщини кін. 18 — Гї пот. 
19 ст. с велика кількість споруд, 
які у стильовому плані становлять 
проміжні типи, перехідні ланки від 
пізнього барокко до класицизму, 
яскравим прикладом чого є ан¬ 
самбль Троїцької церкви > Виш¬ 
няках. Поряд з цим, монументаль¬ 
ні споруди періоду класицизму 
характеризуються наявністю міс¬ 
цевих особливостей, обумовлених 
тривкістю давніх буд. традицій. 
Характерним прикладом місцевої 
модифікації загальновживаних 
стильових канонів була Устон ька 
церква в Хоролі. 
У 1850 х рр. класицизм вичерпав 
свої можливості, і на зміну йому 
прийшли різні стильові напрямки 
у руслі рєгроспєктпвізму. Про¬ 
відним напрямом став романтизм 
з численними течіями, які орієн¬ 
тувалися на різні істор. стилі і 
витворили оригінальні різновид¬ 
ності неорос. стилю, псоклаепциз 
му, пеоготикн, необарокко тощо. 
На Полтавщині збереглося чимало 
високої] рофссііш и х архіт. тво¬ 
рів доби історизму. У 11 ео русько¬ 
му і «візантійському> стилях зво- 

Полтава. Будинок губернських 
прпсутственннх місць. 
Фото поч. 20 ст. 

лилися церкви (Різдва Богороди¬ 
ці церква, Сампсоніївська церква 
у Полтаві), рідше — громад, бу¬ 
дівлі (жіноче єпархіальне училище 
в Лубнах, 1907. арх. О. М. Беке- 
тов). Імпозантний неоренесанс за¬ 
стосовувався для представниць¬ 
ких адм. і громад, споруд, таких 
як Земської бібліотека будинок. 
Полтавський просвітницький бу¬ 
динок їм. М. Гоголя, Земельниіі 
банк у Полтаві, художньо промис¬ 
лова школа у Миргороді (1896). 
Синтезом форм модерну і неорусь- 
кого стилю відзначається будинок 
Російського селянського банку 
у Полтаві (1906—09, арх. О Ко- 
белєв) з активним використанням 
скульптури і поліхромії. У сти¬ 
льових формах пеоготикн споруд¬ 
жено Петропав пінську кірху в 
11 о і та ні. 
(’ере і об’єктів М. м а. іюч. 20 сі . 
особливу групу іі/ілцпоіь бу¬ 
дівлі, у яких відбилися пошуки 
українського архітектурного сти¬ 
лю. Архітектори і художники нади¬ 
хались кращими зразками народ- 
ноі архітектури, тра інформую¬ 
чи тисячолітній досвід з естетич¬ 
них позицій нового часу. До таких 
пам’яток належить Покрої ська 
церква у Плішивці, Полтавсько- 
/о губернського земства будинок 
та і її. У цьому напрямі працюва¬ 
ли О. Г. Сластіоп (див. Сластіону 
О. Г. меморіальні дошки), Д. М. 
Дяченко (див. Кротеики). Па 
1990 в Полтав. обл. під охороною 
держави перебувало 36 пам’яток 
М. м. а. республ. значення. Іл.— 
табл. II, ІІТ, V—X, XX, XXIV, 
XXVI, XXVIII, XXX. XXXII. 
морСзівська дача — бот. 
пам’ятка природи (з 1969). Дубо¬ 
вий лісовий комплекс з деревами 
віком 85—100 р. Розташ. в Лубен¬ 
ському р ні. Перебуває у віданні 
Лубенського лісгоспзагу. Площа 
865 і а 
МОРС >:ижл річка в І Гнітам, 
по і , пва Еїрпі р. Чпшіпіюі (бас. 
Дніпра). Гече іч*|» . ііііі.кі вського 
р ну. 

566 



ЛІ 

«М*Н КИЛ. . і і нЄ н. > По паві. 
1 Іоб\ н Ні ІНШІ II.1 ІІІІЧ ; (і сі. по 
ну І )С(»і мірі ні м о по ,К9 Ю 3 
| Ч »! 1 ІШІ • 1| Н|І 1 ой V і..11ч і 1 як 1 НІ. н> 
ІІІІІІ и\ ціипі 1 '< і і н, | МИШІ 1987. 
мої іини ькі статті 1665 — 
ііноіч іміі ум* * і»и мі і кпзацькою 

< 1,11 »І М ІІІ н »н* І II і | м II ПМ У|.)Я (ОМ, ЩО 

14 III ІІІІМ III II X І* ІЬМ.ІІІ І. Ь[)ІО- 

хонсцькиіі у М<»< киї Мі 11 псрджую- 
чи 11 рай; і і.і 111 > 11 її і ні к«>аац. стар- 
1111111 її, псі,шив пні І н/>с.іш’(шми 
сіпатгнчцц 16 > І і ІІережлявсьіш- 
мп статтями М»»'), М- о значнсю 
мірою ОПМС І VII! III 110. ІІТ. автоно¬ 
мію 11 іюОсрг І.ІІОЇ України й по- 
і н цив.і пі м в їм і фіпан. залеж¬ 
нії м. пі і царського уряду. За М. 
«. укр. лем іі ого. кину валися воло¬ 
діннями рос. монархів. Збільшу¬ 
валися гарнізони рос. війська у 
Києві, Чернігові, Переяславі і 
Ніжині. Крім того, рос. гарнізони 
розміщувалися у Полтаві, Кре 
мепчуці, Новгороді (Тверському, 
Острі, Канові га іп. міч гах, а 
така к у Кодаку їм Запорізькії”! 
Січі. Ьуло розширено права рос. 
воєвод. 
МОСТОВА — річка в Попав 
обл., лівий рукав р. Ворскли (бас, 
Дніпра). 
МбТРЯ струмок у Полтав. 
обл., поблизу с. Яреськів ІЛишаць- 
кого р ну. 
мОцькйй ручай у Полтав. 
обл., прш р. Кісіячки (час. Дні 
пра). Тече тер. Лубенського р ну. 
МУЖЕВА ДОЛЙНА річ І . І 
в Полтав. обл., ліва іірпт. і» Групі 
(бас. Дніпра). Доїм.. 2) км 
«МУЗИЧНА І гол 1 Ашщ ПІЛ 
— нар. музей. І і і р<р 1978 \ при 
міщенії і музичного училища їм 
М. В. Ласепка. І п і ці 11 о|кім ( і мор. 
музею і ііого заві іуь.ічі м і М А 
Фісун. Експонатів понад .» пк 
Експозицію складаюіь три розді 
ли. Перший розділ прпевячепіш 
укр. композитору М. В. Лисемку 
(див. Лисенка вг^лиия). Містить 
збірник обрядових пісень із осо 
б мстою печаткою Миколи Віта 
лііювпча, збірник пар. пісень 

МУЗИЧНІ ШКОЛИ 

видання 1868 з автографом укр. 
письменниці Марко Вовчок, парти 
тура кантати «Па вічну пам’яті, 
і. Котляревському» із лвіоірлфом 
М. В. Лисенка (ця кантам впер 
ще була виконана у Полтаві 1903 
під час відкриття пам’ятника пись¬ 
менникові). Матеріали інших двох 
розділів розповідають про діяль¬ 
ність викладачів та випускників 
училища, про діячів у галузі му¬ 
зичної творчості, життя і діяль¬ 
ність яких пов’язана з Полтавщи¬ 
ною (М. Г. Чурап, Г. П. Гладкого, 
В. А. Кабачка, Д. Ф. Піки, В. М. 
Верховинця та ііь). 1989 музей 
удостоєний звання народного. Роз¬ 
ташований па пулі Жовтневій 
№ Ц. 
МУЗЙЧНЇ ШКбЛИ. С1 іеціа ль 
ні муз. иавч. закча рі системи М ва 
ку штурм України,- які щють иоч. 
муз. ос вії у. У 1990 в По ітав. облас 
і і працювали 41 мітяча муз. шко¬ 
ла і /П ї\ філіалів у селах, 2 ве¬ 
чірні муз. школи для робітничої 
молоді. У муз. школах працює 
понад 1100 викладачів і навчається 
понад 9,5 тис. учнів. Школи мають 
відділення: гри на фортепіап >, 
струпно-смичкове (скрипка, віо¬ 
лончель, контрабас), народних, ду¬ 
хових, ударних інструментів, 
струнно щипкових (арфа). У вс 
чірпіх муз. школах, крім згаданих, 
* ще вокальний відділ. Нерпі 

іі(і/іі,ін.і 111 >• >с 11 і 11 м 111, ь к і-і її будинок ім. 
М 15 І иі о ї ї < 1 ><>"ГО иоч 20 (' і. 
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муз. ПІКО пі пули відкриті в Кре¬ 
менчуці (1920) і Полтаві (у 1918— 
28 діяла при муз. технікумі, потім 
самостійно). У повоєнні роки від¬ 
крито такі муз. школи: Білицька 
(1973), Великобагачапська (1968), 
Великосорочинська (1988), Велико- 
кринківська (1974), Гадяцька 
(1960), Гирявоісковецька (1985), 
Глобинська (1965), Градизька 
(1971), Гребіпківська (1965), Ди 
канська (1966), Зіньківсмса (1964), 
Карлівська (1960), Кобеляцька 
(1959), Козел ьщинська (1970), 
Комсомольська (1968), Котел ен¬ 
ська (1967), Кременчуцька ічї> 2 
(1963), Кременчуцька № 3 (1978), 
Лубенська (1954), Лохвицька 
(1956), Лучанська (1985), Маціів- 
ська (1970), Миргородська (1954), 
Новосанжарська (1954), Оніптян- 
ська (1972), Оржицька (1967), 
Пирятинська (1957), Полтавська 
№ 2 (1964), Полтавська № 3 (1969), 
Полтавська № 4 (19/0), Полтав¬ 
ська вечірня (1944). Решетилівська 
(1965), Семенівська (1961), Сеа- 
чанська (1971), Хорольська (1959), 
Чорпухипська (1970), Червоноза- 
водська (1976), Чутівська (1966), 
Шишацька (1966). Сере [ виклада 
чів муз. шкіл удостоєні звання 
Засік працівник Культури УРСР: 
Ф. О. Остапенко (директор йол гав. 
дитячої муз. НІКОЛИ № 1, керівник 
засл. капели бандуристів м. Пол¬ 
тави), С. В. Прокопснко(викладач 
Полтав. дитячої муз. школи .]\г9 1), 
3. Ю Пасічник (викладач полтав. 
дитячої муз школи № 3). Крім 
музичних діють 4 дитячі худож¬ 
ні школи: в Комсомольську (1977), 
Кременчуці (1974), Лубнах (1975) 
і Полтаві (1962). 
МУРАВ Йбв И Х-АП <5 С Т О ЛІ в 
САДЙБА у с. Хомутці М яр город- 
гького р-пу. Засік у 2-й гюл. 17 
сг. хомутецьким сотником, згодом 
миргородським полковником П. С. 
Апос голом. Відомості про дерев. 
п;іиськїїіі па тац і сад з теплицями 
за пішії в цім. вчений природозна¬ 
вець А II. Гільденштедт, який 
1774 відвідав містечко. На тер. 

садиби знаходилася Троїцька 
церква, збудована 1754 полковни¬ 
ком М. Д. Апостолом. На поч. 
19 ст. маєток одержав у спадок Іван 
Матвійович Муравйов- Апостол 
(1770—1851) — рос. письмешшк- 
иросвітитель, перекладач, дипло¬ 
мат, академік Рос. АН (з 1811), на¬ 
щадок гетьмана Данила Апостола 
по жіночій лінії. Після відставки 
1806 він переїхав у Хомутець, де 
було відбудовано іі впорядковано 
родовий маєток. Гол. в’їзд прохо¬ 
див від села через місток над р. Хо¬ 
мутцем, центр, алеєю парку до па¬ 
радного двору перед панським 
будинком. Центр, двоповерхова 
частина палацу сполучалася на¬ 
півкруглими переходами з бічними 
флігелями, що утворювало П-по¬ 
дібну в плані композицію двору- 
курдоперу, характерну для садиб¬ 
но палацової архітектури доби кла¬ 
сицизму. Гол. вхід оздоблював 
своєрідний ганок, над яким на рів¬ 
ні 2-го поверху було влаштовано 
терасу-балкон, на яку був вихід 
з парадної зали. Центр, найдавні¬ 
ша частина — дерев’яна, добудо¬ 
ви — муровані. З боку паркового 
фасаду існувала те раса-лоджія, 
сходи від якої провадили до пар¬ 
теру перед ставом із штучними 
острівцями (див. Хомутецьким 
парк). Сини І. М. Муравйова-Апо¬ 
стола — Матвій, Сергій та Ігїолит 
були учасниками декабристського 
руху. До них у М. А. с. приїздили 
П. І. Пестель, М. 11. Бсстужев- 
Рюмін, М. І. Лорер, М. С. Лунін 
та ін. (див. Декабристи па Пол¬ 
тавщині). 1851 після смерті влас¬ 
ника маєток залишився молодшо¬ 
му сипові від другого шлюбу Ва¬ 
силеві Івановичу. Згодом пере¬ 
йшов до С. К. Гартіша, який одру¬ 
жився з його вихованкою. Тепер 
на тер. М. А. с.— Хомутецькии 
ветеринарно-зоотехнічний техні¬ 
кум. В одному з приміщень пала¬ 
цу розміщено частину експозиції 
Хомутецького історичного му¬ 
зею, присвячену цекабрік гам. Іл. 
— табл. XXIV. 
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МУРАВСЬКПЇІ — ручай у ІІол- 
тав. обл., прит. |>. Сули (бас. 
Дніпра). Тече тер. Люхиііцького 
р-ну. ^ 
МУСІЇВКА (Нова Мусіївка) — 
село Хорольського р ну» центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані сіма Стара Му¬ 
сіївка, Лазькії, Маріппівка, Ми- 
щепки, Хомспки, Піки б, Ііурла- 
ки, Дації. Розташ па іівому бере¬ 
зі р. Сули, за 25 км від рай цеп гру 
та за 22 км від за ііаппч. ст. Хо 
рол. 515 ж. (1990) Село виникло 
у кінці 16 ст. Сели іисм гут селяни 
втікачі від папської сваволі, коза 
КИ. У 18 сі. М. па пч понад 100 
дворів. У 178» село Карельського 
повіту перейшло у власпісіь Ста- 
рицького, 1787 — прем’ср-майора 
Л. Кой канівського, секунд-майо¬ 
ра І. Боярського, сотників І. Мол- 
чевського та Ф. Ковалевського, 
частиною його володів також нім. 
колоніст Струве, 959 ж. За пере¬ 
писом 1859 М. Хоро. і ьського по 
віту власницьке м коаацькс 
село, 350 дворів, 231 і І; , дерев. 
Возпесепіька церква побудова 
на 18/51 поміщиком І <> Нашило 
вим, при церкві о к.і. 11л 1863 
у селі па пч. 35 > цнорп, £687 ж., 
винокурний і» цукровпіі :і дн. 
У 70 х рр. б у !<» ві (.крито церковно 
парафія паїу піки і\, яка 1884 < та 
ла земською, ПОЗ переведена 
до Нової Мусі інки Иіо у Новій 
Мусіївці Худо тік і ас *»ї т> ю< гі \о 
рОЛЬСЬКОГО повії У !0 * И'І Ції 
дарства, 1267 ж., V ( і ірій Му< їм} 
ці — (52 юсподарс тиа 333 к ( « 
ляпи брали учасм. у |к пн ними 
1905—07. Ні гі революції 191 
у селі виник іа І’а щ •• '? іепут.і 
т і в, усічні 1918 п ро 1*0 ІОНИ По Iі II 
владу. 1922 відкриіа почім к<чш 
школа па х. Лааьки, органі юву 
вались лікнепи. 1929 ств. колгосп 
«Незаможник». Іою ж року у с. 
Старій Мусіївці відкрито поч. піко 
ту (22 учні), а через три роки та 
ка школа почала діяти в с. Бай 
ках. Мед. пункти були відкриї і V 
с. Мусіївці та на х. Парнюкп 

М’ЯК ЕНЬКІВКА 

1932 ств. 4 колгоспи: ім. С. М. Бу- 
льонпого, ім. 17 партз’їзду, ім. 
Комінтерну та «Серп і Молот». 
Колгосп — учасник Всесоюзної 
с.-г. виставки у Москві. Під час 
цім.-фашист. окупації (13. IX 
1941 — вересень 1943) було виве¬ 
зено до Німеччини 250 чол. 1959 
відбулося укрупнення колгоспів, 
ств. колгосп «Росія» (м’ясо-мол.- 
зернового напряму, тех. культу¬ 
ри). У селі є с. ш., дит. садок, 
Будинок культури (400 місць), 
б ка (13 038 од. зб.), відділення 
зв’язку. Уродженцями села є док¬ 
тор юрид. наук В. Т. Нора та док¬ 
тор філософ, наук, професор М. О. 
ГІарнюк. У М. споруджено і а- 
м’ятники В. І. Леніну (1960), вої- 
нам-односельцям, які загинули під 
час Великої Вітчизняної війни 
(1975). 
МУШЙНА — річки в По пав. обл., 
мм. права прім. Дніпра. І Іе існує. 
Затоплена водами Дліцродзержин- 
< ької о ію іосховпща. 
М’ЯКІ ПЬКЗВКА — село Рєше- 
гилівського р ну, центр сільс. Ра 
ці нар. депутатів, якій підпоряд 
ковані села Мнхнівка, Шрамки. 
Розташ. па правому березі р. Говт 
ви за 9 км від райцентру та за 
18 км від залізнич. ет. Реї неї плів¬ 
ка. До автотраси Київ — Харків — 
II км. 521 ж. (1990). Село виникло 
у ’ в гюл, 17 і. г. Вірогі цю, що на- 
аид села походить від прізвища 
перших поселенців козаків М’я 
Меш.ких. 1859 у М’якепьківці бу- 

( мнім І І. Мямії.допа у Полтаві. 
ІIV пшик художника# 
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ло 98 дворїп, Я ЇМ ж. За даними 
1910 (>) і псиодарств, 371 ж. 
Части на населення займалася ре- 
мг« і.імп. У .земській трикласній 
школі навч. 24 учні. У травні 1905 
на сільській площі був піднятий 
червоний прапор. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, в лютому 1918 ств. ревком. 
Незабаром село окупували нім.- 
австр. війська. Для боротьби з ни¬ 
ми буто створено партизан, загін. 
У грудні 1919 частини Червоної 
Армії визволили М. від денікінців. 
1920 ств. комнезам, через 7 років 
комсомол, осередок. 1926 — 87 
дворів, 472 ж. На иоч. ЗО х рр. у 
селі функціонували 2 колектив¬ 
них господарства, які об’єдналися 
1932 в одне. Працювали: початкова 
школа, школи лікнепу, політграмо 
ти, кооперативна школа, сільбуд. 
У роки кім. фашист, окупації 
(27.ІХ 1941—20-ІХ 1943) мокрів 
ці 3 чол. розстріляли, 26 чол. від¬ 
правили на примусові роботи до 
Німеччини. У селі — колгосп їм. 
К. Маркса (рільничо-тваринниць¬ 
кого напряму), неповна с. ш., 
медпункт, дитсадок, Будинок 
культури па 360 місць, б ка 
(10 510 од. зо.). Уродженцем села 
є Герой Рад. Союзу (1945) В. ТО. 

Надгробок на могилі 
Г. Г. Мясосдоиа у Полтаві. 

Бондаренко. Пам’ятники: К Мар¬ 
ксу (1967), загиблим воїнам-одно¬ 
се льцям (1967). Біля с. Шрамки —• 
залишки укріплень рос. армії 
часів Петра І. 
МЯСОЄДОВА ВУЛИЦЯ у Пол-, 
таві (кол. Мала Зустрічна, Київ¬ 
ський р и) — від вул. Воїікова 
до Шведської. Наз. на честь Мясо- 
єдова Григорія Григоровича (1834 
—1911) — рос. живописця. Н. у 
с. ГІаньково (тепер Орловської 
обл.). 1856—62 навчався в не- 
терб. АМ. 1863—68 як пансіонер 
АМ перебував у Німеччині, Іспа¬ 
нії, Франції. З 1870 — академік, 
з 1893 — дійсний член петерб. АМ. 
Один з організаторів й активних 
діячів т-ва передвижників. 1889 
завдяки сприянню полтав. лікаря 
О. О. Волкепштейпа (познайомив¬ 
ся у Москві під час відвідин 
.4. М. Голе того) М придбав у 
ИОЛТаВСЬКОМу ПСредмІсіІ ІІ(ІвЛ(ЧІ~ 

кам садибу з великим фруктовим 
садом, нарком та ставком, де осе¬ 
лився з родиною. У М. бували ху¬ 
дожники М. О. Ярошенко (див. 
Ярошенка вулиця), В. К. Менк, 
М. М. Ге, І. К. Пархоменко, В. О. 
Волков (див. Валкова В. О. моги¬ 
ла), скульп. Л. В. Позен (див. 
ІІовта провулок), письменник 
І. О. Буї і і 11 (мав дачу в Павлен¬ 
ках, мешкав поряд з Мясоєдовим; 
в «Щоденнику» Буніна є запис, від 
15 серпня 1894, що художник 
пише його портрет у саду своєї са 
диби). Дружні стосунки встанови¬ 
лися з В. Г. Коро іспком. 1899 ху¬ 
дожник написав і подарував місту 
завісу для нового театру (зберіга¬ 
ється у Полтавському краєзнавчо¬ 
му музеї), згодом був його почес¬ 
ним художииком-копсультантом. 
М. організував 1894 у Полтаві 
школу малюнку і живопису, яка 
іси. кілька років. Подібну школу 
пізніше відкрив ї. К. Пархомеп- 
ко, якому ГУІ. допоміг посібника¬ 
ми і м мері,і тами Учениця ху ньк 
цикл М І Бузо ейм іасіїуїЦіла 
цітячі її і у р і о і м і ітнку. 1909 
Завдяки іпіціа і иг.і М ут ворився 
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<11 АБАТ» муз. гурток у ск наді 12 чоловік, 
зокрема до нього вхопили піаніст¬ 
ка М. А. Шинкова, скрина іі Ф. Ф. 
Климептоз, В. С. ()іолениць- І909 
М відвідав садибу проф. ЇІІпм- 
кова «Марииці» Кобвлмц. іюв.; во¬ 
сени ставив у театрі жимі картини 
до поеми І. Шевченка «■ Катерина». 
У Полтаві М. створив полотна: 
«Читання «Кренів роіі<и сонати» 
./І. М. Толстої 0» (1893), < і поку- 
са», «Портреї селянської дівчи 
ни» (обидві І«Ч9,), <• (’гарніі .з 
книгою» (1902)* Па шляху до 
знань» (1 *>і) 0; напис.їв пейзажі 
«Осіннім ранок «Дорога в лісі» 
та іп. 17.Х 11 1911 ху в кінік номер 
(див. Мясоєдова І . і. мови ’ш). 
На фасаді відновленого за його 
малюнками будинку встановле¬ 
но Мясоєдову Г Г. меморіальну 
дошку. Після смерті М. його сип 
Іван (також художник) влаштував 
1912 і 1913 виставки творів бать¬ 
ка, а згодом розпродав більшу 
частину робіт разом з колек 
цією картин художників передвиж¬ 
ників яка належала Мясоєдову. 
Твбри М. зберігаються в 1 осля 
ковській галереї, Київ, музе': рос. 
мистецтва, Полтавському худож- 
ньому музеї та ін. Па тер. кол. 
садиби тепер розташована Пол¬ 
тавська гравіметрична обсерва¬ 
торія, на фаса іі її будинку вста¬ 
новлено Орлову О. Я меморіалі> 
пу дошку (№ 27/29) 
МЯСОЄДОВА Г. 1. МОГЙЛА у 
Полтаві. Знаходиться на іеріпо 
рії кол. садиби художника (тепер 
— тер. Полтав. гравіметричної 
обсерваторії; вул. Мясоєдова 
Х« 27/29). Г. Г. Мясоєдов (лиш 
Мясоєдова вул иця) помер 17. X11 
1911. Він заповідав поховати се¬ 
бе без церковного обряду па сади¬ 
бі, у саду, поблизу будинку, де 
він жив понад 20 років. Але пол¬ 
тав. поліція «з санітарних мірку¬ 
вань» ис заборонила. 20 грудня 
1911 його поховано на міськ. кла¬ 
довищі, а 24 грудня (з одержан¬ 
ням дозволу) переноховано па 
садибі. 1912 на могилі встаповле 

по обеліск з сірого граніту (впсо 
та 2 м) з написом: «Вьідающий- 
ся русский художник Г. І. Мясо- 
едов. 1834—1911». Поруч — рель¬ 
єфне бронзове зображення паліт¬ 
ри з пензлями. 
МЯСОЄДОВУ Г. Г. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА Д(ЗШКА у Полтаві. Вста- 
новтеиа на фасаді будинку по 
вул. Мясоєдова X- 27/29 (віднов¬ 
лений 1974) в якому 1889—1911 
жив і працював художник Г. Г. 
Мясоєдов (див. Мясоєдова вули¬ 
ця)„ Дошка — граніт, відкрита 
197 І 

«НА УКРАЇНІ. СПбГАДИ З ПО 
ЇЗДКИ ЗА ВІДРЯДЖЕННЯМ». 
Книга франц. етнографа й манд¬ 
рівника Де Бея (Де Бей, справж. 
А.-Л. Бертєло, 1853—1931). Вида¬ 
на 1903 в Парижі. Містить фоль¬ 
клорно етнограф, матеріали, зіб¬ 
рані на Україні, у т. ч. й на Пол¬ 
тавщині (записи пісень і дум від 
зустрічних кобзарів тощо). Автор 
відзначив своєрідну інтелігент¬ 
ність укр селян, витонченість їх 
естетичних смаків. Він побував 
у Полтаві, І авропцях (батьківщина 
укр. художниці М. Башкпрцевої), 
От піт Познайомився з місц. ке¬ 
рамікою, вишивками, пар. розпи¬ 
сами, зробив чимало фотографій. 
«набАт» — підпільна організа¬ 
ція в роки Великої Вітчизн. війни,, 
Ств. у лютому 1942. Діяла до листо¬ 
пада 1943. Організатор і керів¬ 
ник — Василь Павлович Ус, кан¬ 
дидат у члени ІСПРС, до війни — 
директор школи в с. Сто рож ниці 
(Пн. Буковина). Під час війни 
потрапив у полон, звідки втік і 
добрався до с. Білецьківки Кре¬ 
менчук р ну Полтав. області. Ств. 
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підпільну організацію місцевих 
патріотів, до складу якої входили 
комуніст, комсомольці, поза 
партійні. Влітку 1942 наліч. 25 
чол. Група писала і поширювала 
серед жителів села антифашист, 
листівки. З березня 1943 налаго¬ 
дила зв’язок з молоддю сіл Мала 
мовка, Свинаро-Павлівка та ін. 
З часом кількість членів групи 
зросла до 100 чо і. Па гюч. серпня 
1943 було ств. 10 бонових груп. 
Вони мали зв’язок з Кіровоград, 
партизанами і штабом партизан, 
загонів Чорного лісу (Кіровоград, 
обл.). Члени групи поширювали 
антифашист, листівки, рятували 
молодь від насильницького виве¬ 
зення до Німеччини, здійснювали 
диверсії на залізницях, виводили 
з ладу ворожу техніку. З листопа¬ 
да 1943 керівництво групи «II.» 
встановило зв’язок з ПІДПІЛЬНОЮ 
групою «Лейтенанта Дніпрова» з 
міста Кременчука. З 25 листопада 
розпочалися бонові дії патріотів 
за села Білецьківку, Свердловку, 
Свппаро-Павлівку. Було знищено 
15 ворожих солдатів, 8 узято в по¬ 
лон, захоплено трофеї: склад боє¬ 
припасів, 11 гармат, 5 мінометів, 
2 кулемети, Зі автомат, 37 під вод 
3 майном, понад 20 коней, 20 
велосипедів ІОІЦО. 
«НАБЛЮДЕШ1Я НАД А'ГМО- 
СФЕРНЬІМІІ ОСАДКАМИ НА 
МЕТЕОРОЛОГІЇ Ч ЕСКИХ 
стАнциях полтАвской ГУ- 
БЙРНИИ». Виходили у Полтаві 
в 1901; з № 2 1901—05 — у Хар¬ 
кові. Над заголовок: Стат. бюро 
Полтав. губ. земства. 
НАВРбЦЬКОГО ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (Жовтневий р-н) — від 
пул. Рози Люксембург до тер. 
військ, частини. Паз. на честь 
На грецького Олександра Олек¬ 
сандровича (1823—92) — укр. 
громад, і культур, діяча, поета 
і перекладача. II. у с. Аптипівці 
Золотоніського пов. па Полтав 
типі (тепе р Черкаської обл.) в сі 
м' і безмастпих іворян. Вчився 
в . >п к>иНті< >>ко мц повітовому 

училищі і Київ, гімназії. 1847 
закінчив філософський ф т Київ, 
ун ту і прибув до Полтави для 
влаштування на службу. Під впли-^ 
вом двоюрідного брата М. І. І у-^ 
лака вступив до Кирило-Мефо- 
дпесько о товариства. Був заареш¬ 
тований і засланий до В’ятки (те¬ 
пер м. Кіров). Після зняття полі¬ 
цейського нагляду 1853—57 слу¬ 
жив у Петербурзі, 1858 переїхав 
на Кавказ у Дагестані Помер і 
похований у Темір-Хан-Шурі (те¬ 
пер місто Буйнакськ, Дагестан). 
Перші вірші він надрукував 1861. 
Зробив бл. 140 перекладів творів 
класиків світової л-ри — Байро- 
на, Міцкевича, Шіллера, Гейне, 
Пушкіна, Лєрмонтова, Беранже, 
Жуковського та ін. Переклав 
«Одіссею» та «Іліаду» Гомера, 
частішу поеми Рус гавс іі під наз¬ 
вою ОдяїпСппй у барсове хутро» 
(<ц 20 р, до появи перекладу па 
рос. і апгл. мовах). 
НАГНЙБІДИ В. К. МОІЙЛА у 
смг Великій Кохнівці (тепер у 
межах м. Кременчука). Нагнибі- 
да Валентин Кузьмич (1929—85) 
— укр. різьбяр, засл. майстер 
нар. творчості УРСР (з 1976). 
член Спілки художників СРСР* 
Н. ус. Троцьісе (тепер Шевченки, 
у межах с. Солонині Козельщіш- 
ського р-иу). Учень Василя Гарбу 
за. Працюючи у Кременчуцькому 
лісгосгїзагу (1969—79), відновив 
полтавське традиційне тригранно- 
виїмчасте різьблення й виготов¬ 
ляв його зразки, які експортували 
до Фінляндії, Чехо-Словаччини 
й Франції. Серед виробів: тема¬ 
тичні, ювілейні тарілі й панно, 
предмети вжитку та посуд, меблі. 
Твори зберігаються у музеях Пол¬ 
тави, Кременчука, Києва. Помер 
у Кременчуці, похований на міс¬ 
цевому кладовищі, на могилі — 
металевий надгробок. 
НАГНЙБІДІ С. М. МЕМОР1 
АЛЬНА ДОШКА у с. Солоііиці 
Козельщипського р-му. Була вста¬ 
новлена на фасаді будинку кол. 
земської школи, в якій 1915—18 
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навчався Нагтшбіла С ємні Млка¬ 
рав ич (1905—*3) — Героі і Рад. 
Союзу. Н. ус. Солоииці, приповзи 
у колгоспі. З 194І — на фрОнТі 
Звання Героя Рад. Союзу у іосю 
г.нпй 1944 (посмертно) за мужні» і ь 
і героїзм, виявлені у боях при фор 
сувашіі Дніпра. Дошка — іраніг, 
відкрита 1977, перенесена 1989 па 
фасад будинку неповної с. ш. Ім’ям 
героя названо вулицю се іа, 11 н * і *1 ’1 
но'проводяться районні спорі І.Ма 
ганця на приз С. М Ми піни ні 
НАДЕРЖЙНЩИИА «< щ По і 
тав. р-ну, цспір сі п.с Рм ні пар. 
депутатів, якіп пі іпчрн псовані 
нас. пункти Божківське, Забаря- 
пи, Ковапьківка, Шили. Розтані, 
за 17 км від Полтави та за 4 км 
від залізним, ст. Новоселівка. За 
1,5 км від села протікає р. Свші 
ківка (права прит. р. Коломаку). 
265 ж. (1990). Н. згадується в 
істор. джерелах кінця 19 ст. На 
час перепису 1900 па х. Н. (з Ко~ 
ваньківкою та Пру пі вкою) Ру- 
ноьщанської волості ГІоптав, пов. 
діяла Ковапьківська сільська гро 
мада селяп-влаемиків; палім /8 
господарств, 668 ж. У 1910 на х. 
Н.— 9 господарств, 60 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1926 х. Н входив до скла¬ 
ду Теріювщапської сільради Ру- 
новіцанСвКого р ну. У тому ж 
році тут каліч. 23 господарства, 
101 ж. У роки Великої Вм'пізп. н ї і і - 
ни село було окуповане пім фа 
шист. загарбниками (21 ЇХ 19 іі 
23.IX 1943). На тер. Н. роп ц.і 
радгосп «Авангард» (госп чо 
насінницькою напряму), трактор 
ний парк, початк. школа, фель і- 
шер. -акушер, пункт, комплексно 
приймальний пункт, відділення 
зв’язку. Уродженцем с. Коваль- 
ківки є Герой Рад. Союзу, пол¬ 
ковник авіації О. І. Олепір. У 
селі братська могила рад. воїнів, 
загиблих 1943 під час визволення 
Н. від гітлерівців. 1955 встановле 
но пам’ятник воїнам-односельцям, 
які полягли (165 чол.) на фронтах 
Великої Вітчилн. війни. 

НАМІСНИЦЬКІ ПРАВЛІННЯ 

« ПАК АНУ НЕ». Щотижневий с.-д. 
журім.і Видавався у Полтаві. 
І Г рішні помер вийшов 18.ІУ 1906. 
Р( ьисгор ції швець ІЗ. Г. Зелінська. 
Гоц» К року ВИ І ІІІІІЯ припинилося. 
НАМІСНИЦТВО адм тер пли 
ІІІІИЯ Д( рж., адм. поліцейського 
і фіп.ніі управління в царській 
Росії в кіп 18 сі. Запроваджене 

« V) іаіюп іпіпнм про губернії» 
17 V і І іу по умі М II. І ер. сучас¬ 
ної І Іо. 11 а пщші н входила до скла¬ 
ду Київського иамісиицтвч, Чер¬ 
нігівського намісництва і Кате¬ 
ринославського намісництва. Очо 
лював Н. намісник. Відповідно до 
указу Павла І «Про новий поділ 
держави на губернії» від ЗО.XI 
1796 Н. було ліквідовано 
НАМІСНИЦЬКІ ПРАВЛІННЯ. 
У дореволюц. Росії виконавчі ор¬ 
гани при намісниках. Складалися 
з загального присутствія і канце¬ 
лярії. Остання складалася з 4 від¬ 
ділів, які здійснювали адм.-гос¬ 
подарське і політичне управління 
царського уряду в межах наміс¬ 
ництваЧернігівське, Київське 
і Новгород-Сіверське Н. п. ств. 
указом від 16.ІХ 1781, Катери¬ 
нославське — указом від 22.1 
1784, Харківське — указом від 
25.IV 1780 Ліквідовані Н. п. 
указом імператора Павла І «Про 
новий поділ держави на губернії» 
від ЗО. XI 1796. 

будинок школи у с. Солоииці, 
ь якій навчався С. М. Нагнибіда. 



НАРЇЖЖЯ (кол. Стари і і Калпа¬ 
їв) — село ССМЄИІГ'.СЬКОГО р ну, 
центр сільс. Ра 1,11 нар. депутатів, 
якііі підпорядковані села Мат- 
вії їжа., ІІовніі Калкаїв. Розтані, 
в лівобережній заплаві р. Сули, 
на відстані 40 км від райцентру 
і залізнич. ст. Веселий Поділ. 
.)55 ж. (1990). 1781 входило до 
Горошиисьісої сотні Лубен, пол¬ 
ку. 55 хат. За даними 1/87 
II. — козацьке село, 233 ж. чол. 
статі. Засн. спочатку на острові, 
в заплаві р. Сули, а потім на зем¬ 
лях, що у вигляді рогу заходили 
в болото. Звідси і назва — ІЇаріж- 
жя — на розі. За ревізією 1859 — 
179 дворів, 1004 ж. 1863 — 177 
дворів, 1005 ж., дерев’яна церква. 
За переписом 1885 в Н. 183 двори 
козаків, 2 — держ. селян, 3 — ка¬ 
зенних селян, 3 — міщан, 1154 
ж. 1900 в селі — 190 дворів, 1198 
ж., проводилося 3 ярмарки па рік, 
церковнопарафіяльна школа. Ко 
зацьких господарств було 175, 
селян-власників — 6, інших при¬ 
вілейованих і пепривілейовашіх — 
15. За даними третього земського 
перепису 1910 у II. Горошинської 
волості було 183 господарства, 
1142 ж., з них 187 — письменних, 
рад. владу встзновлено в січні 
1918. Плітку 1920 в II. сів ком 
лезам, а 1921 — меліоративне то 
вариство, яким було посаджено 
перші 40 і а лісу. За переписом 
1926 — 259 господарств, 1351 ж. 
1928 організовано ГСОЗ «Нове 
життя», яке з 1929 носило назву 
«Провідна зірка». В червні 1929 
у ги. колектив «Червоний прапор». 
Весною 1930 вони об’єдналися і 
па 15.1 іі в «Провідній зірці» на 
ліч. 223 господарства. Парт, есе¬ 
ре шк у селі утв. 1932. З 1939 кол 
госп став носити ім’я Н. К. Круп- 
ської. ІІі/і час нім.-фашист, оку¬ 
пані (14.IX 1941 — 23’ІХ 1943) гіт- 
к рівці вивезли до Німеччини 

94 чо і. У Великій Вітчизн. війні 
брало участі» 488 ж. села. На 1.1 
1915 в коїккпі було 245 дворів. 
До копиту їм. II. КІ Крупської 

I. Х 19д0 приєднався колгосп і.м* 
Г. К. Орджопікі гзе (с. Матвіївна), 
а 1958 — колгосп ім. В. І. Чапасва 
(с. Новин Калкаїв). На 1.1 1965 
в селі — 936 ж. Колгосп ім. Н. К.' 
крупської ( зе РІЮБО- бу 1) я к і вничо- 
го напряму,- тваринництво). Від¬ 
ділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 300 
місць), 6 ка (88і4 оді зо.), кіно¬ 
установка. Уродженцем села с Ге¬ 
рой Рад. Союзу Верховсьісий Є. Ф 
(І915—88). У 1956 у селі встанов¬ 
лено надгробок на братській моги¬ 
лі рад. воїнів, які загинули 1943 
під час визволення, та пам’ятник 
загиблим (96 чол.) воїпам-одно- 
сельцям. На честь 60 річчя колгос¬ 
пу 1989 споруджено пам’ятник 
II. К. Крупськім. На ІІд. Сх. від 
села - курганна група з 12 наси¬ 
ти. 
НАРОДНА АРХІ ГЕКІ УРА І Іол 
ташцшш мас давні слов’янські гра 
диції. Визначається певними об’єм¬ 
но плану вальними рішеннями та 
досконалими конструктивними за¬ 
собами будівництва з дерева. Ство 
рювалася протягом століть шля¬ 
хом безперервного вдосконалення 
форм і прийомів. Від покоління 
до покоління передавався буді¬ 
вельний досвід, професійні й тех. 
навики, художня майстерність, 
створювалися народні архітек¬ 
турно будівельні традиції. На фор¬ 
мування і розвиток Н. а. вплива¬ 
ли особливості істор., соціально- 
екопом. та культурного розвитку 
краю його політичного станови¬ 
ща, обставини заселення, взаємо¬ 
зв’язки із сусідніми регіонами, 
природно-кліматичні умови, наяв¬ 
ність тих чи ін. буд. матеріалів, 
побутовий уклад тощо, гі а. від¬ 
значена чистотою архіт. форм, зли¬ 
тих з матеріалом і конструкцією, 
органічною єдністю форм, виявле¬ 
них у структурі та деталях споруд. 
Основні риси Н. а. Полтавщини 
сформувалися протягом 16 18 ст. 
Споруди, якими забу іону валися 
міста і села, ма ш різноманітне 



НАРОДНА АРХІТЕКТУРА призначення: житлові (хати ко¬ 
зацькі та селянські, будинки ко¬ 
зацької старшини, міщан і духо¬ 
венства, гетьманські палаци і дво 
ри), адміністративні (полкові і 
сотенні канцелярії, магістрати, су¬ 
ди, цехові будинки), учбові (бур¬ 
си, колегіуми, школи), культові 
(церкви, собори, монастирські < по 
руди), лікувальні (шпиталі, бу¬ 
динки сиріт), виробничі (мліти 
водяні і вітряки, винокурні, О.'ІІЙ 
ниці та воскобоїни', іулчакм і ке 
рати, солодовні, броїшриі, гути, 
рудні, споруди сукняних, II©ДОГ 
няних та іп. ману фок і у р), нн по 
дарські (іамаоеї, комори, тргові 
ряди, клуні, хліви та ііі.)- Осло 
вою забудови було народне жит¬ 
ло. Певний вилив на розвиток 
Н. а. мали традиції оборонного 
будівництва. Найбільшого мис¬ 
тецького розвитку II. а. досягла 
в культових спорудах (див. Де¬ 
рев’яна мету ментальна архітек¬ 
тура). Не дивлячись на розмаїття. 
Н. а.— цілісне явище, об’єднане 
історичною спільністю основ б\ 
дівельпих градицін і регіошуіь- 
них уявлень про традиційну бу¬ 
дівлю та її духовні засади. Всі 
споруди Н. а. по суті були варіан¬ 
тами будівлі зі зрубними стінами 
і чотирисхилим дахом. Спільним 
був і комплекс духовних уявлень 
про будівлю, яка мпслилася пе 
лише як прдгма! пчппіі витвір, 
але й як частина духовної су тос¬ 
ті світу. Весь процес традиційно 
го будівництва був просякну І IIIі 

давніми народними аиіміеі пчпм 
ми уявленнями, супроводився ці 
лою системою правил, ворожим, 
й обрядів. При виборі матерія IV 
обминали дерева з неї а півппмп 
ознаками, під час рубки ворожили 
на першій трісці. Певними ритуал а 
ми відзначалися всі основні ста 
іш будівництва, аж до заселення. 
Зведена з численними застережен¬ 
нями, будівтя відігравала подвій¬ 
ну роль: функціонально прагма¬ 
тичну та сакрально духовну. Зна¬ 
чення останньої полягало в захис 

ті від всесильності безмежного 
світу, створенні його малої моде¬ 
лі, очищеної від злих сил. Спів¬ 
звучність будівлі й середовища, 
п і рамі/дальність її структури, ви¬ 
користання природних матеріа¬ 
лів — ці фундаментальні ознаки 
П. а. відбили давні космічно сві- 
тоглядпі уявлення про єдність 
будівлі й світу, що забезпечило 
млі нині розвиток від однокамер¬ 
ної хати до багатоверхих, багато 
заломних храмів. Поєднавши різ 
пі ви ти пар. мистецтва, Н. а. 
Полтавщини пройшла довгий шлях 
розвитку традиції і дала довер¬ 
шені пам’ятки, які донесли до нас 

Вітряний млин у Диканьці. 
Фото поч, 20 ст. 

Водяним млин у с. Маньківці 
! іомогапжарського району. 
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світогляд соціального середовища, 
виразником якого був народ Ук¬ 
раїни. 
«НАРбДНА ТРИБУНА». Газе- 
та, орган Котелевської райради 
нар.депутатів та районного вико¬ 
нав, комітету. Виходить у Котельві 
з 31.III 1965. Попередні назви 
«За сталінський урожай», 1956— 
62 — «Соціалістична праця» (1962 
—65 — не видавалася). Редакція — 
у м. Котельві, вул. Миру № 9. 
НАРОДНЕ ЖИТЛО — найдав 
піший, історично сформований різ¬ 
новид народної архітектури. На 
Полтавщині, як і в ін. районах 
України, житло наш. «хатою», 
що означає як житлове приміщен¬ 
ня, так і всю будівлю. Хата з са 
дибою була основою забудови сіл 
і міст (до 2-ї пол. 19 ст.). Будува 
лися причілком до вулиці, 40 
лом на Пд. До хати з чільного боку 
прилягав чистий двір, з тилу — 
город, які огороджувалися типом. 
У дворі були повітка з загаткою 
(огорожа для худоби), загони для 
свиней, саж, шопа для знарядь пра¬ 
ці. На городі стояла клуня та гю 
грібник. Планування житла на 
Полтавщині суттєво не відрізня¬ 
ється від ін. районів України. 
Найрозповсюдженішнми були ти 
пи: хата з сіньми, хата з сіньми 
і коморою, хата на дві половини. 
Зустрічалося і більш складне пла¬ 
нування: хата з хатиною, сіньми 
і коморою. Спільними характер¬ 
ними рисами та елементами будів¬ 
ництва хати були: 1 — однакові ■ 

Хати у с. Семенівці (тенор — смт). 
Фото иоч. 20 ст. 

принципи побудови плану; 2 <» і 
пакове розташування в інтер’єрі 
печі, полу, столу, вікон, дверей? 
З — єдність конструктивно ' *удІ 
вельних засобів, притаманних де 
рев’яному будівництву. На II ол 
тавщині для зведення хати вию» 
ристовували зруб з дубових, ли 
нових, рідше соснових брусів із 
залишками на кутах. Традиційним 
був квадратний план з стороною 
4.5—6,0 м. Перші війці — ні два 
лини (великого перетину дубові 
кругляки) вкладалися на стояни 
(пні), вкопані вертикально в зем 
лю по кутах та у середині кожної 
стіни. У пд. районах (Новосап- 
жарському, Карлівському, Кобе¬ 
ляцькому) хату зводили «на со 
хах» — стовпах, закопаних у зем 
лю по кутах мсти та приблизно 
через орні метр в п тощцці кожної 
стіни. Площини між стовпами 
заплітали лозою, після чого валі» 
кували глиняним замісом. Вище 
вікон по стовпах вкладався зруб 
в 3—4 вінці (ощіп). Стіни обмазу¬ 
вали глиняним замісом і білили. 
Дахи робилися чотирисхилі, соло¬ 
м’яна покрівля укладалася по ла¬ 
гах на крокви, які встановлювали¬ 
ся на верхні вінця зрубів та про¬ 
гони звисів даху. Схили даху 
робилися невисокими, без остріш¬ 
ків та розвиненого гребня. 
При вільній забудові дворів на 
Полтавщині хата була окремою, 
самостійною спорудою, відкритою 
з усіх боків. Її плай часто доповню¬ 
вався ганком, розвиненими під¬ 
дашшями (звисами даху на стов¬ 
пах і кронштейнах — «кониках»), 
які робилися з чола і причілків. 
Нерідко за хатою робилися при¬ 
тули. 
Просторове рішення інтер’єру ха¬ 
ти визначалося своєрідним зону¬ 
ванням. Внутрішній простір роз¬ 
кривався з боку входу, який про¬ 
різати у пороговій (сінешній) стіні 
ліворуч (праворуч) від поздовж¬ 
нього сволока, покладеного по се¬ 
редині хати на причілкову та і.іоро- 
гону стіни. Центр, вісь умовнороз- 
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межову зала хатній простір на дві 
функціональні зони. Простір пра¬ 
воруч (лівооуч) від осі забезпечу¬ 
вав потреби відпочинку. Тут роз¬ 
ташовувалися піл, піч. запічок. 
Ліворуч (праворуч) в.;д осі — 
простір ДЛЯ ЖИТТЄВОЇ діяльності 
та господарювання, який ще нази¬ 
вався «чистою» половиною. Пра¬ 
воруч (ліворуч) від входу зводи¬ 
ли піч, яка займала майже четвер¬ 
ту частину хатнього щюсюру. Ос¬ 
новою печі був «піл ' — площина 
піднята над долівкою па 0,8, м, на 
якій розводився вогонь. Посте¬ 
лялася з тозшпх дощок по бру¬ 
сах, які спиралися па стовпчики, 
закопані в землю. Поверх дошОК 
робився шар глини на черепках або 
цегли. Піл поділявся на дві функ¬ 
ціональні зони: припічок (глиби¬ 
ною 0,4 м) і піч — простір за при¬ 
пічком аж до напільної стіни. 
Над полом зводилося склепіння 
з вогнетривкої цегли, а між при¬ 

пічком і пшчю робився отвір для 
закладання палива та посуду з 
стравами в піч, який заставлявся 
заслінкою. Над припічком зво¬ 
дився комин, чи комини з кахлі в 
або вогнетривкої цегли. Над ко¬ 
мином робилася «шия» — вивід 
для диму через каглу (отвір в тру¬ 
бі порогової стіни) у бовдур (ди¬ 
мар, плетений з лози, що ставився 
в сінях). Над склепінням за ко¬ 
мином викладався цеглою «чи- 
ріпь» — місце для відпочинку на 
печі (запічок), який освітлювався 
невеликим віконцем у напільній 
стіні. Простір під полом печі 
використовувався для у гримання 
взимку дрібних тварин. Четверта 
частина простору хати перед ніччю 
призначалася для домашнього 
господарювання. Відповідно до 
цього в інтер’єрі вбудовувалися 
лави, мисник, полиці та їн. 
За піччю на площ1*, яка теж дорів¬ 
нює четвертій частині хатнього 
простору, клали піл — місце для 
відпочинку і сну. Набирався : 
товстих дощок, що клалися од¬ 
ним кіпцем на лаву біля печі, а 

ШШОДВЕ ЖИТЛО 

другим на лаву попід причілко¬ 
вою стіною. Біля полу до попереч¬ 
ного сволока чіпляли колиску. 
Попід чільну та причілкову сті¬ 
ни встанов. широкі 0,5 м лави. 
Почесним місцем у хаті був крас¬ 
ний кут («на покуті») — простір, 
обмежений чільною та причіл¬ 
ковою стінами. На покуті стояв 
стіл, накритий скатертиною, на 
який клали хліб та сільничку. На 
покуті па різьблених божниках 
ставили ікони, прикрашені руш¬ 
никами; перед образом до стел; 
чіплялася лампадка. Красний кут 
Найкраще освітлювався двома вік¬ 
нами в чільній та причілковій сті¬ 
нах. 
Стеля в хаті робилася невисокою — 
до 2,5 м. Долівка — з жовтої гли¬ 
ни по трамбованому сухою гли¬ 
ною грунті, мастилася раз у два 
тижні. Піч, стіни та стеля мастил и- 
ся білою глиною. Зустрічалися 
хати з «митими стінами». Миті сті¬ 
ни, елементи хатнього устаткуван¬ 
ня (стіл, лази, мисник, полиці 
та ін.) робилися з гладко обтеса¬ 
ного і гєбльованогс дерева з від¬ 
критою фактурою. В оздобленні 
житла широко використовувалися 
вироби декоративно-прикладного 
вжиткового мистецтва: килими, 
ковдри, рушники, кераміка, спі- 

Тптср’с.р хати з с. Лелюхівки 
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царські пмрмоп, різьблений з де¬ 
рем і мої у і га і 11. (див. Вишивання, 
) оич рпиво, Киличариицтво, 
/'/.< ■блешня художнє). 
Зони» гри стіни хатнього зрубу 
(чільну, причілкову та задвірну) 
клинцювали — оббивали дубови¬ 
ми тиблями, обмазували товстим 
шаром глиняного замісу і масти¬ 
ли білою глиною. По низу обкла 
дали високою (0,65 м від землі) 
призьбою. Вхід з чистого двору 
до житла здійснювався через сіни, 
які робилися з дерев’яних пла¬ 
стин, забраних у шули, що пристав¬ 
лялися до випусків вінців зрубів 
хагп та комори. Окремі двері 
прорізали в задвірній стіні для 
виходу на город. Через сіни здійс¬ 
нювався зв’язок з хатою, коморою 
та горищем. Тут зберігалися збруя, 
коси, граблі, ціп та ін. знаряддя. 
У куті, що прилягав до хатнього 
зрубу, робився ослін, на який ста 
вили відро з водою і а кварту. До 
сіней прилягав зруб комори, в якій 
зберігалися цінні речі, запаси про¬ 
візії. Літом в коморі міг хтось 
спати, на весілля тут — перша 
піч молодих. Зруб комори робився 
з пласт ми. Зовні зруби сіней і ко¬ 
мори, як правило, не мастилися. 
З Н. ж були пов’язані численні 
вірування н обряди, які свідчать, 
що в минулому людина в будів¬ 
ництві відбивала не лише праг¬ 
матичні, але й світоглядні та мис¬ 
тецькі надбання. Будівля масли¬ 
лася як модель природи, всесвіту, 
що захищає не лише фізично, але й 
духовно. Житло сприймалося орга¬ 
нічною частиною оточуючої при¬ 
роди. Саме в цьому — основа 
мистецьких надбань народу, плід¬ 
ності народної творчості, яка на¬ 
дихнула весь рукотворний світ 
людини від середовища до будівлі 
га най дрібнішої речі. 
«НАРбДНЬІЙ ЛИСТбК ». Газе¬ 
та, виходила в Полтаві 1906 три — 
чотири рази па місяць. 
НАРОДНИЦТВО на Полтавщині. 
Народишп во — ідеологія і рух різ¬ 
ночинно? інтелігенції. Було домі¬ 

нуючим напрямом на бурж.-демо¬ 
крат. етапі визв. руху (1861—95) 
в Росії, у т. ч. й на Україні. На¬ 
родники висі упали одночасно про¬ 
ти кріпосництва та його залишків 
і проти капіталістки, шляху роз¬ 
витку країни. У їх поглядах поєд¬ 
нувалися радикальна бурж.-демо¬ 
крат. програма та ідеї утопічного 
соціалізму. В умовах піднесення 
революц. боротьби виникла орг- 
ція «Земля ! воля» (1861—64). У 
ПОлтав. губ. революц. пропаганду 
вів один із засновників «Землі 
і волі» Дмитро Лизогуб. На поч. 
70 х рр. виникають нові народниць¬ 
кі гуртки (див. Миргородський 
народницький гурток, «Унія»). 
Навесні та влітку 1874 почалося 
масове «ходіння в народ». У цей 
час частина народників вела про¬ 
паганду, займаючи посади сільс. 
учителів, службовців земств, 
працюючи робітниками. Одним з 
центрів поширення революц. про 
па гаї іди на Полтавщині був х. Ко 
лесниківка поблизу м. Кобеляків, 
який належав поміщиці II. ІСо- 
лесниковій. Пропагандисти спо¬ 
чатку опановували ремесло у шев¬ 
ській майстерні Колесникової у 
Полтаві, а потім уже як шевці 
проводили революц. пропаганду 
серед селян Кобеляцького пов. 
Влітку 1874 в Колесниківку при¬ 
їжджали і деякий час тут жили 
члени київ, гуртків М. Стронсь- 
кий, І. Чернишов, члени Харків, 
гуртка — О. Калюжний. І. Ку- 
лажко, Одес.— М. Олеховський, 
студенти П. Максимов, Л. Димсь- 
киіі та ін. Вони читали селянам 
нелегальні брошури «Про мучени¬ 
ка Миколу...», «Малоросійські по¬ 
бутові оповідання», «Хитра меха¬ 
ніка» та ін., вели бесіди про необ¬ 
хідність передачі землі селянам, 
закликали до повстання. У Полта¬ 
ві серед робітників-залізнвчинків 
та у паровозоремонтній майстерні 
Курсько-Харківсько Азовської за¬ 
лізниці вів роботу народник І. Со- 
юзов. Лідери київ, і руни народни¬ 
ків зіграли певну роль у форму- 

578 



ванні та ідейному становленні ре- 
волюц. гуртка, що виник на поч. 
1882 в Галицькому пов. До нього 
входили В. К. Чайковський, П. Г 
Бойко, Л. П. Луговий, Ф. Г. Бон¬ 
даренко, Д. Н. Василепко іа іп. 
Наприкінці ліга 1882 В. К. Чай¬ 
ковський познайомився в Києві 
з О. М. Бахом (майбутнім акаде 
міком), який допоміг галицьким 
гуртківцям засвоїти иародоволь- 
ські ідеї. Вони почали збір коштів 
для «Народної волі», розповсю¬ 
джували народовольську літерату¬ 
ру. Обговорювалися п питання 
практичних дій на випадок пов¬ 
стання. 1883 цей гурток був роз- 
громленин поліцією. Поширюва¬ 
ли свій вплив на Полтавщину і 
деякі Харків, гуртки, зокрема 
гурток, до якого входили О. І. 
Немоловський, П. С. Аняенков, 
І. М. Комарницький, О. М. Ка- 
шинськии та ін. У кін. 1882 — 
на поч. 1883 штабе капітан 9-ї 
арт. бригади, що стояла в м. Ко¬ 
беляках, М. Д. Похитопов зустрі¬ 
чався в Харкові з В. Фігнер, яка 
пропонувала йому залишити служ¬ 
бу та увійти до складу центру «На¬ 
родної волі». Один з керівників 
київ, гуртка, що виник навесні 
1883, В. П. Конашевич зіграв знач¬ 
ну роль в активізації діяльності 
демократич. молоді м. Ромен, 
сприяв формуванню революц. осе¬ 
редків. У Полтаві активну пропа¬ 
гандист. роботу проводив народник 
С. М. Велецький, який підтриму¬ 
вав зв’язки з Харків, народника¬ 
ми, з робітниками полтав. заліз¬ 
ничної майстерні. Поступово тут 
склався робітн. гурток, до яко¬ 
го ввійшли, крім С. М. Велецько 
го, С. О. Ткачєпко, Д. 1. Санце- 
вич, О. О. Прядко, І. О. Соколов, 
П. О. Іванищепко, X. Г. Щербані., 
Д. Ф. Журавель та іп. У травні 
1883 деякі робітники взяли участь у 
розповсюдженні прокламації «Лю¬ 
де добрі». З Полтавщиною пов’яза 
не життя і діяльність подружжя 
народників Л. О. та О. О. Волксн- 
штейн. Див. Міста-побратими. 

НАТАЛІ ВКА 

«НАСЬКІ УКРАЇНСЬКІ сАги 
або МАЛОРОСІЙСЬКІ ПІСНІ, 
ЗІБРАНІ ЗАПОРОЖЦЕМ ФЕ¬ 
ДОРОМ ГОРКАВЕНКОМ МЄ- 
СЬКИМ». Рукописний збірник пі¬ 
сень, записаних на Полтавщині 
та Чернігівщині фольклористом 
Ф. М. Бодянським (1812—73). 
Уціліла лише частина цих записів, 
які опубл. у зб. «Українські на¬ 
родні пісні в записах Осипа та 
Федора Бодянських» (1878). Ьо- 
дянський Ф. М. нар. у м. Варві 
кол. Лохвицького пов. Полтав. 
губ. (тепер Черніг. обл.) в сім’ї 
священика. Закін. Переяславську 
семінарію (1838) та Київ, ун-т, піс¬ 
ля чого вчителював у Лохвиці та 
Прилуках, займався збором фоль¬ 
клору. Крім того, готував «По¬ 
рівняльний малоросійський слов¬ 
ник» Помер і похований у Варві. 
натАлівка — село Гребіпківсь- 
кого р-пу, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Мар’янівка, Новодар. Олек- 
сіївка. Розташ. на р. Сухій Ор 
жиці, за 18 км від райцентру та 
за 15 км від залізнич. ст. Кононів- 
ка. 255 ж. (1990). Засн. в серед. 
18 ст. поміщиком Г. М. Тепловим, 
потім нею володіли міністр нар. 
освіти Росії граф П. В. Завадов- 
ський, полковник О. І. Понятов- 
ський, князь М. М. Дол гору кий 
та ін. За даними Генерального 
опису Лівобережної України 1765 
—69 Н входила до складу Пиря- 
тиііської 1-ї сотні Лубен, полку. 
З вересня 1781 — до 11 иря пінсько¬ 
го повіту Київ, намісництва, з 
1796 —до Малоросійської губ., 
з 1802 — до Ппрятипського пов. 
Полтав. губ. За переписом 1859 у 
селі каліч. 60 дворів, 438 ж.; у 1861 
—62 діяв цукровий з-д. У 1900 в 
II.— 127 дворів, 759 ж.; у 1910 — 
143 двори, 984 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923 Н. входила до складу 
Наталівської сільради Березово- 
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рудківського р-ну Прилуц. ок¬ 
ругу. 1302 ж У період нім. фа 
шист. окупації (19.IX 1941—20.IX 
1943) гітлерівці розстріляли одно¬ 
го жителя села, вивезли до Німеч¬ 
чини на примусові роботи 75 чол. 
На тер. Наталівської сільради — 
колгосп «Зоря» та колгосп ім. 
Енгельса (обидва — зерново бу¬ 
ряківничого напряму, тварин¬ 
ництво). Поч. школа, клуб на 120 
місць, б ка (5,5 тис. од. зб.), від¬ 
ділення зв’язку. Уродженцем с. 
Мар’япівки (хуг. Убіжище) є укр. 
письменник Є. П. Гребінка (1812— 
48). 26.1 1849 його поховано на ху¬ 
торі, на родовому кладовищі Гре¬ 
бінок (див. Гребінки вулиця, Гре¬ 
бінки Є. П. могила). 
«НАТАЛКА» — див. Південна 
(Полтавська) група путини я 
«Искре». 
«НАУКОВИЙ ЗБІРНИК». За¬ 
писки Укр. наук, т-ва в Києві (зі о 
дом Історичної секції ВУАН). 
Протягом 1924—29 видано 6 книг, 
в яких вміщено 88 наук, повідом¬ 
лень і документ, публікацій з істо¬ 
рії, укр. мови й літератури, фоль¬ 
клору та етнографії. Частина ма¬ 
теріалу присвячена Полтавщині. 
В їх числі: М. Горбаня («Новий 
документ про туроаївську ката¬ 
строфу»), О. Грушевського («Уні¬ 
версали та грамоти в земельних 
справах з 1650—1660 років»), 
І. Єрофіївка («Архівна згадка про 
турбаївців»), А. Єршова («До істо¬ 
рії грошової лічби і монети на Лі¬ 
вобережній Україні в 17 віці»), 
А. Козаченка («Пережитки цехо¬ 
вої організації в м. Гадячі»), А. Ле¬ 
бедя («Листи Панаса Мирного 
до М. Коцюбинського»), С. Шам- 
рая («Економічний стан козаків 
Полтавського полку в 1767 р.») 
та ін. 
■«НАУКОВІ ЗАПЙСКИ» Пол¬ 
тавського літературно-меморіаль¬ 
ного музею І. П. Котляревського. 
Збірники літ.-критич. статей і до¬ 
кумент. матеріалів, присвячених 
життю і творчості І. П. Котлярев¬ 
ського. У 19 )8—61 вийшло 3 т., 

до яких включено матеріали наук, 
конференцій (з 1962 — читань). 
У 1 т. (Полтава, 1958) вміщено 
статті О. Й. Даниська, І. І. Тере- 
щенка, П. П Охріменка, А. О. 
Ротач, М. Д. Северина. У розділі 
«З архіву письменника» опубл. 16 
листів різних осіб до І. П. Котля¬ 
ревського. Т. 2 (Полтава, 1959) 
містить статті В. Ф. Дапилейко, 
A. І. Залашка, А. О. Ротач, 
B. П. Галкіна, М Д. Северина, 
П. С. Дудика, П. П. Охріменка 
та ін. 6 листів до І. П Котляревсь¬ 
кого, фольклорні записи про пись¬ 
менника і хроніку. Г. З (Полтава, 
1961) містить статті і дослідження 
А. Ю. Кузьменка, М Ф. Дібро- 
вепка, А. Т. Залашка, О. Й. Да- 
ішська, II. Д Калеиичепка та іп. 
І. Я. АйзеипіТок подав два листи, 
в яких мовиться про І. II. Котля¬ 
ревського. І . і (X., 1968) містить 
матеріали четвертих Котлярев¬ 
ських читань, які відбулися 1965 і 
були присвячені вивченню твор¬ 
чості І. П. Котляревського в школі, 
у т. ч. статті О. Р. Мазуркевича, 
І. С. Бація, А. О. Ротач і М. П. 
Рудченка. А. Т. Залашко подав 
нові матеріали з архіву музею до 
біографій І. П. Котляревського. 
До т. 5 (X., 1969) ввійшли мате¬ 
ріали п’ятих Котляревських чи¬ 
тань 1967. Серед авторів Г. А 
Нудьга, О. С. Романець, Р. Ф. 
Кирчів, П. О. Лобас, І. В. Зуб, 
А. В. Недзвінський, А. Бурячок 
та П. Дудик. Т. 6 (X., 1969) вклю¬ 
чає матеріали ювілейної наук, 
конференції, присвяченої 200-річчю 
від дня народження письменника, 
яка відбулася 4—5. IX 1969 у Пол- 
тав. пед. ін ті ім. В. Г. Королен- 
ка — доповіді та повідомлення 
Й. К. Волинського, І. І. Пільгу- 
ка, О. Й. Коцюби, К. Ж. Б яла бу¬ 
хті, Ю М. Бобошко, Р. Я. Пилип- 
чука, Р. С. Балакірсвої, І. О. 
Варченка, А. О. Ротач, II. П. 
Хропка. 
«НАУКОВІ ЗАІ1ЙСКИ» І Іолтав- 
ського педінституту. Становлять 
продовження «Записок Полтавсь- 
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кого ІНО» та «Зайлсок Полтавсь* 
кого інституту соціального вихо¬ 
вання». 1946—63 Ви Гнили томи 6— 
13. На цьому видання «Н. з.» 
припинилося. 
«НАУКбВІ ПРАЦІ». Укр. ака¬ 
демії с. г. наук і Укр. дослідної 
станції бджільництва. Вийшло три 
томи (1938, 1957 і 1961). 
НАУМОВА М. І. ПАРТИЗАНСЬ¬ 
КЕ З’ЄДНАННЯ . ( формоване в 
січні 1943 па і< р Сум. області • У 
кін. зими — на іюч. пе< пп 1943 
в ході рейду іщ ворожих тилах 
пройшло 12 районів ІІоліав. облас¬ 
ті. ІВ ї час реііду і’і днаїміи фор 
су пало багато річок, перерізало 
десятки активно діючих шляхів. 
Провело проти ворога бойові опе¬ 
рації у районі м. Зіньксва та біля 
с. Турбаї Хорольського р-ну, а 
також у межиріччі Ворскли й 
Псла. Крім того, під час рейду на 
тер. області було ств. ряд підпіль¬ 
них антифашист. організацій, 
груп. 
«НАУЧПЬіЕ ЗАПИСКИ1)36. 
Полтав. інж. б у і. іц ту. 19 Ю— 63 
видано 8 випусків. Вмп. 1 й ви 
йшов у м. Полтаві, решта—у м. 
Харкові. 2) Полтав. літ.-мемор. 
музею В. 1. Королейка. 1961 ви¬ 
йшов один випуск. 3) Полтав. 
іи-ту інженерів с.-г. будівництва. 
1940 вийшов однії помер у Полтаві. 
«НАУЧНЬІЕ ТРУДІ)!» Полтав. 
н.-д. ін-ту свинарства. 1930—62 
видано 22 номерованих томи. Піс¬ 
ля т. 22 виходять неномерованимп 
тематич. збірниками. 
«НАШ ПУТЬ». Щоденна газе¬ 
та Кременчуцького окружкому 
КГІ(б)У, окрвикопкому із окр 
профбюро. Виходила пі і цією 
назвою 1923—26. Див. «І/р<ин>р 
ленінізму ». 
«НАША ЗЬЕЗДА» Додаток до 
газ. «Голос труда». Орган Полтав. 
губвиконкому і губкому К1Т(б)У 
Видавався 1923 у Полтаві. 
«НАША ТВбРЧЗСТЬ». Журнал. 
Видавався Хорольським РІ< 
ЛКСМУ. 1928 вийшов один нспо- 
меровашш випуск в Хоролі, 

НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ 

«НАШЕ СЛбВО». Літ., громад.- 
політ, і наук.-популярний ілюст¬ 
рований журнал. Виходив у Пол¬ 
таві протягом 1928 (8 номерів) 
як додаток до газ. «Більшовик 
Полтавщини». Редагував видан¬ 
ня Л. І. Дяченко (бл. 1900—1937), 
укр. рад. поет і журналіст, редак¬ 
тор газет «Робітник» та «Більшо¬ 
вик Полтавщини». Друкувалися 
поезія, проза, публіцистика, кри¬ 
шка, бібліографія. Автори ху¬ 
дожніх творів: О. Діхтяр, ІО. Жил¬ 
ко, Марат (Юрій) Андрущенко, 
С. Жураховпч, М. Корсун, К. Лав 
рунов, В. Онищепко, С. Тарашке- 
вич та іп. Вміщено «Нариси з істо¬ 
рії українського письменства» 
П. Капельгородського, публіци¬ 
стичний нарис «Боротьба за рад 
владу па Полтавщині» Лавра Дя- 
чопка, нарис «Чужі закони» М. 
Валки сцогади про Панаса Мир- 
ноіп іоіію. Кріп мко-бібл іограф 
відді з нів Гр. Маііфет. 
НЕДЇЛЬШ ШКОЛИ — безплат 
ІІІ школи для дорослих у дорево- 
люц. Росії, які працювали в неді¬ 
лю й святкові дні. Надавали по 
чаткову освіту. Відкривалися про¬ 
гресивною громадськістю в кін. 
50-х — на поч. 60-х років 19 ст. 
Одна з перших Н. га. засн. 1858 у 
Полтаві. 8.1 1860 за ініціативою 
І юс. хірурга М. І. Пирогова Н. ш. 
була відкрита вчителями Пиря¬ 
ні мського повіті уч-ща. У березні 
1860 ТІ. ш. відкрито вчителями і 
гімназистами при Полтав. гімна¬ 
зії, а слідом за нею вони почали 
відкриватися у багатьох містах і 
селах Полтавщини. Тільки в Пол- 
івві, за свідченням одного з їх 
засновників О. Я. Кониського, 
діяло 7 її. ш. Н. іп., якою керував 
( гронїи, а потім В. В. Лобода, 
відкрита 24.IV 1860. У квітні 
1861 почала діяти суботня школа 
п і/і керівництвом О. Я. Конисько 
ю. У вересні 1861 і в січні 1862 
відкрито жіночі школи під опікою 
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Є. І. М илорадович. Організацією 
та навчально метод, роботою керу¬ 
вала загальна рада в складі О. Я. 
Копнського, Д. П. Пильчикова, 
О. І. Строніна (секретар), Горо- 
вого, Щелкана, Вакуловського, 
Кизимовського, Є. І. Милорадович 
(голова). Крім зазначених, у ме¬ 
жах губернії були відкриті Н. ш. 
при повітових уч-щах у Лубнах, 
Миргороді, Костяптипограді, Ко¬ 
беляках, Ромнах (дві), Кременчу¬ 
ці (чоловіча і жіноча), Хоролі, 
Пр илуках, Лохвиці, Золотоноші, 
Переяславі і Борисполі (згодом 
стала щоденною). На поч. 1862 
офіцерами Другої з’єднаної ре¬ 
зервної арт. дивізії Н. ш. були від¬ 
криті в Зінькові (дві), містечку 
Опішні і м-ку Великих Ьуди- 
щах Зіньківського пов. Всього в 
Полтав. губ. було 2л II. ні. Пер 
тим підручником, написаним для 
Н. ні. укр. мовою, була «Грамат 
ка» П. О. Куліша. 1859, повернув¬ 
шись з України в Петербург, 
Т. Г. Шевченко приступив до скла¬ 
дання для недільних і народних 
шкіл «Букваря южиорусского», 
який вийшов з друку па поч. січня 
1861. Серед включених до «Бук¬ 
варя» матеріалів було дві думи: 
«Дума про ІІнрятиін ького понови 
ча Олексія» і «Дума про Марусю 
попівну Богуславку». Як тільки 
був надрукований « Букнарь», Шев¬ 
ченко негайно почав розсилати його 
в різні губернії України, в т. ч. й 
до Полтави. З цього приводу в лис¬ 
ті до Ф. Л. Ткаченка він писав: 
«Посилаю тобі 10 моїх «Букварів» 
на показ, а с контори транспорті в 
ги получиш їх 1000, і не розв’язу¬ 
вавши тюка, передай його, хго там 
у ваг старший над воскресними 
шкотами? То йому й передай. 
А він нехай як знає продасть, а 
грошики положить в касу воскрес¬ 
иш піко. ш. От що... Дай один «Бук¬ 
варі. редактору «Губернских ве 
іомостс іі і попроси його, щоб він 
паш ч мав, що такшТто і такий 
«Букварі.» продасться по три ко¬ 
пійки в по II. «V воскресиих шкод». 

Крім Т. Г. Шевченка, в цей час 
активну участь у складанні під¬ 
ручників для шкіл брала революц - 
демократична і передова студент¬ 
ська молодь, зокрема, Харкова 
(буквар ГБ В. Завадського) і Кін¬ 
ва («Домашня наука» К. В. Шей- 
ківського, «Таблиці для початко¬ 
вого навчання грамот» Грещан- 
ковського) та ін. міст. 1861 у Пол¬ 
таві було надруковано ^Азбуку по 
методу Золотава для Южпо-Русь¬ 
кого края». Її підготував учитель 
історії Полтав. гімназії і заснов¬ 
ник Н. ш. О. І. Стронін. 1862 у 
Полтаві було видано «Українські 
прописи» О. Копнського. Учитель 
Гадяцького парафіяльного уч-ща 
Куликов ще в 1858 па базі власного 
досвіду склав «Арифметичні за¬ 
писки 1-І Я ВІН орт ПІШІЙ в приход- 
с.ьких училищах*» До проіресив- 
11ої пед. лп і>п належала і книга 
«В;*аимііьіе отношЄііия жизии н 
воспитания», яку 1862 підготував 
директор Лубенського уч-ща В. 
ІІІевич. Серед книг для народного 
читання можна назвати оповідання 
«Козак і Ганнуся» П. Правди із 
Золотоноші. 
Водночас прогресивна громадсь¬ 
кість Полтавщини дбала й про 
поширення та популяризацію укр. 
книги. Оскільки книги укр. мо¬ 
вою не могли потрапити на полиці 
книгарень, поширювачам доводи¬ 
лося продавати їх на базарах та 
через різних приватних осіб? У 
межах Полтав. губ. з січня до жовт¬ 
ня 1861 було продано 12 195 при¬ 
мірників книг. Найбільше їх було 
поширено у містах: Хоролі — 
2476, Зінькові — 1955, Полтаві — 
1972 книги. Поширювали книги 
A. Л. ІІЇиманов (Шимапенко), 
B. Л. Трунов, Д. П. Пильчиков, 
О. І. Стронін, О. Я. Кониськпп, 
П. Лобко та ін. Лише протягом 
літа 1861 у межах Зміївського по¬ 
віту учителями повітовою уч-ща 
під керівництвом студента Хар¬ 
ків. ун-ту й учасника роботи Н. ш 
П. Лобка було про і.. 200 при¬ 
мірників ЦІевчепкіницо Кобзаря». 



1862 царизм заборонив Н. ш. 
Було закрито 300 шкіл. 1864 Н. ш. 
знову дозволено, але з великими 
обмеженнями. 
НЕДбГАРКИ — село Кременчуць¬ 
кого р-иу Ял ипцівської сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів. Розтані, за 18 
км від райцентру та за 12 км від 
пристані Градизьк. 1924 ж. (1990). 
По ревізії 1729 записані як хутір 
Недогарок Вяасівської соті Мир¬ 
город. полку, що палім. 65 дворів. 
З 1802 — в скла ц Крсмспчуц. 
повіту Полтав. губернії’* У 1859 — 
385 дворів, 2 МІ 5 ж., дерев’яна 
Троїцька церква ( ібуд. 1764), при 
якої існува іа церковнопарафіяль¬ 
на школа. У 1840 відкрию одно- 
класне народне уч-тце, де в 1847 
навчалося 28 учнів; у 60-х рр. 
19 ст. реорганіз. в земське (в 
1887 — 111 учнів, 3 учителі). За 
переписом 1910 в Н.— 367 дворів, 
2197 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 село увійшло 
до складу Кохпівгького р-ну Кре 
менчуц. округу. 2292 ж. 1926 — 
436 дворів, 2221 ж. Під час голо¬ 
домору 19 32—33 в II. померло 
393 чол., серед них баї ато дітей. 
У період нім. фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—28.IX 1943) гітлерів¬ 
ці спалили 405 хат і 565 госп. 
будівель, вивезли до Німеччини 
135 жителів села У селі — колгосп 
«Іскра Леніна» (зерново буряків¬ 
ничого і м’ясо мо і напряму), 
відділення зв’язку, С. ш., амбула¬ 
торія, Будинок культури на 330 
місць, б-ка (14,3 тис. од. зб.), 
комплексний приймальний лункі. 
У 60 х рр. в колгоспі працював 
Герой Соц. Праці С. Т. Гусач. 
У ГІ.— братська могила рад. вої 
нів5 які загинули (67 чол ) під час 
визволення села 1943 від гітлерів 
ці в Споруджено пам’ятники: 1967 
— В. І. Леніну, 1965 — воїнам 
односельцям, що полягли (271 чол.) 
під час Великої Вітчизн. війни. 
Обеліск на могилі невідомого рад. 
воїна, що загинув у вересні 1943. 
На тер. села та на його околицях 

«НЕРУ ДБУ ДМАТЕРІАЛИ» 

виявлено 3 поселення часів неолі¬ 
ту (4 тис. до н. є.); 6 поселень пе¬ 
ріоду бронзи (2—1 тис. до н. е.); 2 
раїшьослов’яиських поселення чер- 
няхівської культури (2—4 ст. н. е.), 
на яких життя тривало і в період 
Київ. Русі. 
НЕДОГАРОК — річка в Полтав. 
обл., кол. ліва прит. Дніпра. Тек¬ 
ла тер. Кременчуцького р-ну. Не 
існує. Затоплена водами Кремен¬ 
чуцького водосховища. 
< НЕЗАМОЖНИЙ СЕЛЯНЙН». 
Бюлетень 2-го губ. з’їзду коміте¬ 
тів незаможних селян Полтавщи¬ 
ни. Видавався 1922 інформ бюро 
з’їзду в Полтаві. Вийшло шість 
номерів. 
«НЕЗАМОЖНИК». Газета, ор¬ 
ган Пирятинського повітвиконко- 
му й повітпарткому. Виходила 
1922—23 два рази на тиждень. 
«НЕЗАМІЖНІЙ». Газета, орган 
Кременчуцького губкому КП(б)У. 
Виходила 1920—22 у м. Кремен¬ 
чуці. 
«НЕРУДБУДМАТЕРіДЛИ». Кре» 
менчуцьке виробниче об’єднан¬ 
ня. Початок об’єднанню поклав, 
засн. в 1903 гранітний кар’єр. 
У 30—60 рр. підприємство мало 
назву «Мало-Кохнівський гран- 
кар’єр». У 1962 об’єднано з Крю 
ківським управлінням «Гідромеха¬ 
нізація», унаслідок чого виникло 
нове підприємство — «Кременчуць¬ 
кий комбінат нерудних будівель¬ 
них матеріалів», підпорядкова¬ 
ний Полтав. раднаргоспу. Після 
ліквідації раднаргоспів підпри¬ 
ємство стало підпорядковане Мін 
буду УРСР. 1974 ств. вироби, 
об’єднання «Нерудбудматеріали», 
до складу якого ввійшли: Кремен¬ 
чуці комбінат «Нерудних будівель¬ 
них матеріалів» (гол. підприєм¬ 
ство); Берегів, кар’єроуправління 
Закарпат. області; Полтав. кар є- 
ро\ правління. Гол. підприємство 
об’єднання має цехову структуру 
і виробляє щебінь із гранітів 
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фракцій 5—10 мм, 10—20 мм, 
20—40 мм; будівельний пісок, 
дріблєний пісок із гранітів і буто- 
виіі камінь. Річний обсяг вироб 
пицтва щебеню досягає 1730 тис. 
м3, буд. піску — 500 тис. куб. м. 
Берегів, і Полтав. кар’єроугірав 
ліпня мають безцехову структуру, 
виробляють буд. пісок в обсязі від¬ 
повідно 400 і 300 тис. м8 на рік. 
Розтані, на вул. Ярмарковій № 15. 
•«НЕСКОРЕНА ПОЛТАВЧАН 
КА» — підпільна комсомольська 
молодіж. орг-ція. Ств. у листопаді 
1941 в Полтаві. До її складу вхо¬ 
дило 20 чол., у т. ч. один комуніст, 
5 комсомольців і 14 чол. позаспіл¬ 
кової молоді. Одним з керівників 
організації стала піонервожата 
полтав. с. ш. № 10 комсомолка 
О. К. Убийвовк (див. Убшївовк Ля¬ 
лі вулиця), До«Н. п.» приєдналися 
також підп. групи, що діяли в 
Мачухах, Абазівці, Мар’япівці, 
Шкурупіях. Організація мала /два 
радіоприймачі, з допомогою яких 
приймалися, а також поширюва¬ 
лися серед населення зведення 
Радінформбюро. Крім того, чле¬ 
ни групи виготовляли і поширю¬ 
вали антифашист, листівки. Всьо¬ 
го було поширено різних назв 
листівок до 2 тис. примірників. 
Група патріотів також брала участь 
у визволенні рад. військовополо¬ 
нених, зірвала кілька відправлень 
молоді до Німеччини, готувала 
диверсійні акти. 6.У 1942 гестапо 
заарештувало найактивніших учас¬ 
ників організації і серед них 
|іт іб «Н. п.». У їх числі була й 
Убийвовк. Усі вони були розстрі¬ 
ляні; організація припинила свою 
діяльність. 1965 Ляля Убийвовк 
посмертно удостоєна звання Героя 
Рад. Союзу. 1967 у Полтаві вста¬ 
новлено Нескореним полтавча¬ 
нам пам' ятииіс. Рад. патріотам 
попсвятив свою повість Олесь Гон- 
чар драматург Петро Лубенський 
написав п’єсу «Нескорена полтав¬ 
чанка». 
НЕСКОРЕНИМ ПОЛТАВЧА¬ 
НАМ ПАМ’ЯТНИК у м. Полтаві. 

Встановлений па бульварі І. її. 
Котляревського (на перехресті з 
вул. Пушкіна) на честь членів 
комсомол.-молодіжної групи «Не¬ 
скорена полтавчанка». На гра¬ 
нітному постаменті (вис. 4,5 м) 
встановлено погруддя (вис. 1,55 м) 
керівника групи, Героя Рад. Сою 
зу Лялі Убийвовк (1918—42). На 
постаменті — напис: «Нескореним 
полтавчанам жити у віках» та 
прізвища шести героїв-підпільни 
ків: Лялі Убийвовк (див. Убий- 
вовк Лялі вулиця), Сергія Сапі- 
ги (див. Сапі зі С. Т меморіальна 
дошка), Сергія Віденського, Лео¬ 
ніда Пузанова, Бориса Серги та 
Валентина Сороки, що загинули 
у катівнях гестапо. Пам’яшик 
відкрито 28.Х 1967. Автори: скуль¬ 
птори Л. Г. Жуковська, К- С. Пос- 
политак, Д. Г. Сова, арх. В. А. 
І І ас і ч 111 ■ і і. І і габ.'і. XIV. 
НЕСТЕРЕНКИ - - село Подіяв, 
р-лу, ці пір сідьс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Березівка, Васильці, Головки, 
Гонтарі, Мар’ївка, Ступки, Су¬ 
сідки. Розташ. за 25 км від Пол¬ 
тави і за 10 км від залізпич. ст. 
Божкове. 913 ж. (1990). 1910 у 
Н. Васильцівської волості Полтав. 
пов.— 25 дворів 149 ж. У с. Мар’- 
їиці — Покровська церква (1793 
збудована С. Кочубеєм у с. Ста- 
сівці і 1865 в Н. перенесена С. За- 
польським; не збереглася), школа 
грамоти. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 у Н. Руновщапської 
сільради Руповщанського р-пу — 
17 господарств, 75 ж. 1930 у II. 
діяли ТСОЗи «Босць незамож¬ 
ник», «Серп і молот», на базі яких 
був ств. колгосп ім. 20 річчя га¬ 
зети «Правда». У роки цім.-фа¬ 
шист. окупації (21.IX 1941—22.IX 
1943) з II. І сіл, підпорядкованих 
Нестерепкінській сільраді, виве¬ 
зено па примусові роботи до І Іімеч- 
чиии 233 чол. У 1950 колгосп ім. 
20-річчя газети «Прамча» пере¬ 
йменовано па колгосп ім. С. М. 
Будьонного, з 1957 колгосп 
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НЕХВОРОЩАНКА <<Іскра». Госп-во зйрноію-тваршг- 
ницького напряму. У II.— поч, 
школа, дитсадок. Будинок,- куль¬ 
тури на 200 місць, будинок побу¬ 
ту, відділення зв’язку. Уроджен¬ 
цем с. Мар’ївки є І ероіі Ра ь Сою 
зу, полковник М. І.. Мохоіі (1022— 
82). У Н. встіиовлепо стелу на 
честь воїііів-одйосельі0а, загиблих 
на фронтах Великої Вітчимі. вій¬ 
ни (1957;. 
НЕХВОРОЩА < ело І Іпіюс ап - 
жарського |> ну, центр < ільс. Ра їй 
на[). депутатів. Розі.ми. па право 
му березі р. Ор< іі| притоки 111 і 
пра, за 11 км ві і райцентру і за 
Зо км вії, залізничної ст. Нові 
( анжари (на лінії Полтава — 
Кременчук). 2931 ж. (1990). Назва 
походить від кущовидної трави не¬ 
хворощ, з якої виготовляли віни¬ 
ки. Засн. 1674, в період гетьману¬ 
вання І. Скоропадського сотни¬ 
ком Федором Тактего. Для захис¬ 
ту пд. кордонів від тур. тат. агре¬ 
сії у ЗО —60-х рр. споруджується 
Українська лінія, «і па 11 і і і //сіно 
роїцанська фО].гт.еця., названа Ва 
сильківською. У 1763 Нехвороща 
згадується як сотепие містечко 
Полтав. полку. З 1765 входить до 
складу Донецького пікіиерсько?о 
полку. З 1781 підпорядковувала- 
ся Катери послав, намісництву. З 
1796 Малорос., з 1802 — ПолтІв. 
губ. На цеіі час іу« було 3 церкви. 
1847 в парафіяльному училищі 
навч. 47 учнів. За даними ревізії 
1859 у Н. Нехворощанської во ос¬ 
ті Косгяптнноград. повіту — 370 
дворів, 3808 ж. Сільське управ 
лішія, хлібний магазин, салотоп 
ний з-д. На поч. 20 сг. у Н. попа і 
50 вітряків, відбувал. З ярмарки па 
рік, щотижня — базар. При Ми¬ 
хайлівській (1878). Миколаївські!! 
(1781), ГІреображепськіп (1880) 
церквах діяли парафіяльні школи. 
У 1910 — 1565 господарств, 9261 
ж., зем. угідь 7584 дес., у т. ч. 
ріллі — 6600. Два парових млини. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. На 7.IX 1923 —12 641 ж. 
Цього ж року II. стала центром 

району, до якого віднесено Бабай- 
ківську, Юріївську, Гуиалівську, 
Дмухайлівську. Царичанську во¬ 
лості. 1926 у Н. 1910 господарств, 
9342 ж. У період нім.-фашист, 
окупації (17.ІХ 1941— 21.ІХ 1943) 
3 Н. до Німеччини відправлено 
108 юнаків і дівчат, при відступі 
гітлерівці спалили 252 колгоспні 
будівлі, 728 хат. На фронтах Вели¬ 
кої Вггчизн. війни загинуло 124 
жителі Н. Льотчик-штурмовик 
( . І . Воротпик удостоєний звання 
Героя Рад. Союзу (1944). У Н — 
центр, садиба колгоспу ім. Іллі¬ 
ча (спеціалізація — зерново-тва¬ 
ринницького напряму). Інкуба¬ 
торно-птахівнича станція, філіал 
комунгоспу, хлібопекарня, спо¬ 
живче товариство, відділення 
зв’язку, с. ш., музшкола, дитсадок, 
лікарня, Будинок культури (на 
400 місць), Будинок піонерів, 
зональна б ка (32,5 гне. од. зб.). 
Електрифікована 1963, радіофі¬ 
кована 1947, телефонізована 1972. 
Мешканці Н.— Л С. Водоіага, 
П. Л. Харченко, Н. У. Одноволик, 
М. П. Суковсико, С. М- Харченко, 
Ф. І. Дігтяр, Є. П. Грицай удо¬ 
стоєні звання Героя Соц. Праці. 
У Н.— два пам’ятники В. 1. Леніну 
(1956, 1967), могила борця за вла¬ 
ду Рад М. О. Пугача (1921, па 
м’яті пік 1967). 1964 встановлено 
надгробки на 10 братських моги- 

іах рад. воїнів, загиблих 1943 
при визволенні села від нім.-фа¬ 
шист. загарбників. Могили Героїв 
С оц Праці П. Л. Харченко (1972), 
( . М. Харченко (1987). Залишки 
валін Васильківської фортеці Ук¬ 
раїнської лінії (1731—1736). В 
урочищі Піски виявлено посе¬ 
лення чсрняхівської культури (3— 
4 ст. н. е.), в околиці Н.— дав- 
ньорус. поселення 12—13 ст. 1927 
було знайдено скарб римських 
монеті 
НЕХВОРОЩАНКА Нехворо¬ 
ща — річка в Полтав. обл., права 
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при) |>. Орелі (бас. Дніпра). 
Дон к. 18 км, площа бас. 100 км2. 
Похил річки 1,7 м/км. Озер 0,5 
км2 Тече тер. Новосанжарського 
р-ну. 
нехворощАнська форте 
ЦЯ 17—18 ст. Виникла одночасно 
із заснуванням слободи, згодом 
містечка Нехвороща у 2 й пол. 
17 ст. Зайняла невелике підвищен¬ 
ня на правому березі річки Оріль 
і служила укріпленим ядром — 
замком Нехворощі. Н. ф. витриму¬ 
вала неодноразові ординські на¬ 
пади в 17—18 ст. У 17 ст. захисні 
огорожі фортеці складалися із 
земляного валу, рову, палісадо- 
вої огорожі та, ймовірно, 5 дере¬ 
в’яних башт. За свідченням «Пла¬ 
ну містечка Нехворощі» 1738, 
складеного під час будівництва 
у цій місцевості укріплень Ук¬ 
раїнської лінії, частина форте 
ці, звернута до р. Орілі, була на 
ті часи розмита повенями, а її 
укріплення складалися із земля¬ 
ного валу, полісаду, рову, рога¬ 
ток, воріт. Частина валу фортеці, 
звернута до поселення, мала ба¬ 
стіонові окреслення. Всередині роз¬ 
ташовувалися міська церква, со 
тенні установи, громадські й при. 

Нехворощанський Успені ький 
Заорільський монастир. План 1738. 

ватні двори та будівлі, В довжину 
фортеця сягала 50—110 саж., впо¬ 
перек 55 саж., загальна довжина 
укріплень становила 200 саж. Втра¬ 
тила своє значення в 1780-х рр. 
Залишки укріплень фортеці гро 
стежуються на місцевості до сьо¬ 
годні. 
НЕХВОРОЩАНСЬКИЙ РАЙОН 
— адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 
1923 у складі Красиоград. округу 
із Нехворощанської волості Крас¬ 
иоград. повіту, Маячківської (Мая 
чанської), Царичанської вол. Кобе¬ 
ляцького повіту Полтав. губ., 
Бабанківської, Гупалівської, Дму 
хайлівської, Чернешинської га Юр’- 
ївської волостей Новомосков. по¬ 
віту (14 сільрад). Площа 624 кв. 
версти. На 7. IX 1923 населення 
68 476 чол. З 1925 д<> 1930 у складі 
ІІОлтав. округу, з 19.32 до 1937 — 
Харків., з 22 вересня 1937 — Пол¬ 
івій обл. Розформований ЗО.XIІ 
1962. 
НЕХВОРОЩАНСЬКИЙ УСПЕН 
СЬКИЙ ЗАОРІЛЬСЬКИЙ МО- 
НАСТЙР чоловічин. Засн. у 2 й 
пол. 17 ст. на лівому березі р. Орі¬ 
лі навпроти містечка Нехворощі 
(урочище Монастирище). За не 
реказами, занотованими у 18 ст., 
монастир неодноразово руйну¬ 
вався під час ординських навал. 
Паприк. 17 ст. на місці кол. мона 
стир. соборної церкви стояла кап¬ 
личка, в якій проживав один чер¬ 
нець. Після 1709 за ігумена Феодо¬ 
сія Несгеровича монастир понов¬ 
лений, коли сюди з-під Царичап- 
ки були перенесені дерев’яні со 
борна Успенська та трапезна Ми¬ 
колаївська церкви, влаштовано 
келії та інші монастирські будів¬ 
лі. Під час рос.-тур. війни 1735— 
39 монастир оточено земляним ва¬ 
лом та ровом бастіонових окрес¬ 
лень. У реєстрі монастирів Київ, 
смархії 1723 значився у числі «за- 
пп мрОвськпх Ро іта тонуючись 
мз землях Орільської паланки 
Війська Запорозького, підлягав 
світській юрік гикції Запорозької 
Січі й іменувався «Військовим» 
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гд «Заорільським». При монасти¬ 
рі існував мшпта іь для старих і 
немічних козаків, а чепцями мона- 
п при були кп.'і. тпорожці. Відо¬ 
мі чи< іелпі коштовні дарунки й 
пожертви В і Гмька Запорозького 
Нехворощанськом\ монастиреві — 
богослужбові кипі п, ікони, даро- 
храпительпиці, потири ющо. На 
дзвіниці 3 і ви кепської церкви Ка 
крипослава до 19) ю< рііанея мо 
пастирським і син і написом: 
«Зделап сей заоп ю обнгеди Не 
хворощапскоіі в» храму Уежлція 
Богоматері! П( І)ГІ ШІІІ.ІМ КОШТОМ 
бувшого С’ іаіщоїо Поїм к.і І то 
ро із кої О 3 і а мана мміюім н о 11 а и іа 
11..па, а в моштісс гис ючс к 
0(5ііТеДі1 11«‘і ра. І / і і і о |а «»к і моря 
20 цій, а несу в ііс-м 23 пУда н фун 
той 10, за всякий фунт по девяти 
рублей, а весокошту 243 рублем». 
У Нехворощанському монастирі 
помер і похований Павло Іванович 
Козелецький — кошовий отаман 
Запорозької Січі 1747. Монастирю 
належали слободи Гу пал і вка та 
Нехвороща і іська Черпеччппа. Мо 
пастир закрию 17Н(>. Наприкінці 
18 ст. соборну Успенську церкву 
перенесено до Чернеччиии, а тра¬ 
пезну Миколаївську — до Гупа¬ 
лі вки. 
НЕЧУЯ-ЛЕВЙЦЬКОГО ВУЛИ¬ 
ЦЯ у Полтаві (кол. Афанасіївсь- 
кип пров., Київський р-н) — від 
вул. Жовтневої ю вул. Коцюбин¬ 
ського. Паз. на честь І їечуя Лс 
вицького Івана Семеновича 
(справж. гфізв.—Лєвицьісиіі, 1338 
—1918)—укр. письменника II у 
Стеблеві (тепер смі на Черкащині) 
в сім’ї священика. І їй іч закіп 
чення Київ, духовної цк.і де м і ї 
186.5—66 працював учителем на 
ставні і ком у ІІп/тіґ/ііі г,кпі 
ній к чпшрп Згодом вмни попав 
у гімназіях іц міст* зокрема Киши 
лева (1Н73 85). Після підставки 
1885 оселився у Кінві. У Полтаві 
написав повість «Дві московки», 
яка стала початком його літ. діять 
пості. Найвидатніші твори: «Ми¬ 
кола Джеря>> (1878), «Кайдашевд 

НИЖНЯ ЛАННА 

сім’я» (1879), «Старосвітські ба¬ 
тюшки та матушки» (1888), п’єса 
«Маруся Богу славка» (1889) та 
іи. Мав лінгвістичні праці («Гра¬ 
матика української мови», 2 ч,, 
1914). Вулиця прокладена у 20 
ст. , забудована 5- та 9-поверховими 
житл. будинками. 
ИЙЖНЯ ЛАННА — село Карлів- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
Цар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване с. Котлярівка. Розташ. за 
ІЗ км від райцентру та за 1,5 км 
мі і залізним, ст. Ланна. 959 ж. 
(1990). Засіу паприк. 17 або на 
ііпч 18 <і ЗІ ї чверті 18 ст. землі 
входили о карлівеької вотчини 
іенерала І. Б Пейобаха* потім 
належали рос, геп фельдмарша¬ 
лу Б. К. Мініху, з 1743 — графу 
О. Г. Розумовському (1709—71), 
після його смерті — К. Г. Розу- 
мовському (1728—1803). пізніше 

його нащадкам. 1817 II. Л 
записана як слобода, в якііі 6>в 
селітряний з д. У 1849 карлівсь- 
ку вотчину у М. Г. Розумовсько 
(дружини Л. К. Розумовського) 
купила велика княгиня Олена 
Павлівна (дружина сипа Павла І, 
великого князя Михайла Павло¬ 
вича). У Н. Л. в той час мешкало 
285 кріпаків чол. статі. За пере¬ 
писом 1859 тут наліч. 142 двори, 
767 ж. Діяв селітряний з д. Селя¬ 
ни Н. Л. були звільнені від крі¬ 
пацтва в лютому 1859. У 1900 в 
II. Л. Карлівеькоі волості Костян- 
піиоі ряд. нові іу — 232 двори, 
1367 к. земська школа. У тому 
ж році <оу і,, дерев. Кмрило-Мефо- 

і і 11н ьку церкву, при якій була 
мі ікріпз одіюкласпа церковпопа- 
рафія п.па змішана школа. Навесні 
1902 у II. Л. сталися сел. заво¬ 
рушення. У 1910 — 272 двори, 
І 783 ж. 
Ра і владу встановлено в січні 
1918. З березня 1923 віднесена 

Карлівського р-ну Красно- 
і рад., з червня 1925 — Полтав. 

587 



округу. 2224 ж. (1923). У 1926 — 
478 дворів, 2218 ж. У період 
цім.-фашист. окупації Н. Л. 
(20. IX 1941—19.1 X 1943) гітлерівці 
стратили 11 жителів села, вивезли 
на примусові роботи до Німеччи¬ 
ни 105 чол. Відступаючи, спалили 
значну частину села. На поч. 70-х 
рр. Нижпьолаїшівську сільраду 
було розформовано, а у 1986 знову 
створено. У селі — центр, садиба 
колгоспу ім. Ф Енгельса (спец- 
госп по відгодівлі великої рогатої 
худоби), відділення зв’язку, від¬ 
ділення райпобуткомбінату, дитса¬ 
док, лазня, Будинок культури на 
350 місць, б-ка (17,6 тис. од. зб.). 
парк, стадіон. У селі народилися: 
Герой Рад. Союзу В. П. Мірошни¬ 
ченко (1917—41), укр. графік, 
засл. художник УРСР А. П. Васи- 
ленко (павч. в Миргород, кераміч. 
технікумі), укр. композитор О. 1. 
Чухрай. Пам’ятники: Ф. Енгель¬ 
су (1967); воїнам-одпосельцям, які 
загинули (167 чол.) в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни (1965); на двох 
могилах рад. льотчиків, загиблих 
1943 (1967). 
НІКОЛАЄНКУ В. М. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА Д(ЗіПКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена на фасаді будинку кол. 
технікуму транспорт, буд-ва (те¬ 
пер Полтав. залізнич. технікум, 
пл. Слави № 1), в якому 1935— 
39 навчався Ніколаєнко Володи¬ 
мир Миронович (1920—44) — Ге¬ 
рой Рад. Союзу. Н. у Полтаві. 
Закінчив авіашколу в м. Таганро¬ 
зі. Звання Героя Рад. Союзу 
удостоєний 1944 (посмертно). Ім’я 
героя носить вулиця міста. Дош¬ 
ка — граніт, відкрита 1965. 
НІМЕЦЬКА КОЛбНІЯ — місце 
вість у Ки в. р-ні Полтави. Ко 
лишнє передмістя. Згідно з царсь¬ 
ким указом від 20 червня (2 лип¬ 
ня) 1808 для прискорення розвит¬ 
ку в Росії сукноробства із Боге¬ 
мії, Моравії Ельзаса, Саксонії та 
ін. зх.-європ. земель були запро¬ 
шені ремісники* 1809 в Полтаві по 
селились 54 родини (249 чол.). Для 
їх розташування на околиці міста 

збудували бл. 50 хат. Так, виникла 
німецька слобода, або колонія. 
Вона була разташ в районі вулиці, 
Фабрикантської (тепер Балакіпа) 
га Колонійської (тепер Сковоро¬ 
ди) і прилеглих провулків. 1810— 
67 Н. к, мала самоврядування. 
Очолював його приказ, який скла¬ 
дався з шульца (старости), двох 
бейзитцерів (засідателів) та писа¬ 
ря. Уклад життя колонії набли¬ 
жався до цехового. Діти колоні¬ 
стів після домашнього навчання 
ставали підмайстрами. Звання 
майстра надавалося гіриказом з 
участю 12 майстрів. Приказ зо¬ 
бов’язаний був піклуватися про 
вдів і сиріт. У 1810 на тер. Н. к. 
(тепер Театральний прову7лок) на 
кошти міста споруджено примі¬ 
щення першого стаціонарного теат¬ 
ру у Полі ані. У 1814 в колонії 
почала діяти сукновальня Кіріц- 
сгспа. У 1859 — 64 двори, 1098 ж., 
у і. ч. 354 ж.— цім. національнос¬ 
ті, з яких 180 займались вироблен¬ 
ням сукна. Діяла православна цер¬ 
ква. Наприкінці 19 — на поч. 20 
ст. територія Н. к. увійшла до 
складу Полтави. Вихідцем , з цім. 
колоністів був полтав. залізнич¬ 
ник більшовик В. І. ИІефер. Його 
дочка Т. В. Шефер (ІІІеффер) — 
укр. композитор і музикознавець. 
На його квартирі по вул. Тригу- 
бівській № 26 (тепер вул. Карла 
Лібкнехта) в 1914 проживали бра¬ 
ти С. В. та В. В. Косі ори. 
НОВА ГАЛЕЩИНА — смт Ко- 
зельщинського р-ііу, центі) селищ¬ 
ної Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Велика Без- 
углівка, Верхня Жужманівка, Тор¬ 
бані, Комінтерн, Нижня Жужма¬ 
нівка, Сотониця та Шевченки. 
Розтані, за 11,5 км від райцентру, 
в селищі — залізнич. ст. Галещи- 
па. 3390 ж. (1990)| Тер. сучас. 
Н. Г, почала заселятися в основно¬ 
му з 18 ст., коли тут виникло ряд 
хуторів, засн. переважно вихідця¬ 
ми з степного містечка Кедебер- 
ди, частково — з Кобеляк. В остан¬ 
ній чверті 18 ст. у тодішньому 

588 



НОВА ГАЛЕЩИНА ї пій МИІКІ.КОМУ ПовІїІ Київ. 11 сі міс¬ 
ії 1111 гнв і« 11 по п» ііімім багатого 
поміщика п і ініріюго радника Пє- 
i р і І а кщіікого Пі мюіо прізвища, 
шрої і цю її шш і а п і ша одного з 
чуюрмі І .1 ісщиіін, а від нього 
ii за п тич » і Попа і імруджгпа 
п иіріік 60 ч по і /0 рр. 10 ст., 
ко II! Ч‘‘р< І І* р ( о и ні 1111 ьКої во 
нм м іірОКДа іа і.н в Харкни ько 
М иКОЛаїіК ьКЗ і і н іншім І І‘ рщі 
і мім їй про! її пан в її і ну ІМ71. 11 і 
руб( кі 19 ;!0 П 1 .1 Н шипа МПІІ КЄ 
ВИК ііочію оу і і мшічіа їм шрашано 
хлібу (щорічно О І II НІ | Ці ну 
дів ігріїм ) і (в [в рмрігом 1 9(Н) на в 
ко ю і і 1111111 бу і і іп 1111 а і і па н її. 
ч у ГОрІВ, Зі і пчм ці ш їм і і* іа іу 
( і іДоірщіікої КОЗІ) ЦьіСОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
і ром.і ці ( о іопіпр і-.оі вони і і Крс 
мецчуц. ііовії у І м зуі рвка, Вор 
сукіснцина, Горбані, Ьгіуміівіа 
Мала іі Велика,. Камінці, Козарп, 
Михайдівщіша, Грецький, Фидрі, 
Чемериси, Чирва та пг. (всього — 
38). У 1910 на ст. Галещина — 7 
дворів, 31 к. 
Рад. вдалу проголошено у січні 
1 НІН. Станцію періодично захоп 
лювалн (до кін. 1919) цім. авегр. 
окупанти, гетьманці, петлюрівці, 
григор’євці, денікінці. На 7.1II 
1923 ст. Галещина та прилеглі 
хутори відносилися до Солониць- 
кої сільради Потіцького р-иу Кре¬ 
менчук округу. 111 ж. (7.1X1923). 
1926 ств. Галещшіське с..-с. кре¬ 
дитне т во «Жовтень», У період 
цім.-фашист, окупації (15. IX 1911 
—25. IX 1943) гітлерівці зппщіі 
ли громадські споруди пі бу нв.ді 
жителів. У серпні — на гюч. верес 
ня 1941 в районі ст. І а вчцпніі 
дислокувався, а потім вів бої а 
гітлерівцями б роненої.-1 і «Маршал 
Будьопний», збудований й укомн 
лекіовдімпі полтав. 33 іІЗМІІЧІШКН 
ми. І9о8 чотири села, розі’дш 
навколо Галещини — Живш і ві д. 
ке, Мала БезІглівка, Наркоми 
(Пархомепки) та Сохішівка — об’ 
єднано в єдиний нас. пункі 
село Нова Галещина, яке стало 
центром Новогалеіцшіської сі п> 

ради. У серед. 60 х рр. до неї при¬ 
єднано Солопицьку сільраду. У 
1962—66 Н. Г. входила до складу 
Кременчуцького р ну. З 1968 Н. 
Г.— смт. Тепер тут знаходяться 
Галещинський машинобудівний 
мкюд, Галеищнська біологічна фаб¬ 
рика, Кременчуцька геологороз¬ 
відувальна експедиція, Галещин- 
ськс залізорудне родовище. Відді- 
ичіни зв’язку та ощадкаси, АТС, 

сп кмшцька с. ш., дільнична лі¬ 
карня, аптека, 2 дитсадки — 
«Сонечко із «Тополька», клуб 
І .і в шині ької біофабрики (400 
ми ці,), нрофі ні іковиіі клуб із ста¬ 
ціонарною кіноустановкою, сіль- 
ськз ) кз (6,1 ми од. зб.), б-ка 
біофабрики (8,5 тис. од. зб.), 
цех хлібокомбіпаї V, хлібопри¬ 
ймальний пункт, дільниця раііза- 
тотконторн, будинок побуту. Па 
тер. сільради ус. Солонині розтань 
центр, садиба колгоспу ім. М. І. 
Каліпіца (зерново буряко тварин¬ 
ницького напряму). Уродженця 
ми с. Солонині є: Герой Рад. 
Союзу (1944) С. М. Нагпибіда 
(див. Нагнибіді С. М. меморіали 
на дошка), доктор географ, наук 
В. МІ Бабичепко, майстер різьб¬ 
лення по дереву В. К. Нагнибіда 
(див. ІІагнибіди В. К. могила)', 
с. Великої Безуглівки — укр. 
художник і скульптор І. О. Без- 
углий. У II. Г.: пам’ятник В. І. 
Леніну (1957); мемор. комплекс 
(1957) — братська могила рад. 
і к >¥ 11 і із, ЯКІ їагппулп при обороні 
]<) «і і визволенні села 1943 від 
мім. фаннк, і ааіарбцмків, та па- 
м’иіннк воїнам-землякам, полег¬ 
шим н.і фронтах Великої Вітчизн. 
пінни (на двох гранітних стелах 
иикнроув.шо 166 прізвищ). Брат- 

« ька мш п із рад. воїнів, які помер¬ 
ли 1943 у тимчасовому військ. 
МИ ІІІТЗЛІ вс. Бсзуглівці. Ус. Верх¬ 
ня Жужмапівка — урочище «Роб- 
н на могила», 8 давніх курга- 
и І в. 
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•«НОВА ЗОРЙ» — див. Галещин- 
ська біологічна фабрика. 
НОВА КОЧУБЕЇВКА (Свинківка, 
Мала Кочубеївка) — село Чутівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Майорівка, Пєрвозванівка, Під¬ 
гірне, Чапаєве. Розтані, на р. Свин- 
ківці, за 25 км від райцентру і за 2 
км від залізнич. ст. Кочубеївка. 
594 ж. (1990). За даними Рум'ян* 
цевського перепису 1765--69 Свин¬ 
ківка і х. Свинківський входили 
ло складу Полтавської першої 
сотні Полтав. полку. Жителями 
Свинківки були селяни-кріпаки 
кн. Кочубоя, переселені з сіл Ди- 
капьки, Чутового, Кочубеївки. На 
1859 у селі наліч. 144 двори, 
723 ж., на 1883 — 137 селян-влас- 
пиків, 5 міщан, 141 будинок, 
5 родин бездомних, 20 письмен них 
селян, учнів хлопчиків — 8. 1890 
в Свинківці Первозванівської во 
лості діяла земська школа. Під час 
перепису 1900 в се/іі — товариство 
селян-власник і в, 90 дворів, 1196 
ж. 1902 відбулося заворушення се¬ 
лян, яке було придушено козака¬ 
ми. На 1910 з' с. Свинківці (Но¬ 
во-Кочубсївці) 222 господарства, 
1224 ж. 
Рад. вла іу проголошено в січні 
1918. Згідно з всееоюл. переписом 
на 17.XII 1926 у II. К. Псрвоша- 
нівської сільради Чутівського 
р-ну — 301 господарство, 1441 ж. 
1930 утв. колгоспи «Ленінський 
шлях» та ім. В. М. Молотова 
(1931 об’єднані в один — «Ленін¬ 
ський шлях»). Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (2.Х 1941—19.IX 
1943) гітлерівці вивезли до Ні¬ 
меччини 48 чол., спалили 169 із 
226 будинків. Тепер на тер. сіль¬ 
ради центр, садиба колгоспу «За 
повіт Леніна» (з 1958 зерново-бу¬ 
ряківничого напряму, тваринницт¬ 
во). У селі — відділення зв’язку, 
І Іовокочубеївське споживче т-во, 
Кочубеївський паливний склад, 
Кочубеївське відділення райпо- 
стачу, відділення хлібної бази, 
с. пі., сільс. клуб (на 200 місць), 

б-ка (12 750 од. зб.). У селі вста¬ 
новлено (1956) надгробки на брат¬ 
ських могилах рад. воїнів, які за¬ 
гинули 1943 під час визволення 
Н. К. від гітлерівців, та пам’ятник 
воїнам-односельцям, полеглим на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
«НОВА прАідя». Газета, орган 
Чорнухинського РК Компартії 
України та райради нар. депутатів. 
Виходить з 1967. Попередні на¬ 
зви: 1939—41 —«Шлях колгоспни¬ 
ка», 1944 — «Сталінським шля 
хом», 1944—62 — «Колгоспна пра¬ 
ця» (1962—67 — не видавалася). 
«НОВА Р АДЯНСЬКА ТР^ПА» — 
напівпрофесійний театр, колектив. 
Ств. 1919 у м. Лохвиці. У 1921— 
22 працював під цією назвою. 
У трупі проводилася постійна сту¬ 
дійна робота. Зокрема, 1921 для 
занять з актор маіісгерімк гі і сцен, 
слова з акторами а керівниками 
сі їм. ірам колективів запрошу¬ 
вався О. І. Корольчук — один з 
провідних режисерів і акторів укр. 
театру. У театрі працювали режи¬ 
сери І. І. Коханий, І. Г. Синяк, 
актори П. Я. Базилевич, Є. Т. 
Головко, Г. В. Дробиш, І. Колес- 
ник, О. Лазоренко, П. Т. Легень¬ 
ка, І. В. Лобецький, Я. В Стар- 
чєнко, П. І. Стодол я, 3. І. Толсто- 
градська, І. АьЯроцоКий, концерт¬ 
мейстер С. Й. Дунаєвський. У 
репертуарі: «Вій» за М. Гоголем, 
«Дві сім’ї» М. Кропивиицького, 
«Розумний і дурень» І. Карпенка 
Карого, «Хмара» О. Суходольсь- 
кого, «Жидівка-вихрестка» І. То- 
гобочного, «Кум мірошник, або 
Сатана в бочці» В. Дмитренка, 
«Пан Штукаревич» О. Зиневича, 
«Урієль Акоста» К. Гупкова. У 
1923—25 працював як аматор, 
колектив, а також під назвою Лох- 
вицький робітничо-селянський те¬ 
атр. 1925 об’єднався з театром-сту- 
дією під керівництвом І. Онигцен- 
ка у Лохвицькии робітничо селян¬ 
ський театр ім. І. Тобілевича. 
НОВАКЙ — село Лубен, р-ну, 
центр сільс. Ради парі депутатів, 
якій підпорядковане с. Пишне. 
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«НОВЕ РІЗДВО» Розтйш. за 11 км від райцентру 
та за 13 км від залізшій, ст. Луб¬ 
ни. 1225 ж. (1990). За універсала-! 
ми 25.VI 1710 полковника Василя 
Савича, 20.ХІІ 1713 гетьмана 
І. Скоропадського Н. належали 
полковому писарю (потім лубенсь¬ 
кому полковому СОТНИКОВІ) і РИГО* 

рію Кулябці. За Ген. слідством 
про маєтності 1729—30 II. нале¬ 
жали Лубен, сотні Лубен, полку, 
70 дворів. У 1702 полковому 
обозному Василю Кулябці, 1781 11 
входили до складу Лубен, пов. Ки 
їв. намісниці ва, і26 дворі в, 1787— 
1276 ж. чо і. паті, про мисі/їм к- 
ляпм, козаки іа власники — за сі 
дагель лубеп. нижнього земського 
суду Лев Кучер, бунчукові това¬ 
риші Іван, Михайло та прем’єр- 
майор Петро Скаржинсьтсі. З 1796 
у складі Малорос., з 1802 — Пол- 
гав. губ. За переписом 1859 у Н. 
(село власницьке, козацьке) Лу¬ 
бен. пов.—294 двори, 2111 ж., де¬ 
рев. Вознесенська церква (1858), 
церковна б ка, винокурний з-д. 
1900 у Н. Тарандинцівеької вол 
260 дворів, 1508 ж., іс и. 2 сільс. 
громади (козацька і держи селян.), 
земська та церковнопарафіяльна 
школи, землі власної — 1843 дес. 
1910 — 356 дворів, 2128 ж., орної 
землі — П81 дес., посівів — 1619 
дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918, тоді ж ств. с.-г. артіль «Тру¬ 
довий пахар». 1920 організ. ком¬ 
незам, відкрито поч, школу; 1925 
— хату-читальню. За переписом 
1926 Н.— центр сільради Таран 
динцівського р-ну Лубен, округу. 
455 господарств, 2368 ж. 1929 у ї в 
колгосп ім. В. І. Леніна. У роки 
цім.-фашист, окупації (13.ЇХ 1941 
—19.IX 1943) гітлерівцями виве 
зено на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 90 жителів села (76 по 
вернулося). Тепер у Н.— Центр, 
садиба колгоспу «Зоря» (зернові 
і тех. культури, тваринництво), 
відділення зв’язку, консервний 
з-д, с. ш., фельдшер, акушер, 
пункт, дитсадок на 45 місць, Буди 

нок культури на 400 місць, б-ка 
(16 тис. од. зб.), сауна. Уроджен¬ 
цем села є Герой Рад. Союзу 
II, М Щербань (1916—80). 
НОВАЧЙХА — село Хорольсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Остапенки, Левченки, Зубен- 
кп, Орихівщина. Розтані, за 25 
км від райцентру. 579 ж. (1990). 
Засн. у 18 ст. Належало до Хо- 
ро їьської сотні Миргород, полку. 
1781 в II. було 2 посполитих і 2 
хати, 1787 на хуторі жило 2 ду¬ 
ші. Належав він дочці сотника 
Марфі Базилевській. За ревізією 
1839 у Н.— 59 дворів, 349 ж., де¬ 
рев. Петрогіавлівська церква в 
одному зв язку з дзвіницею. 1900 — 
96 дворів, 609 ж., земська школа, 
1910 — 125 господарств, 795 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1926 - 188 дворі в, 1014 ж. 
У 1930 утв. колгосп, з 1935 — ім. 
С. М. Кірова. Під маснім, фашист, 
окупації (14.IX 1941-18.IX 1943) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
8 чол., село частково спалили. Те¬ 
пер у селі — колгосп ім, С. М. 
Кірова (м’ясо-мол. і зернового 
напряму, тех. культури), будинок 
побуту, неповна с. ш., фельдшер.- 
акушер, пункт, дитсадок, Будинок 
культури (на 400 місць), б ка 
(12 606 од. зб.). У с. Оріхівщині 
народився укр. письменник В. М. 
Леонтович (1866—1933). 1965 у 
II. встановлено: пам’ятник С. М. 
Кірову, символічний надгробок на 
могилі воїнів-односельців, які за¬ 
гинули на фронтах Великої Віт- 
ЧИЗІІ. війни. 
НОВАЧКА — струмок у Полтав. 
обл. Тече побл. с. Новаків Лубен¬ 
ського р-ну. 
«НОВЕ РІЗДВО». Літ. -фольклор, 
і а е гногр. збірник, присвячений 
новій рад. обрядовості. Виданий 
у Полтаві 1923 письменниками, які 
групувались навколо газети «Чер¬ 
воний юнак», губкомом комсомолу 
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I відділом політпросвіти. У зб. 
вміщено п’єсу В. Чередниченко 
«Святвечір у комсомольців», одно¬ 
актівку для дітей «Що снилось 
старому рокові», червоні колядки 
та щедрівки, написані Г. Епіком. 
Це одна з перших на Україні 
спроб створити і поширити нові 
обряди на основі старих нар. форм, 
новйй базАр у Полтаві (Но¬ 
воселі вськип, Жовтневий р-н) — 
ств. у 1-й пол. 19 ст. па вул. Пош¬ 
тамтській (тепер Кунбишева) між 
вул. Новополтавськс ю та Всесвят- 
ською (тепер Шевченка та Чапає- 
ва). Займав пл. 4 десятини 303 
квадратні сажні. 1871 освячено 
Преображеиську церкву. 1872 торг, 
площу забруковаїто каменем. Те¬ 
пер Н, б. займає квартал між вул. 
Фрунзе, Шевчетіка, Чапає ва і а 
Новий Базар. 
НОВЙЙ ТАГАМЛЙК (Шерсти) 
ківка, Петрівка) — село Мащівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Вільне (ВасиліЕка), Козельщи- 
на, Огуївка. Розташ. тіа тіравому 
березі р. Та гам лика (прит. Ворск¬ 
ли), за 16 км від райцентру та за 
II км від залізиич. ст. Селещина. 
452 ж. (1990). Засн. у кін. 17 сг. 
Входив до другої Полтав. сотні 
Полтав. полку. За переписом 1859 
— Н. Т.— село власницьке, Кос- 
тянтипоград. пов., 75 дворів, 505 
ж. 1900 — 115 дворів, 1022 ж., 
Вознесенська церква (мурована, 
з б-кою), діяли міністерське зраз¬ 
кове уч ще з ремісничим відділен¬ 
ням, церковнопарафіяльна та чоло¬ 
віча недільна школа для дорослих. 
28.11 1902 селяни повстали проти 
поміщика, вбили управителя ма¬ 
єтку. Виступ було жорстоко при¬ 
душено. 1910 — 134 двори, 823 ж., 
придатної землі 1775 дес., ріллі 
1213 дес., посівів 620 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На тер. сільради проти дспі 
кінців 1919 діяв партизан, загін. 
За переписом 1926 Н. Т.— село, 
центр сільради Мало Переїде - 
пипського р-ну Полтав. округу, 

209 господарств, 951 ж. НовО- 
Тагамлицькій сільраді підпоряд¬ 
ковані: слободи Василівна (Батяс- 
нівка), Іванівна (Дублянщина), 
Козельщина, Огуївка та хутори 
Котляревський і Сисі. Під час 
голоду 1932—33 померло 40 ж., 
у 1937—39 репресовано 20 жите¬ 
лів села. У роки иім.-фашист, оку¬ 
пації (20.IX 1941—20. IX 1943) з 
II. Т. вивезено до Німеччини па 
примусові роботи 47 чол. Діяла 
партизан, група. У селі розташ. 
центр, садиба колгоспу «Прогрес» 
(зерново буряківничого та тварин¬ 
ницького напряму), відділення 
зв’язку, АТС, сортова дільниця, 
с. ш., лікарня, Будинок культури 
на 200 місць, б-ка (12,4 тис. од. 
зб.), ринок. Уродженцем с. Ва¬ 
силівни є Герой Рад. ( оюзу (1943) 
І. Г. Решети і ік (1924—45). У ід- 
іюму селі 1967 встановлено бюсі 
героя. У И. Г.— пам’ятник вої¬ 
нам односельцям, загиблим (251 
чол.) у роки Великої Вітчизи. вш¬ 
ий (1957). На тер. с. Огуївки 
виявлено могильник черняхівсь- 
кої культури (4—5 ст. и. е.). 
«НОВЙМИ СТЕЖКАМИ». Пед. 
жури, (додаток до «Бюлетеня Пол¬ 
тавської губосвіти»). Виходив 
1922—23 за редакцією укр. пись¬ 
менника М. Биковця (1894—1937; 
пар. в с. Бірках, тепер Зіньківсь- 
кого р-ну). Крім освітніх матеріа¬ 
лів, друкувалися літ.-критичні 
твори. Вміщено нариси В. Черед¬ 
ниченко про творчість Б. Гріичеп- 
ка, М. Загірної, Е. Сетон-Томпсо- 
на, п’єса Г. Коваленка «Яцько й 
Отецько», стаття О. Бузшшого 
«Потебня й нова українська шко¬ 
ла» та ін. А. С. Макарепко опубл. 
статтю «Досвід освініьої роботи 
в Полтавській трудовій колонії 
ім. М. Горького» (1923, № 2). 
НОВІ САНЖАрИ (кол. Нові Сап 
жари, Повий Сип карій, ( емжари 
Нові) — селище міського типу, 
центр Поносацжарськот р ну. Роз- 
гаш. па р. Ворсклі, за 36 км від 
обл. центру — м Полтави! за 7 
км від за іізнпч сі ІІоиі Сапжари 
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та аа 2 км від автотраси Полтава — 
Кіровоград. 9122 ж. (1990). Впер 
ніс «Сапжаров» згадує гься в істор. 
джерелах 1636. Па карті Г. Д. де 

І» Оі і лан а (2-а Чверті. 1/ еі ) уже 
показано пасе тепий ііумкі ( аижа- 
рів І іопип І і х«і д и п в* Черкасько 
ім гі і рос і на. V іс (0 серед і і ст. 
ІІ (' ще були, О'іеин ЩО, нене’іп 
ким 1ЮСЄ- ІОПІІЯМ, Ги» серед І!) міст 
І МИ ТОЧОК І Іо І гав ІІИ і к у іамСі < 
НИХ V рес< Ір І СІП, НОНИ це III.Єї.III. 

(Я. Значним Ним Ціннім II ( 

сталії при І> Хме імшцькому, який 
упівері а.ілми під 10 >0 і І і > >1 іі'і 
воли о утікачам і І Ірп побережної 
України м ппінм н і іем піч, щн 
на и і.а ш іо «гетьманської була 
ви». N 1055 надується слобі іка 
Н. С. у складі ІІолтав. полку. А 
після Переяславської раба 1654 
в Н. С. присягали отаман, писар, 
війт, 101 козак і 50 міщан. У 
1661—63 Н. С. і Новосанжарська 
сотня входили до Кременчуц. пол¬ 
ку. У 1668—72 Н, С. стали місцем 
боротьби різних старшинських 
угрупувань. II. С. були значним 
центром чинбарства. Один з най 
заселеніших кутків селища до 
цього часу називається Шевським. 
У зоні бойових дій опинилися Н. 
С. під час Північної війни 1700— 
21. Козаки Новосаа/Курської сот 
ні брали участь у боротьбі проти 
швед, інтервентів. Навесні 1709 
шведи захопили містечко і розмі¬ 
стили тут свій гарнізон. У ньому 
перебували прибічники І. М.і и пн 
і кошового отамана К. Гордії нка. 
Через II. С. відступати рештки 
розбитої 27.V 1703 під Полі а пою 
швед, армії II і честь 200 річчя 
перемоги під Полтавою 190*3 н ми 
течку споруджено пам’ятник (ні у 
НОВДЄііО 1965). 1 7(50 ИЧЬМ.ІІІ ІІВО 
бережної N'141)311111 К. Розумпвсь 
кий віддав 11. (\ у (Чіадкове і тоніч¬ 
не володіння графу Р. Нороицову. 
1764 Н. С.— сотеїше містечко Но 
восапжарськоі сотні ГІолтав. пол 
ку віднесено до Новорос. губ., пе 
реведеио в ранг повітового міста 
з утворенням шкіперського полку. 

НОВІ САНЖАРИ 

З частини кол. Дніпровського шкі¬ 
перського полку ств. Новосанжар- 
ський повіт Полтав. провінції Но- 
ворос. губ. , який 1783 переймено¬ 
вано на Кобеляцький повіт, а Н С. 
перетворено в заштатне місто Ко¬ 
беляцького повіту Катеринослав, 
намісництва. З реорганізацією на¬ 
ми ипитва (1784) замість Кобеляць¬ 
кім о утн. Олсксопольський (Ца- 
іщчапський) повіт, у складі якого 
II ( знаходилися до 1796. У 1796 

1802 входити до Малорос., з 
1802 Полтав. губ. (з березня 
180 і в» Кобеляцького повіту). Дія 
їй тгргн. \рхамгсло Михайлівсь¬ 
ка, Уі пі нська, Миколаївська і 
Гроїцька церкви. На поч. 19 ст. 
(у 1810) містечко числилося в 
основному козацьким поселенням, 
3919 ж., з них — 158 кріпаків, 
відбувалося 4 ярмарки на рік. 
Здавна іш. козацька школа. 1839 
замість неї відкрито церковнопа¬ 
рафіяльну. За переписом 1859 
в Н. С. Кобеляцького повіту — 
560 дворів, 3634 ж. На кінець 19 
ст. в містечку діяло 2 невеликих 
воскових з-ди, 31 цегельний, 
6 шкіряних, кілька олійниць, ку 
зень, бондарень, чинбарських і 
кравецьких майстерень. 1894 — 
земське училище, церковнопара¬ 
фіяльна школа (1891, спорудже 
по нове приміщення), поштово те- 
юі рафію відділення. Щоденно від¬ 
бувалися базари. 1900 у Н. С. з 
передмістями — ,>70 дворів, 5201 

■к , 179 і дсс. іемлі. 1912 в II. С. 
їй ю » церков, мурована Олек 
саидро-І Іевоька (1896) і дерев. 
\рчаіпсто Михайлівська (1782, 
рп ізир. 1842), Миколаївська 
(1784), Гроїцька (1785, реставр. 
1886) та Успенська (1768, перебуд. 
1879) Всі в одному зв’язку з 
дзвіницями. При кожній із них бу¬ 
ти невеликі церковні б-ки і церков¬ 
нопарафіяльні школи (при Мико- 
таївсьщй — дві), 1 лікар, 1 фельд¬ 
шер, приватна аптека, шпиталь. 
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Рад. владу проголошено в січні 
1918. Наприкінці березня 1918 
містечко захопили нім -аветр. оку¬ 
панти. Було створено повстансь¬ 
кий загін, який діяв і в 1919. Після 
відновлення Рад, влади ств. Ново- 
санжарську сільську та волосну 
Ради робітн., селян, і червоноарм. 
депутатів. З 7.ІІІ 1923 Н. С.— 
центр Новосанжарського р ну Пол- 
тав. округу. На 7.IX цього ж року 
в Н. С. — 4133 ж. З липня 1925 
Н. С. віднесено до категорії селищ 
міського типу, у березні 1926 обра¬ 
но селищну Раду. На час всесоюз. 
перепису 17.XII 1926 в Н. С.— 
886 господарств, 4198 ж. 1923 
ств. пром. артілі «Червоний швець» 
та вишивальниць «Червоне про¬ 
міння», 1924 — об’єднання «Кре 
диткустар», на базі якого 1927 ор 
ганіз. кооперативно пром. артіль 
«Червоний кустар». Згодом з неї 
виділилися меблевий, бондарний і 
клеєварний цехи, з яких утв. ок 
рема промартіль ім. С. Халтур і на 
1920 на кутку Забрідки виникла 
с.-г. артіль «Лісна Забрідчанська». 
У 1929—ЗО утв. с. г. артіль ім. 
В. Я. Чубаря та ім. Червоної Ар¬ 
мії, 1932 — МТС. З лютого 1932 
до вересня 1937 Н. С. та Новосап 
жарський р н знаходилися у скла 
ді Харків., з 22.IX 1937 — Мол 
тав. обл. За всесоюз. переписом 
1939 в Н. С. иад:іч. 4739 ж. Напе¬ 
редодні Великої Вітчизн. війни у 
селищі працювали: райнобутком- 
бімат, харчокомбінат, маслозавод, 
вальцьовий млин, олійниця, пром¬ 
артілі: ім. С. Халтуріна, «Червоне 
проміння», «Жовтневий промінь», 
«Червоний кустар», шкірзавод, це¬ 
гельний з-д. Лікарня з поліклініч¬ 
ним відділенням, аптека, 2 с. ш., 
клуб на 350 місць, б ка. У 1930— 
35 діяв робітфак, У період нім.- 
флішіст. окупації (16.ЇХ 1941— 
23. IX 1943) гітлерівці стратили 
5 чол., вивезли на примусові робо¬ 
ти до Німеччини 85 чол., спалили 
131 житлових будинки, зруйну- 
п.і мі млин, пром. артілі, цегельний 
і д, МТС, маслозавод. Бл. 1500 

чол. воювали па фронтах Великої, 
Вітчизн. війни, 394 чол.— заги¬ 
нуло. Героями Рад. Союзу сталії 
иовосанжарці І. Є. Г'авриш, О. П.- 
Пасько, І, М. П’ягенко. У люто¬ 
му 1944 иовосанжарці внесли 89 
тис. крб. на побудову танкової ко 
лони «Визволена Полтавщина». 
12.ЇХ 1950 с.-г. артілі Новосанжар- 
ської селищної Ради — ім. Вер 
ховної Ради УРСР, ім. М. І. Ка- 
лініпа та «Червоний косар», «До 
кращого життя» Лелюхівської сіль¬ 
ради об’єдналися в один колгосп 
ім. М. І. Калініна з центром у с. 
Лелюхівці. Промислові артілі 
«Червоний кустар» та ім. С. Хал¬ 
туріна у 1956 об’єдналися в одну 
артіть, яка з 1960 реорганізована 
у деревообробну фабрику. 1957 
ств. контора глибокого буріння, 
яка стала найбільшим промисло¬ 
вим підприємством району^ 1959— 
60 вступ мло в дію Запепилівське 
нафтогазове родовище, у селищі 
також працюють Новосанжарська 
автотракторна колона об’єднання 
« Полтавнаф і огазгеологія», управ¬ 
ління зрошувальних систем, біо 
фабрика, спеціалізована майстер¬ 
ня по обладнанню бурякозбираль 
них комплексів та гичкозбираль- 
них машин БМ-6 для всієї області, 
спеціалізоване автопідприємство 
«Полтавааі ропромтранс», міжгосн. 
пересувна механізована колона 
№ 16, харчосмакова фабрика, хлі- 
бокомбінат, молокозавод Кобеля¬ 
цького молочно консервного ком 
бінату, меблевий цех Полтав. ф ки 
«Реммеблі», цех Кременчуц. ви¬ 
роби. об’єднання «Полтавадерев», 
промкомбінат, шкірзавод (засн. 
у 1964 па базі промкомбінату), 
Новосанжарське виробництво фаб¬ 
рики «Полтавчанка» — кол. пром. 
артіль вишивальниць «Червоне 
проміння». Вироби промартілі 
експонувалися на виставках: у 
Парижі (1937), Брюсселі (1957), 
відзначалися па виставках у Киє¬ 
ві, Москві, Ленін гра іі 
У Н С. діють лісомеліоративна 
станція (1971), міжрайонна коко- 
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ііосуппш>ііа база, ветсапутильза- 
»і У с щі є райвузол зв’язку, 

гг к'і |>аф, відділення Держбанку, 
. і в і«н пінці я, с. пі., па її базі — 
11 рі пій . заочна вечірня шко- 
'і.і, му.і іпмн і. 1 Іапрпкіпці 60-х — 
н.і ним. 70 х п.і базі мінеральних 
чжерел почав римі бальнеологіч¬ 
ний елпйторііі К|І|В(І.КО|0 ВІЙСЬК* 
округу (веде мни Ночам Ж а 1033 
ВІД 6у ЦІПКУ ВІ (ПОЧИНКУ І ПІ війсь 
КОІЗОС іужбовпі II \.І|НІВ ВІЙСЬК 
округу), а ГРУДНЯ 104 5 м и.не 
олої ічиий « .ш 11 орі п V і 111 і 
також і їм 11 і\ і 111 в и ні (Починку 

« .Норм і і ► ( і в п І 11 И, і у рОл іа 
ч І іона і .(пі і рн і» (І Ні* і ) 0 п і о і в ■ р 
Оькпч і.іоорщ, ц< п гра ннііі (•111011 

н і мкарімі, по 11 к опіка, і\о цв 
па і пер, сЯпеПі ісмста нці я а птска, 
кінотеатр «Санжарп а залом на 
600 місць, центральна районна 
б-Ксі (41 тис. од. зб.), дитяча б ка 
(32,4 тис. од. зб.), Будинок піоне¬ 
рів. парк культури і відпочинку 
«Перемога», стадіон, історико кра¬ 
єзнавчий музей па громадських 
засадах. Уродженцями II. С. є 
письмен ник прозаїк, злсл. жур¬ 
наліст У іч р д. т 1 сненко, укр. 
народ, поет М 1(). Гнида (п. у 
20-і рр. 10 сі.). І у і проводили 
наукову роботу рос. нриродозна 
вець В. В. Докупи в (див. Дою/ 
пата вулиця), аьа ц В І Вернад 
ський (див. Вернад< />к<>му В. І. 
меморіаль)іа <)ишка) яка ісміїчи ДІЇ 
СРСР К. Д І пита (186/ 1027) і 
Ф. Ю. Левнв он йчмпі (1891 
1939). ^ роки іром.мяп війни 
та на початку 20 \ рр \ II ( 
діяв Новосфіжарс /.л//// ііироОнии 
театр. У II. ( були олуб.чімит 
НІ ТіеріІіІ ВІрІІП уі<р ІЮім МІ і у Т о 
ристки А. А. Іоріюп У і щі пмм’р 
1 похований укр Пі»і | м < Копо 
кепко (1864 1922), пової ,ін і 11м ь 
ку школу іа к і 11 ч но (19.53) укр 
пост, дер к. діяч, народ. (Сііут.ті 
ГРС Р, акад. АН України (1990) 
Б. 1. Олійник. 
У с щі виходить газета «Черепний 
прапор». Тут встановлені пам’яі 
пики: стела на честь голови пер 

НОВОАВРАМ1ВКА 

того волревкому та волвиконкому 
П. П. Забедейка (1967), пам’ят* 
ник (1967) Герою Рад. Союзу І. Т. 
Горбенку (1919—44); пам’ятний 
знак на честь 200-річчя Полтавсь¬ 
кої битви (1909, реконстр. 1965); 
у парку Перемоги 1958 встановле¬ 
но пам’ятник рад. вошам-визволи- 
гелям, 1967 — землякам, полег¬ 
лім під час Великої Вітчизн. вій¬ 
те 1076 па вул. Перемоги всганов- 
в по погруддя двічі Героя Соц. 
Прані О. В Коваленка, 1982 спо¬ 
ру цм по нам ятпик В. І. Леніну. 
II і к -.і іотшп 1969 встановлено 
надіробкп на братських могилах 
борців за владу Рад (загинули 
19 о і), 1976 почесного гро- 
мадянина Нових і дпжар І. П. 
Верховського (1893 1976) га брат¬ 
ська могила бл. 120 рад. воїнів, 
полеглих у боях за селище 1943 
та померлих від ран у евакогоспі¬ 
талях Жо 3136, 4495 і 3409, 1965 
(рек. 1975). У пн. частині селища 
1989 І. В. Бовкуном виявл. горо¬ 
дище 12—13, 17—18 ст. Поблизу 
селища виявлено неолітичне по¬ 
селення, а також поселення скіф¬ 
ського часу (7—6 ст. до н. е.) і 
черняхівської культури (3—4 ст.). 
1904 знайдено динарій римського 
імператора Марка Аврелія (161 — 
180). Див. ст. на термін «Ново- 
сапжарський ». 
ІІОВОАВРАМІВКА (Усова Ав 
рамі яка, Мова Аврамівка) — село 
Хмроп.ськоіо р ну, центр сільс. 
Ба пі пар. іепутатів, якій підпо¬ 
ри ікчвапі села Попівка, Мала 
І !• >м і икг» І’оагапі за 15 км від 
р.тпмііру і .і за 18 км від одпой- 

і с ч 1111. і за іі інші. СТ. 1210 ж. (1990), 
Ніні після наприкінці 17 — на поч. 
18 її Перша згадка відноситься 
в» І/ Осло входило до 15 най- 
ііцічнішпх пас. пунктів Хороль- 

і ЬКі >і сотні Миргород полку, а 
а І 81 — Хорольського повіту 
Київ, намісництва. З січня 1787 
назва Усова Аврамівка зникає і за 
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селом закріплюється назва Нова 
Аврамівка. 1781 в селі — 190 хат, 
Вознееенська церква (1776). Насе¬ 
ляли Н. виборні козаки (78 хат), 
нідпомічники (83 хати), посполи¬ 
ті коронні, у т. ч. рангові (27 хат), 
підсусідки посполиті (12 хат), 2 
церковнослужителі. На 1787 — 743 
душі чол. статі козаків, казенних 
селян, кріпаків козацької стар¬ 
шини — сотника Матвія і військ, 
товариша Семена Лагоди. 1795 
у Н. наліч. 19 вітряків. З 1796 в 
складі Малорос., з 1802 — Пол- 
тав. губ. У 1859 — 239 дворів, 
1858 ж. Після 1861 Н стає цент¬ 
ром волості Хорольського повіту 
Полтав. губ. У 1863 — 239 дворів, 
1947 ж., дерев, церква. На 1900 з 
320 господарств 24,7 % були без 
земельними. 1910 у Н.— 272 госпо¬ 
дарства, 1712 ж. Населення зай¬ 
малося ремеслом та кустарним ви¬ 
робництвом (5 теслярів і столярів. 
8 ковалів, 18 ткачів, 12 кравців, З 
шевці). Збудовано паровий млин, 
складські приміщення для зерна, 
2 крамниці, кілька разів на тиж 
день проводилися базари. 1912 від¬ 
критий мед. пункт (на 9 сіл і 63 ху¬ 
тори волості), де працював один 
фельдшер. З 1840 діяла двоклас¬ 
на школа, де ^навчалося 40—45 
хлопчиків, з 1895 — земська та 
жіноча церковнопарафіяльна, з 
1912 — чотирикласна школи, 
б-ка. 
У кінці грудня 1917 проголошено 
Рад. владу. В листопаді 1920 село 
відвідав Г. І. Петровський. Восе 
ни 1924 виник партійний осередок. 
У 1923—ЗО Н. входила до складу 
Хорольського р-ну Лубенського 
округу. 1383 ж. У 2-й пол. 20-х — 
на поч. ЗО х виникали кооператив¬ 
ні об’єднання: кредитне, машинне 
т во, ТСОЗ «Червона зірка», ар¬ 
тіль «Своя праця» (1930). 1931 
ТСОЗ та артіль «Своя праця» 
об’єдналися в колюсп «Червона 
зірка». 1935 в Н. відкрилася с. ш. 
Збудовано клуб з кіноустановкою, 
б-ку з читальним залом. Під час 
нім.-фашист, окупації (19.ІХ 1941 

— 19.IX 1943) гітлерівці розстрі¬ 
ляли 6 чол., селу завдали руйну¬ 
вань. На 1.Х 1943 в Н.— 1427 ж. 
Збудовано цегельний з д, налагод¬ 
жено вироби, черепиці, шиферу, 
збірник залізобетонних конструк¬ 
цій. 20.VI 1954 у м. Хоролі орга- 
ніз. виставка буд. матеріалів но- 
воаврамівських умільців. Кол¬ 
госп «Червона зірка» зерно-буря- 
ківничого напряму, тваринницт¬ 
во. 9 разів був учасником ВДНГ 
СРСР та УРСР. У селі — відділен¬ 
ня зв’язку, АТС, побутові май¬ 
стерні, готель, універмаг, стадіон, 
лазня, перукарня, Будинок спе¬ 
ціаліста, будинок престарілих, с. 
ш., лікарня, амбулаторія з рент¬ 
генкабінетом, аптека, ясла-садок, 
Будинок культури (на 300 місць) 
з кіноустановкою, б-ка (17 960 од. 
зб.), 1.У 1959 відкрито сільський 
історики краєзнавчий музей, який 
1968 удос гоєний званий народного. 
З 1957 видається колгоспна багато¬ 
тиражка «Червона зірка». Урод¬ 
женцями с. Мала Полівка є дра¬ 
матург 3. І. Прокопенко, Герой 
Рад. Союзу (1945) та Герой Соц. 
Праці (1982) І. М. Третяк; Герой 
Соц. Праці І. М. Мовчап; гене¬ 
рал-майор, канд. військ, наук 
М. С. Тур. 1967 споруджено пам’¬ 
яті шк В. І. Леніну. Встановлено 
надгробки, па братській могилі 
борців за владу Рад (1966), на 
братській могилі рад. воїнів (1955), 
які полягли 1943 під чгх визволен¬ 
ня села, та обеліск у пам’ять про 
воїнів-односельців, які загинули 
(176 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
новоаврАмівський істй- 
рико-краєзнАвчий МУ¬ 
ЗЕЙ в с. Новоавраміска Хороль- 
ського р-ну. Розташ. в окремому 
будинку. Розпочав діяльність 
1958. Експозиція музею міститься 
на площі бл. 250 м2. Налічує 5 
тис. експонатів. Має три відділи, 
що розповідають про природу та 
історію краю від найдавніших ча¬ 
сів, про славетних земляків. Знач¬ 
на частина експонат містить єт- 
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іюграфічні матеріали. Звання на 
родного удостоєний 1968. 
НОВОбРЖИІІЬКЕ — селище 
міського типу Оржпцького р ну. 
Розташ. за 35 км від рий центру і 
8 км від залізнич. ст. Вила та авто¬ 
траси Київ — Харків. 2,3 тис. ж. 
(1990). Виникло під час буд-ва 
Оржиц. цукр. заводу, яке поч. 
1975. Став до ладу І7.ХІІ 1978. 
Назву с-ще одержало 11.XI 1979. 
Потужність з-ду 0 ні*’, т цукру 
на добу. Крім цукру, виробляє 
сухий і гранульованим жом. У с-іці 
десять 60 квартирних будинків, 
гуртожиток, с. ш., торговий комп¬ 
лекс, їда и,ми, готель, б ка, перу¬ 
карня, пошта] дитсадок на 280 
місць, фельдшер, акушер, пункт. 
Для забезпечення населення про¬ 
дуктами харчування ств. відго- 
дівельний комплекс і теплиця. 
НОВООРЇХІВКА (до 1957 — с-ще 
Оріхівського цукрозаводу) — се¬ 
ло Лубенського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Величківка й Ро- 
модаи. Розтані, за 25 км від рай 
центру та за 7 км від залізнич. 
ст. Ромодан. 1692 ж. (1.990). Виник¬ 
ла під час буд-ва 1908 Оріхівсь¬ 
кого цукрозаводу. Жителями ста¬ 
ли селяни с. Опанасівки (Курсь 
кої туб.) та навкол. сіл Матяшів- 
ки, Оріхівки, Сиічкінки. З пуском 
з ду (вересень 1909) більшість 
стали робітниками. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 у с-щі 
Оріхівського цукрозаводу Оріхів- 
ської сільради Вовчицького р-пу 
Лубен, округу — 326 господарств, 
705 ж. С ще було окуповане пім.- 
фашист. загарбниками з 19.IX 1941 
до 20.ІХ 1943. 13.IV 1957 перейме 
коване на с-ще Новооріхівку. 21.IV 
до йою складу ввійшов хутір 
Нове Селище. Тепер Н.— центр, 
се то Оріхівського цукрокомбіна- 
ту, тут розташ. відділення зв’яз¬ 
ку, с. ш., дитсадок, профспілко¬ 
вий Будинок культури на 300 
місць, б-ка (19,8 тис. од. зб.), бу¬ 
динок побуту. Братська могила 

НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ 

рад. воїнів, що загинули під час 
оборони 1941 і визволення 1943 с-н а 
від нім.-фашист. загарбників. 
1953 встановлено пам’ятник вої- 
нам-односельцям, полеглим (20 
чол.) у роки Великої ВІТЧИЗІІ. 
війни. 
НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ 
— адм.-тер. одиниця, утв. 1764 як 
військ, округ для оборони Украї¬ 
ни від тур.-тат. агресії. До її скла 
ду входили: на Правобережжі — 
Нова Сербія і на Лівобережжі — 
Слов’япо-Сербія, Українська лі¬ 
нія, Кременчуцька і Власівська 
сотні Миргородського, з 1765 — 
Білицька, Келсбердянська, Китай- 
городська, Кишепьківська, Кобе¬ 
ляцька, Маяцька (Маячківська), 
Нехвороща иська, Новосанжарсь- 
ка, Орельська, Переволочаиська, 
Сокільська, Старосанжарська і 
Царичанська сотні Полтав. полку. 
1775 до II. г. відійшли містечка 
Омельник і Потоки Миргород, 
полку та 5 сотень Полтав. полку: 
Полтава з її трьома сотнями, Бу- 
дища (Великі Будища) і Решети- 
лівка з прилеглою до них тери¬ 
торією. Адм. центром Н. г. було 
м. Кременчук. 1773 населення — 
бл. 463 тис. чол. Воно складалося 
з укр. селян, козаків, рос. селян, 
молдаван, сербів, греків, чорно¬ 
горців, угорців та ін. військ, по¬ 
селенців, які входили до гусарсь¬ 
ких і пікінерських полків. Біль¬ 
шість нас. пунктів Н. г. мала 
військ, залоги. Тяжке становище 
шкіперів викликало 1769—70 
повстання Дніпровського і До¬ 
нецького пікінерських полків. Осн. 
галузі г-ва Н. г.— землеробство 
і тваринництво. Набути поширен¬ 
ня садівництво та виноградарство. 
У Н. г. діяли й значні на той час 
підприємства: цукровий з-д біля 
Кременчука, гуральня, цегельня і 
шкіряний з-д у м. Новомиргороді, 
соляні варниці в Бах му ті. 1775 
до II г. було приєднано частину 
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володінь ліквідованої Лоїзої Січі, 
а Бахмутч ькиіі ігов. Н. г. включе¬ 
но до складу новоствореної Азов¬ 
ської губ. Після 1775 Н. г. ділила¬ 
ся па 12 повітів, з яких три було 
на лівому березі Дніпра (Кремен¬ 
чуцький, Новосанжарський, Пол¬ 
тавський) і 9 на Правобережжі* 
у т. ч. Крюківський. Цей поділ 
зберігався до 1783 р., коли Н. г. 
була ліквідована, а її територія 
ввійшла до складу Катеринослав¬ 
ського намісництва. 
новосанжАрська музйч- 
НА ШКОЛА, Філіал Полтав. обл. 
філармонії. Працює з 1954. Нав¬ 
чається 275 дітей. У школі є від¬ 
діли: нар. інструментів, духових 
інструментів, смичковий, форте¬ 
піанний. Школа має філіал у с. Не¬ 
хворощі. Розіаш. по вул. Кова¬ 
ленка. 
новосанжАрська нафто 
ГАЗОРОЗВЇДУ ВАЛЬНА ІКС 
ПЕДЙЦІЯ виробничого об’с диан 
ня «Полтаванафтогазологія >. 
Ств. 1957 як Новосанжарська кон¬ 
тора розвідувального буріння. Су¬ 
часна назва — з 1970, Експедиція 
спеціалізується на пошуку і роз¬ 
витку нафт, і газ. родовищ на тер. 
Полтав. обл. За час існування оці¬ 
нено нафтогазоносність 15 струк¬ 
тур, відкрито 17 нафт., газ., га¬ 
зоконденсатних родовищ, приро 
щепо майже 115 млрд. м газу, 
10 мли. т нафти і конденсату. 
У колективі працює майже 500 чол. 
Серед ветеранів підприємства — 
засл. геолог УРСР І. В. Саиаров. 
НОВОСАНЖАРСЬКА тури 
СТЙЧНА БАЗА, Розтащ. між смт 
Нові Санжари та с. Клюсівкою, 
неподалік р. Ворскли. Перших 
відвідувачів прийняла 15.V 1969. 
Щорічно протяюм літнього сезону 
(з 15.V і до кіп. вересня) тут від¬ 
почиває майже 5 тис. чол. Останні 
роки працює і в осінньо-зимовий 
період. За путівками вихідного 
дня проводять дозвілля понад ти¬ 
сячу чоловік. Турбаза підпорядко¬ 
вана обл. бюро по туризму та 
екскурсіях. 

НОВОСАНЖАРСЬКА УСТА 
НбВКА КОМПЛЕКСНОЇ ПЕ¬ 
РЕРОБКИ ГАЗУ Руденківеька. 
Споруд, в степу на 5 кілометровій 
відстані від с. Драбинівки. Склада¬ 
ється з компресорної установки, 
котельні, ремонтного пункту, скла¬ 
ду. Газ і конденсат надходить 
сюди з павкол. родовищ, відкри¬ 
тих Новосанжарською експеди¬ 
цією глибокого буріння, очища¬ 
ється і по трубах спрямовується в 
магістраль Диканька — Кремен¬ 
чук. 
новосанжАрське авто- 
підприємство «полтАва- 
АГРОІЇРОМТРАНС» спеціалізо¬ 
ване. Ств. 1976 на базі автопарку 
райсільгосптехніки, коли автома¬ 
шини раіюб’єднаїшя «Сільгосптех¬ 
ніка» були передані обл. об’єднан- 
і по « П од та ват ран сс і л ь і ос техніка», 
а в Нових ( анжарах відкрито його 
філіал. Іспер це самостійне автО- 
підпрпємс гио. Боно має понад 
Л)0 автомобілів. У колективі пра¬ 

цює лауреат Держ премії СРСР 
М І. Бут. 
новосанжАрське вироб- 
нйцтво фабрики «пол¬ 
тавчанка». Ств. 1923 як коопе¬ 
ративно-пром. артіль вишиваль¬ 
ниць «Червоне проміння». У се¬ 
ред. 70-х рр. артіль стала філіалом 
полтав. об’єднання «Полтавчанка», 
з 1989 — виробництво полтав. ф-ки 
«Полтавчанка ». Спеціалізується 
на виготовленні верхнього плаття, 
постільної білизни та кухонних 
наборів. Вироби повосанжарських 
вишивальниць і килимарниць де¬ 
монструвалися на всесвітніх і між- 
нар. виставках у Парижі (1937). 
Брюсселі (1957), а також у бага¬ 
тьох містах СРСР. 
НОВОСАНЖАРСЬКИЙ БАЛЬ¬ 
НЕОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ 
Київ, військ, округу. Відкрій ції 
1933 як будинок відпочинку Хар¬ 
ків. облздороввідділу для війсь¬ 
ковослужбовців. Розташ. па ліво¬ 
му березі р. Ворскли в (мі Нових 
Санжарах, в код. садибі поміщи¬ 
ка Перцовича. 1935 поруч з буднії- 

598 



ком відпочинку було відкрито 
піонер, табір для дітей Дзержші- 
ського р-ну м. Харкова, 3 1939 
будинок відпочинку був у розпо¬ 
рядженні Калінінського військ, 
округу. 1943 тут організ. евакогос¬ 
піталь, в якому лікувалися амери¬ 
канські льотчики. Наприкінці 1945 
на базі госпіталю сів. санаторій 
ВПС Мва оборони СРСР. З 
1957 — санаторій М ва оборони 
СРСР, а з кін. 1961 санаторій 
Київ, військ, округу. Площа — 
45 га мальовничої о лісопарку, 
де розтані, повнії спальним корпус 
па 265 місць, клуб, їдальня, 6 ка, 
кінозал. Лікують захворювання 
шлунково кишкового тракту. У 
санаторії для лікування використо¬ 
вують новосанжарську мінеральну 
воду, а також торфомулові грязі. 
новосанжАрський істо¬ 
рії чний МУЗЕЙ у смт Нових 
Санжарах. Відкр. 1967 з Ініціати¬ 
ви краєзнавця І. М. Пилипенка. 
Працює на громадських засадах. 
Займав 5 кімнат. Має 16 тис експо¬ 
натів. Документи, фотографії, ре 

НОВОСАНЖАР. ТЕАТР 

чові матеріали розповідають про 
минуле і сьогодення Нових Сан- 
жар та Новосанжарського райо 
ну. Знаходиться на вул. Шевчен¬ 
ка Л6 5. 
новосанжАрський на 
рбдний теАтр. Ств. на поч. 
20 х рр. 20 ст. Творчу групу очо¬ 
лив професійний актор І. С. Бе- 
пігліко-Стакевич, нар. арт. УРСР, 
потім Д. І. Козачківський, нар. 
арт. УРСР. На самодіяльній сце 
ні нед школи та в райсільбуді вони 
поставили «Наталку Полтавку» 
І. П. Котляревського, «Ревізор» — 
М В. Гоголя, «Понад Дніпром», 
«Чумаки», «Розумний і дурень», 
«Суєта» І. К. Карпенко-Карого, 
«На дні» М. І'орького, а також 
п’єси О. М. Остривськоїо, М. П. 
Старицького, М. Л. Кропивниць- 
кого та ін. З новосанжарської сце 
ни розпочали свій творчий шлях 
майбутні народні артисти РРФСР 
М. М. Середа та М. Л. Нікельберг. 
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новослижЛрськіій повіт 
— адм,-їЄр. одиниця. Існував 
1776—83 в складі ІТолтав. провін¬ 
ції Новоросійської губернії. У 
1783 у Н. п. був переймеиова 
ний на Кобеляцький повіт. Лікві 
дований 1796. 
НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН. 
Знах. у пд.-сх. частині обл. Утв. 
1923. Площа 1,3 тис. км2. Населен¬ 
ня 45,2 тис. чол. (1990). У райо¬ 
ні — смт Нові Санжари (райцентр) 
та 79 сіл, підпорядкованих сільс. 
Радам нар. депутатів. Поверхня — 
рівнинні тераси р. Ворскли. Ко¬ 
рисні копалини: нафта, природний 
газ, торф, сіль, глина, пісок, мін. 
вода. З Пн. Сх. на Пд. Зх. район 
перерізують р. Ворскла та Оріль. 
Грунти чорноземні звичайні та 
типові, є лучно-чорноземні. Пл. 
лісів 10,0 тис. га, переважають 
сосна, дуб, акація, ясен, липа, 
клен гостролистий, вільха чорна. 
У районі — Малоперєщепипський 
заказник респ. значення, Ревазів- 
ський заказник та 2 пам’ятки при¬ 
роди: парк «Перемога> у Нових 
Санжарах і Рудні піски (місц. 
значення). 
Найбільші пром. підприємства: Но~ 
восанжарськл експедиція глибоко 
го буріння, вир во «Полтавчанка», 
шкіряний з-д, цехи виробнпч. об’¬ 
єднання «Полтавдєрев» і полтав. 
фабрики «Реммсблі» (Нові Сан¬ 
жари), Рудепківський консервний 
завод. 
Спеціалізація с. г.— вирощування 
зернових, технічних, овочевих 
культур, картоплі та вироби, м’я¬ 
са, молока, яєць. 1990 площа с.-г. 
угідь становила 102,4, у т. ч. орної 
землі — 85,7 тис. га. У районі 
24 колгоспи, радгосп, лісомеліора- 
гиїзна станція. Залізннч. ст.— Но¬ 
ві Санжари і Мала Перещепина. 
Автомобільних шляхів 380,8 км, 
у т. ч. з твердим покриттям 362,7 
км. У Н, р.— 43 загальноосвітні 
піко пі, у г. ч. 15 с. ш., 10 неповних 
С. ш , 18 початкових, 51 лік. зак- 
л 11, з їїмч 7 .тікарень, 38— фельд¬ 
шерсько акушер, пунктів, 4 — ам¬ 

булаторії, і — профілакторій, 1 
ветлікарня; санаторій «Антен», 
будинок відпочинку, турбаза у 
Нових Санжарах, 49 клубів, 1 кіно¬ 
театр, 54 кіноустановки, 45 б к, 
17 музеїв на іромадських засадах. 
Видається районна газета «Черво¬ 
ний прапор». На території Н. р.— 
поселення неолітичної доби, доби 
пізньої бронзи, скіфського часу, 
черпяхівської к-ри, Перещепи їй ь 
кип скарб 7 ст. н. е. та давньорусь¬ 
кі поселення 9—12 ст. Див. також 
статті: Нові Санжари, Драбинів- 
ка, Крута Балка, Кунцеве, Ку- 
столове, Лелюхівка, Лівонське, 
Мала Перещепина, Малий Кобе- 
лячок, Маячка, Нехвороща, По¬ 
логи, Полузір’я, Решетники, Ру- 
денківка, Соколова Балка, Стов 
бйна Долина, Супротивна Балка, 
Суха Маячка. 
ІЮВОСАІІЖ А РСЬКІІЙ О Р- 
КЕСТР ІІАРОДНИХ ІНСТРУ¬ 
МЕНТІВ самодіяльний народний. 
Ств. 1956 з ініціативи В. Є. Ро- 
китянського. У репертуарі ор¬ 
кестру — укр. та рос. народні мело¬ 
дії, у т. ч. в обробці засновника 
колективу, а також класична му¬ 
зика. З 1968 — народний. Ху тож. 
керівник — засл. учитель респуб¬ 
ліки М К. Мироненко. Оркестр — 
учасник респ. телеконкурсу «Со¬ 
нячні кларнети», багатьох оглядів і 
конкурсів. 
НОВОСАНЖАРСЬКИЙ 1ПКІР- 
ЗАВбД. Ств. 1964 па базі пром¬ 
комбінату, який діяв з 1946. Спе 
ціалізується на переробці нестан¬ 
дартної сировини овечих шкір. 
Номенклатура виробів: вовна від 
мех. стрижки овечих шкір, хуіря 
ні вироби (рукавиці, жилети, та¬ 
почки жіночі, устілки). 
НОВОСЕЛІВК4 (Нова Новосе- 
лівка) — село Полтав. р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Брупівка, 
Вільховий Ріг, Крюкове, (Іаеківка, 
Терєнтіївка. Розтані па лівому 
березі р. Свинківкп (права притІ 
р. Коломаку), за 13 км від Полта¬ 
ви. Біля села — за іізппч. сг. Свнн- 
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ківка. 817 ж. (11)90). Село заен. 
в кіпці 19 ст. Поміщик А. В. Гай- 
дар, який мав земельні угіддя 
біля залізнич. роз’їзду, почав про¬ 
давати землю селянам під забудо¬ 
ву. У 1910 село входило до складу 
Василівськоі волос гі ГІолтав. пов. 
У тому ж році ту наліч. ЗО госпо¬ 
дарств, 241 ж. 
Рад. владу прого юшепо в січні 
1918. У 1926 в селі, яке входило 
до складу Ковалі всякої сільради 
Руновщанською р му,— 38 гос¬ 
подарств, 163 ж. 5 1.929 ств. ТСОЗ, 
в 1930 — колгосп ім. В І.Чапаєва. 
У роки цім. фашист, окупації 
(23.IX 1941—22.1 X 1943) вивезено 
на примусові роботи до Пімеччп 
пи 16 чол. У II.— цент]), садиба 
радгоспу «Новоселівськии» (госіі- 

ео насінницького напряму), не 
повна с. ш., фельдшер.-акушер, 
пункт, Будинок культури на 390 
місць, б-ка (11 345 од. зб.), від¬ 
ділення зв’язку. У 1962 встановле¬ 
но обеліск Слави на честь воїнів- 
односельців, загиблих (32 чол.) 
на фронтах Вел. Вітчизн. війни. 
У 1967 споруджено пам’ятник 
В. І. Чапаєву. 
новохАтьку М. С. МЕМОРІ 
Альна ДбШКА у м. Кременчу¬ 
ці. Встановлена на фасаді будин¬ 
ку проф.-тєх. уч-ща № 6 (кол. 
торг.-кооп. технікум, вул. Рес¬ 
публіканська № 193), в якому 
навчався Герой Рад. Союзу Ноно 
хатько Михайло Степанович (1907 
—44). Н. у с. Чикллійці Кремен 
чуц. р-ну. З 1929 — у Червоній 
Армії. Звання Героя удостоєний 
1943 за успішне виконання завдань 
командування при форсуванні 
Дніпра та виявлені при цьому осо 
б мсту мужність і підвагу. Заги¬ 
нув у бою. Дошка — метал, від 
крита 1966. 
НОГІНУ І. П. МЕМОРІАЛЬНА 
ДбШКА у с. Яхниках Лохвицько 
го р ну. Встановлена 1979 на фаса 
ді будинку школи, в якій 1931— 
40 навчався Вогін Іван Павлович 
(1923—42) — комсомолець-під 
шльник, член ант ифашист, і руни 

«обзор погодьі...» 

«Родина». Розстріляний гітлерів¬ 
цями. 
НОЧбВНИКА О. С. МОГЙЛА 
у с. Міських Млинах Зіньківсько- 
го р-ну. Ночовник (Ночовник 
Носик) Остап Семенович (1853— 
1913) — майстер укр. нар. гончар¬ 
ної скульптури. Н. у с. Міських 
Млинах. Серед оригінальних тво¬ 
рів, позначених самобутністю й си¬ 
лою художньої виразності.— де 
коративні посудини у вигляді левів 
і баранів, куманці, свічники, ку¬ 
рильниці, кал’яни, мальовані мис 
кіп Зберігаються у музеях Полта 
ви, Києва, Ленінграда, Відня, 
Парижа. Похований на сільському 
кладовищі. о 
ОБ’ЄДНАНЕ ТОВАРЙСТВО 
КОЛЙШНІХ КАТОРЖАН — гро 
млдеька орг-ція при Полтав. від¬ 
діленні Рад. фонду милосердя і 
здоров’я. Ств. ЗО.VI 1990 у м. Ко¬ 
беляках на об’єднаних зборах гро¬ 
мадян України, примусово в роки 
Великої Вітчизн. війни вивезених 
фашистами до Німеччини на ка¬ 
торжні роботи. Завдання т-ва: 
соц. захист кол. каторжан, їх мо 
ральна і правова реабілітація, на¬ 
дання їм юрид., матеріальної та 
ін. допомоги, закупка ліків, мед- 
обладнання, необхідних для чле¬ 
нів т ва. У вересні 1990 т во за¬ 
реєстровано рішенням президії Ко¬ 
беляцької районної Ради нар. де 
і іутаті в. З цьою часу воно стало 
офіційною громадською орг-цією 
і і споїм статутом, програмою, ра¬ 
хунком у банку. Місцезнаходжен¬ 
ня — м. Кобеляки, вул. Леніна, 
.М> 29 
«ОБЗбР погбдьі в лолтАв- 
СІЇОІЇ ГУБЙРНИИ». Праці 
метео]>ологічврі мережі Полтав. 



іуб. земства; з лип. 60 — «Праці 
с. г. метеорологічної мережі.,.». 
Виходили у Полтаві 1910—16. До¬ 
даток: Михельсон В. А, «Кратний 
сборник научньїх примет о пого- 
ле». Полтава, 1910, 
4 ЗБЗбР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ- 
СТВА В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕР- 
НИИ (по сообгцениям корреспоп- 
дентов)». Статистичне бюро Пол- 
тав. губ. земства протягом 1888— 
1916 видало 41 книгу, кожна з яких 
складається з двох частин. Основ 
на частина має такі розділи, як: 
погода та її вплив на рослинність 
і хід польових робіт; вороги рос¬ 
лин; урожай хлібів, трав город¬ 
ніх і садових рослин; стан скотар¬ 
ства; бджільництво; місцеві і від¬ 
хожі заробітки; наймані, орендні 
і продажні ціни на землю; земле¬ 
робські знаряддя; робоча худоба 
і способи обробітку грунту та збут 
продуктів с. г. Другу половину 
книг становлять додатки у він ля 
ді таблиць і картограм У цих 
оглядах є відомості про врожа 
с.-г. робітників, ціни на землі, про 
оренду^землі по повітах і волостях. 
ОБИТЇЧКА Обиточка — річка, 
права прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Тече тер. Кременчуцького р-ну. 
ОБЛАСНА земська пересе¬ 
ленська ОРГАНІЗАЦІЯ (з кін. 

1911 — Південно-рос. обл. земська 
переселенська орг-ція). Ств. 9— 
11 червня 1908 у Полтаві па з’їзді 
представників полтав., катери- 
иосл., харків. і черніг. земств, а 
також київ. губ. к-ту у справах 
земського г ва. Рішення про ств. 
земської орг-ції було прийнято 
6.Х 1907 па харків, з’їзді пред 
ставників катериносл., полтав., ор¬ 
ловського, Херсон., черніг. земств, 
київ. губ. к-ту у справах земс. г-ва, 
а також делегатів ряду губ. земле¬ 
впорядних комісій. Мета ново- 
створеної орг-ції — сприяння уря¬ 
дові у справі «правильної поста 
новки переселенської справи...», 
тобто участь в організ. урядом піс¬ 
ля 1906 масових переселень на 
окраїни малозем, і беззем, селян. 

Згідно з постановою 1-го з’їзду 
земс. орг-ції і затвердженим в 
1911 Статутом вищим органом був 
з’їзд уповноважених, який скли¬ 
кався не рідше одного разу на рік. 
У його функції входило затвер¬ 
дження кошторису, а також розпо¬ 
діл по губерніях зем. фонду, 
що виділявся у розпорядження зем¬ 
ців переселенським управлінням. 
У період між з’їздами поточними 
справами керувало Бюро обл. 
орг-ції, до складу якого спочатку 
входили завідуючий, секретар, пе¬ 
реписувач і десять переселенських 
агентів (8 по влаштуванню новосе¬ 
лів і 2 — по пересуванню залізни¬ 
цею). У наступні роки склад пра¬ 
цівників орг-ції поступово зростав: 
у 1909 — 23 особи; 1911 — 27; 1912 — 
57 (23 службовці Бюро і 34 агенти). 
В окремі сезони (191 1) чисельність 
агентів досягала 45 Па першому 
з’ї їді ісмс. орі ції було прийнято 
рішення про видання «Изаестий 
областной земскои переселенческой 
организации». 
Склад орг-ції не був постійним. 
У 1909 її ряди поповнило херсон¬ 
ське і воронезьке земства, у 1910 — 
волинське, 1913 — саратовське. 
На поч. 1912 питання про членство 
в орг-ції розглядали мінське і 
таврійське земства. У 1909 кате¬ 
ринославське, а в 1914 херсонське 
земства вийшли з її складу. Ста¬ 
вили питання про вихід харків., 
черніг. і київ, земства. Вся робо 
та велась за рахунок щорічних 
внесків губ. з земств — членів 
орг-ції. їх розмір залежав від 
кількості переселенців з даної 
губернії протягом останніх трьох 
років. Максимального розміру 
бюджет досяг у 1914 — 150 387 крб. 
Завдання по розвитку переселен. 
руху з густонаселених губерній 
країни урядові, разом із земс. уста 
новими, вирішити в основному вда¬ 
лося. Так, якщо протягом 20 років 
(1885—1905) з Полтав., Харків., 
Київ., Волинської, Херсон, і Чер¬ 
ніг. губ. за Урал ш-ргеелилось 
457 967 осіб то дише за 8 років 
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(1906—14) ці ж самі губернії, 
ЯКІ входили до складу обл. земсі 
орг-ції, дали вдвоє більше пересе¬ 
ленців — 998 441 чол. Зрозуміло, 
що в роки столпніц^ької агр. ре¬ 
форми в дію вступІІ.'ІО і ряд ІІІ. 

факторів — вільна продаж» селяна¬ 
ми своїх наділів га іи. У березні 
1918 обл. зем. переселенська орг- 
ція заявила просвііі саморозпуск. 
Див. Переселенці .і Полтавщини. 
ОБОЗНІВКА (Омельничок) — се¬ 
ло Глобіїнськот р пу, центр еільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпоряд 
ковані нас. пупкмі Бати, Гуляй 
Поле, Жовтневе, І Гониіі Виселок. 
Розтань па правому березі р 
Омельпика (прит. Псла), за 18 км 
від райцентру та за 12 км від заліз- 
нич. ст. Рублівка. 520 ж. (1990). 
Виникло у 18 ст. За переписом 
1859 записана як хутір Кременчуц. 
пов., у якому було 88 дворів, 849 
ж. З 2 ї пол. 19 ст. О. віднесена 
до складу Пустовіптівської волос¬ 
ті Кременчуц. пов. 1875 відкрито 
земське училище, у якому 1887 
навчалося 55 учнів і працювало 2 
учителі. 1900 у селі — 195 двори, 
1236 ж. 1901 освячена Богоявленсь- 
ка церква. Па рубежі 19 та 20 ст. 
в О. знаходився маєток поміщика 
О. К. Панайотова з високою куль¬ 
турою виробництва. Стадо скла¬ 
далося з високопорідиих корів, 
свиней, овець. Було розвинуте 
племінне птахівництво. На базі 
місцевих виноградників працював 
винокурний з-д. Влітку 1905 страй¬ 
кували селяни, які працювали на 
поміщицьких винокурному і це 
гельному з дах; вони спалили кіль 
ка госп. будівель. 30 чол. було 
заарештовано 1910 в О. відбулося 
заворушення селян з приводу ме 
жування земель. 1910 у селі — 
263 двори, 1820 ж., паровий млин, 
винокурний з-д. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 О. стає центром сільради. 
1919 на базі поміщицької еконо 
мії створено радгосп — племроз- 
садник «Жовтень», згодом пере¬ 
творений на племзавод, 7.ЛІІ 1923 

ОБОЛОНЬ 

село віднесено до Г лобииського 
р-иу Кременчуц. округу. 1594 ж. 
(1923). За переписом 1926 в О.— 
347 дворів, 1838 ж. У період 
шм.-фашист, окупації О. (13.IX 
1941—26.ІХ 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 9 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
123 чол., знищили все господарст¬ 
во илемрадгоспу, спалили 44 ха¬ 
ти. У селі — племрадгосп «Жов¬ 
тень» (вирощування племінних сви¬ 
ней), цегельний з-д, відділення 
зв'язку, будинок побуту, с. ПІ., 
фельдшер.-акушер, пункт, аптека, 
дитсадок, Будинок культури на 
400 місць з кіноустановкою, б-ка 
(13 тис. од. зб.), історико-крає- 
зпавчии музей на громад, засадах. 
Село радіофіковане 1952, електри¬ 
фіковане 1960. У 1967 прокладе¬ 
но дорогу з твердим покриттям. 
1973 насаджено парк. Пам’ятники- 
В 1. Лепту (1967); рад. воїнам, 
загиблим (33 чол.) при визволенні 
села від гітлерівців, та воїнам- 
односельцям, полеглим (153 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни (1960). 
ОБОЛбНСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 у 
складі Лубен, округу із Оболон- 
ської, Горошинської, Рокитянської 
та Худоліївської волостей Хороль- 
ського пов. (всього 18 сільрад). 
Пл.— 368 кв. верст. На 7.III 1923 
нас.— 34 450 чол. Центр — с. 
Оболонь — тепер Семенів, р-ну. 
1932—37 входив до складу Харків, 
обл. 22. IX 1937 віднесений до 
новоутвореної Полтав. обл. Роз 
формований 30 XI] 1962. 
ОБОЛбНЬ — село Семенівського 
р пу, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
З і крапці, Калинівка, Наталенкн, 
Гука пі. Розташ. на о. Кривій 
Руді, за 25 км від райцентру та 
за 25 км від заліз, і. Веселий По 
діл 2765 ж. (1990). Засн. наприк. 
17 ст. Першим власником земель, 
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на яких виникла О., був генераль¬ 
ний бунчужний Дем’ян Оболомсь¬ 
кий. Належала до Горошипської 
сотні Лубенського полку, з 1781 — 
до Хорольською пов. Київ, наміс¬ 
ництва, 180 дворів посполитих, 
церква. 1787 — 662 ж. чол. ста¬ 
ті — кріпаки Оболонського. З 1796 
— село Малорос., з 1802 — Полтав. 
губ. У кінці століття Оболонським 
належало 1395 душ. ІІа поч. 19 ст. 
власником О. став поміщик, стате, 
секретар М. Повен, який мав тут 
маєток. У г-ві був з-д робочих 
коней та цегельний з-д, млин 
з просорушкою. На 1859 село ма¬ 
ло 416 дворів, 2446 ж., мурована 
Преображенська церква 1810, б-ка, 
5 с.-г. з-дів (овечий, кінний, вино¬ 
курінні, селітряні), щороку відбу¬ 
вався ярмарок. 1863 — 418 дворів, 
2602 ж. У 1884 відкрито двокласне 
уч ще, в якому 1890 навчалося 70 
дітей. За даними перепису 188^ О. 
була волосним центром Хоролвся¬ 
кого пов., в селі — 541 двір, 3012 
ж., церковнопарафіяльна, жіноча 
і чоловіча школи грамоти, у 
1900 — 585 дворів, 3428 ж. Третій 
земський перепис 1910 в О. заре¬ 
єстрував 579 г-в. 3152 ж. У селі 
був один лікар і акушерка, сільс. 
лікарня на 15 ліжок, 1916 відкри¬ 
то аптеку, поштове від р'ленпя 
(діяло з 1887). У 1897 відкрито 
публічну нар. б-ку (306 книжок). 
1905—06 у О. відбулися сел. заво 
рушення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7.III 1923 О. стала центром 
р-ну у складі кол. Оболонської, 
Худоліївської, Горошипської, Ро- 
китянської вол. 1924 утв. артіль 
ім. В. І. Леніна. 1926 — 845 дво 
рів, 3997 ж. У 1925—29 на тер. 
сільради виникло ще 13 колгоспів, 
1929 ств. МТС. У 1930—31 пере¬ 
важна більшість г-в О. об’єднали¬ 
ся в колгоспи ім. В. І. Леніна, 
«Дніпровеє», «Комінтерн», «Перше 
травня», «Прапор». 1940 у селі бу¬ 
ло 3 цегельні, 2 олійниці, 4 млини, 
швейна майстерня, лікарня, їдаль¬ 
ня, клуб на 450 місць, с. ш. Під час 

нім.-фашист. окупації (іЗ.ГХ 
1941—23.IX 1943) гітлерівці зака¬ 
тували 45 чол., вивезли до Німеч¬ 
чини на примусові роботи 297 чол. 
Під час відступу фашисти на тер. 
сільраді спалили 47 будинків, 
З зерносховища, 5 вітряків, 23 
колгоспні сараї, склад, контору і 
клуб колгоспу, МТС, 2 лікарні, 
З школи, пошгу, приміщення рай¬ 
онних установ. 1957 колгоспи О. 
об’єдналися в один колгосп — 
ім. В. І. Леніна. Тепер у селі — 
ного центр, садиба (зерново буря¬ 
ківничий напрям, тваринництво), 
інкубатор, цех молокозаводу, від¬ 
ділення ремонтно-трансп. підпри¬ 
ємства, сільгоспхімія, комунгосп, 
сільпо, будинок побуту, відділен¬ 
ня зв’язку, с. ні., неповна с. ш., 
лікарня, аптека, дитсадок, ветлі¬ 
карня, Будинок культури (на 410 
місць), < ільс клуб (на 120 місць), 
б-ка (35,7 гне. од. зб.), Будинок 
піонерів, стадіон. Уродженцями 
села є укр. скульптор, член Това¬ 
риства передвижників Л. В. Позеп 
(1849—1921, за іщ даними він 
народився у Полтаві, але жив у 
батьківському маєтку в О.; див. 
Позена гіровулокХ укр. письмен¬ 
ник І. М. ГІерепеляк; укр. поет, 
перекладач, засл. арт. УРСР В. В. 
Женченко. Пам’ятник В. І. Леніну 
(1967). 1955 встановлені (1983 ре- 
констр.) надгробки на могилах 
рад. воїнів, жертв фашизму та 
пам’ятник воїнам-одіюсельцям, які 
полягли (292 чол.) під час Великої 
Вітчизіь війни. 
ОБОРбННЕ БУДІВНЙЦТВО на 
Полтавщині. Найдавнішою пам’ят¬ 
кою О. б. є Більськв городище 
(6 ст. до н. е.), що має складну 
фортифікац. систему з 3 цитаде 
лями, зовнішню лінію валу й рову 
та впутр. півкільцевий вал. Інші 
відомі па Полтавщині скіфські 
городища також мають багатодічь 
ну структуру укріплень (Ь,кімсь 
ке городище). Давньоруські укріп¬ 
лені поселення на І Іот і.ниціші 
розподіляються на 3 т ини острог — 
укріплення Другорядною зпачен- 
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пл, «»111»»11 і і.і н\ площею до 2 га, 
оточені |*«»іч»м і юмляпим валом. 
Н:імкол>> м«»і пі розміщатися не- 
укріїпк’іи носа'їм ( Іубшщя, Сня 
тіш); горо.'юі м.ін їїіо, іі іміу струк¬ 
туру укріп и пі.* яку і зел.з іалп ди¬ 
тинець або 111 < 11111111 111.» д, іо якою 
Прилягай укріп і« 111111 посад або 
окольішіі 11«.■ х\(Мі/ко я //•); город 
найкрупніше по. і и «шч, і о її по 
ДІЛЬІЮЮ С'І ру ІС І V | М Ж І що ик Цо'іД 
ла дитинець, трол, укріп.іі*ці по 
га дії (ІІСр< яс/ііШ). 11 і П" п ішції 
ні ПГ|)< II і і і III \ і р ї 11 М III ПО( ( |( II 
ЦЯ ІІСрІІШЧ |М0\ І 11Г1 {11 І 1.1 (і Ні ПНІ ОН 

і 1111 ч її і і V і* * 11 .* я V 'іітоиік а \ 1 \о 
рої, Прилук, І ІІГ О'І II11| І ОПІЙ.І, 
Ромен, ГорОШИп, ЛубіІО, ІІнрямш, 
Лтаиа, Луком ль, Лохвиця Гід. 
сх. кордони Київської Русі дахи 
щала від кочових народів ҐІ сеуль¬ 
ська оборонна лінія, яка включа¬ 
ла бл. 40 острогів і городків. 
При розташуванні і трасуванні 
укріплень найповніше використо¬ 
вувалися оборонні вигоди топо¬ 
графії — Освоювалися ландшафт¬ 
ні домінанти і посилювалися при¬ 
родні рубе кі. Укріплення дитин¬ 
ців складалися д земляного валу 
з дерев’яною руб ієною стіною, 
складеною з тронні, висотою від 
2 до б м і розмірами в плані від 
2x2 до (і X б м. У городиях 
розміщалися комори а .<» житло 
гарнізону, Зрідка гіЯ ти н ісшім 
оборони городні «асипалися ісм 
лею. По верху горо ієні, іншії по 
МІСТ З бруствером Д. ІЯ КІІІЮІ обо 
рони, що називався із борола ми 
обламом, бланкув.іпня і Іноді із 
борола мали консольну кпттрук 
ЦІЮ ДЛЯ В.іаіПІ VI» МІІІЯ ПІ І» ябп11 я 
Перекривалися двосхилими м\а 
ми. У створі взпу в деяких горо 
дах (Переяслав) розмінів шся чо 
тиригранні рублені вежі, падбрам 
ні і глухі. Посади, окольпі гради 
обносилися ровом з валом і острож 
ною стіною, або без неї. Матеріал 
основних конструкцій — дуб, 
рідше сосна. З архєол. розкопок 
відомі поодинокі муровані фор 
течні споруди (Єпископські воро 
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та у Переяславі). Більшість ук¬ 
ріплень зруйновано під час татаро- 
моиг. навали. У 16 ст. деякі з 
них поновлено на старих городи 
щах за тими ж принципами фор¬ 
тифікації. Відомі дати побудови 
нових фортець: Кременчук (1571), 
Лубни (1589), Пирятин (1491), Пол- 
глва (1608). Крім того, в «Книге 
бо іншого чертежа» (кін. 16 ст.) 
значаться фортеці Хомутець, Мир- 
и»ро;м»к га іп. Точну кількість 
фориць Полтавщини на серед. 
І / «і визначити важко: за свід- 
чеппям араб, мандрівника П. Ха¬ 
каського пл'шпепд (земля) фор- 
тецями, як трапа і зіризми». Доку¬ 
ментальним свідченням цього є 
карти франц. військ, інж. Г. Л. 
де Боплаиа, видані 1650 в Руані 
і неодноразово копійовані і вико 
ристовувапі картографами 2-ї пол. 
17 ст. На тер. Полтавщини позна¬ 
чено фортеці у Борисполі, Переяс¬ 
лаві, Березані, Круполі, Яготині, 
Гельмязові, Піщаному, Бубнівці, 
Домонтові, Золотоноші, Кропив¬ 
ці, Іркліїві, Вереміївці, Яблуно- 
ві, Оржиці, Недригайловї, Ром¬ 
нах, Лохвнці, Пісках, Лубнах, 

План типової п’ятибастіонної фортеці 
Української лінії. 
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1\’К«>м і і, І ор< нііпш, Ьурімці, Жов- 
Іінііі. Ч иі и|>ші Діброві, Мирю 
|іп|і, Хоролі, Гадячі, Говтві, Кре 
мемчуці, Полтаві, Позначені також 
поселення з невеличкими замками 
1 з напівзрушюваними укріплен¬ 
нями: Воронків, Зіііьків, Кобеля¬ 
ки. На картах позначено точками 
і ін. поселення, без укріплень. Те, 
що не показані укріплення, примі¬ 
ром, Густипського монастиря, свід¬ 
чить про фіксацію Ьопланом лише 
тих фортець, котрі відповідали ви¬ 
могам того часу, тобто мали укріп¬ 
лення бастіонної системи або де- 
ревоземляні, що становили надій¬ 
ний захист проти артилерії. Біль¬ 
шість укріплень — Кобеляки, Ром¬ 
ни, Кременчук, Говтва, Полтава, 
Хорол, Лукомль, Лубни, Лютеиь- 
ка, Зіііьків, Гадяч, Лохвиця повна 
чено дводільними, з цитаделями. 
Зображення загальноміських' ук 
ріплень передають їх розміщення 
щодо річки і загальну конфігура¬ 
цію: у Гадячі, Зінькові, Лютень- 
ках, Біликах, Ст. Санжарах — 
овальну; у Миргороді, Кобеляках, 
Лох виці, Лукомлі, Говтві — иів- 
круглу; V Лубнах, Кременчуці, 
Чорну хлх — багатокутну; у Хо- 
ролі, Ромнах, Переволочи і — п’я¬ 
тикутну; у Полтаві, Кишеньці, 
Котельні, Веприку, Вед, Будпщах, 
Опішні — чотирикутну; у Соро- 
чиііцях — трикутну. Натомість 
замки або цитаделі, при всій їх 
різноманітності, Ьоплан позначив 
одним умовним знаком у вигляді 
прямокутника з наріжними вежа¬ 
ми чи бастіонами. Вірогідно, це 
був найпоширеніший па Полтавщи¬ 
ні тип замку. Археолог В. Ляско- 
ронськии відмітив, що більшість 
замків, зображених у Боплана, 
розташовано на давньоруських го¬ 
родищах. Ці відомості доповнює 
ІІІеиальє: «Міські стіни зроблені 
лише з землі, їх підтримують коли 
з поперечними дошками, наче зага¬ 
та; нони краще витримують гар¬ 
машу стрільбу, аніж муровані». 
Він свідчить, що не було жодного 
села і містечка, не обнесеного ва¬ 

лом або хоча б ровом для захисту , 
від татар. За свідченнями П. Ха 
лебського, форі еці мали 2 і навіть 
З пояси укріплень, подвійні обо¬ 
ронні огорожі з дерев’яними сті¬ 
нами і вежами. Він описує дерев’я¬ 
ний у форт ифі кований палац Виш¬ 
невенькою у Прилуках, підземні 
ходи, системи водопостачання то¬ 
що. О. б. у 2-й йол. 16 — 1-й йол. 
17 ст. спиралося на давньоруські 
традиції фортифікації. Вони про¬ 
являлися у необхідності ураху¬ 
вання мережі розселення, у прин¬ 
ципах вибору місць для нових по¬ 
селень, прийомах будівництва веж 
і стін тощо. Проте у 16—17 ст. від¬ 
булися кардинальні зміни у військ, 
справі, і найважливішою з них 
був розвиток артилерії. Це приве¬ 
ло до зміни як планування, так і 
архітектури, конструктивних і 
функціональних ринеш» фортець: 
збільшується кількість веж, ВОШІ 

стають вищими, багатоярусними, 
6—8 граннями, з розвиненим під 
сябиттям. Для забезпечення флан¬ 
куючого обстрілу вежі сильно ви¬ 
ступають за лінію стін. Городні 
майже не застосовуються через їх 
трудомісткість. Оборонні огорожі 
складаються з сухого рову (якщо 
фортеця на високих відмітках — 
Полтава, Лубни), або рову, напов¬ 
неного водою (у низинних місце¬ 
востях — Переяслав, Яготин), 
земляного валу з острожною сті¬ 
ною. У найвідповідальніших міс¬ 
цях нерідко застосовуються тара» 
си — паралельні перев’язані дере¬ 
в’яні стіни, заповнені землею і 
камінням. Щоб запобігти опов¬ 
занню, відкоси валів дернувалися, 
рови і вали укріплялися брусами 
або дошками, забраними у шули. 
Розвиток штурмової артилерії у 
17 сі. призвів до занепаду дерев’¬ 
яних фортець і розвитку бастіон 
ної системи укріплень, у якій 
дерев’яні споруди грали доном і к- 
ну роль. Теор. основою розпит 
ку фортифікації служи ти праці 
«Справа рицарська М.ірпніа 
Бєльського (1569), « Угтав ратиьШ, 
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11 \ пк'чпмх и других дел, касающих- 
оі щ воннской науки...» (О. М. 
Радишевського, 1621), праці Анд- 
I )ва дель Аква та їи. Значний вплив 
на розвиток фортифікації краю 
справили оригінальні способи ук¬ 
ріплень, застосовувані запорізьким 
козацтвом. Приміром, під час 
повстання 1638 козаки під прово¬ 
дом Д. Гуні Спорудили на острові 
в гирлі Сули свій табір, прямокут¬ 
ний в плані, оточений земляним 
палом і ровом, з шанцями, вовчії 
ми ямами, батареями дія арій де 
ріі тощо Польська армія п< < про 
моглася взяти його прпеїугіом. 
II ар. і мі ГрИ і коїв і р\'К ЦІ У оборонних 
ПІ прозі Ю сере І. І / ( їй були та 
міми впеоіа ви і у ПІ і 3 в» Ю м 
при мішма іьпіп верхній пшрині 
З м, рови були вузькими і глибо 
ними, до 8 м, стіни їх закріпляли¬ 
ся дубовими зрубами. Від валу рі із 
відділяла берма — горизонтальна 
площина шириною до 2 м. По пе¬ 
риметру фортеці у рівнинній міс¬ 
цевості розчищалася відкрита п ю 
щина есп із над 11 Стіни були у він 
ляді частоколіV, або гину дубового, 
тобто иаль з рру« і пером; рідше 
у вигляір стіни з брусів, забраних 
у шули — така отро ка у вжумсп 
тах називається «забор (Полта¬ 
ва). Всі замки і форм ці мл їм ви 
лазки, тайники, потерин підзем 
ні галереї, що виводили іо ізодп, 
у фортечний рів або іа м« лі.і укрій 
лень. Вони зафіксовані \ По мдві, 
Лохвиці, Ромнах, Лубнах, І і ія 
чі, Кобеляках, ХоролІ Нових 
Саижарах, Опішиі, Вол Бу ш 
щах. Для створення перешкод ію 
рогу влаштовували и . ю іби 
обрубки КО/Ю.Чі нсріпк.і ПіПО вко 
пані у землю в шаховому пори щу, 
частик — злічи грсн! іубоги їм м<п, 
встановлені на бсрмі часник 
залізні сипці. Дере в япі вежі, на 
відміну від міст 11л. Лі побереж кя, 
розставлялися рідко, були 4 грай 
ними, дуже рідко 6—8 грапними, 
невисокими, у 2 яруси. Вкривати 
ся наметовими дахами. Після вид 
вольної війни 1648—54 Полтава» 
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Лубни, Миргород, Гадяч, Прилу 
ки, Переяслав стали полковими 
містами, решта укріплених місте 
чок — центрами козацьких сотень. 
Після Переяславської угоди 1654 
фортеці поділено на штатні, де сто¬ 
яли моск. стрільці (Переяслав, 
Переволочи а) і позаштатні. У 2-й 
пол. 17 ст. їх реконструюють відпо¬ 
відно до засад нової європейської 
фортифікації: у Лубнах будують 
інтерн шапці у Переяславі, Полта¬ 
ві, Переволочиш — бастіони і 
равеліни При цьому збільшується 
висша і товщина валів, з’являєть¬ 
ся юмляппй бруствер товщиною 
в» І м. Дерев’яні вежі починають 
використовувані як бастіони — 
розбирають наметові дахи і на 
верхніх площадках встановлюють 
гармати. У замках будуються нові 
порохові погреби, цейхгаузи, при¬ 
міщення для гарнізону. 
В фортецями Полтавщині!! — Веп¬ 
риком, Ромнами, Полтавою, Іа 

іячем га іп. пов’язані події Пів 
пічної війни 1708—09: у Мирго¬ 
родській фортеці була штаб квар¬ 
тира рос. головнокомандуючого 
Б. П Шереметєва, у Ромнах — 
штаб-квартира Карла XII, у Гадя 
чі дислокувалися основні сили 
шведсько- укр. армії. Облога Ве 
прпка у січні 1709 та облога Полта 
ви у квітні — червні 1709 вплину- 
'ш на весь хід кампанії. У цей 
час геяїсі укріплення були удоско- 
II.і ієні рос. військовими інжене¬ 
рами Про ( та її фортець повідом- 

ічіпіі, гогочасні картографічні 
В к V мої і і*и, зокрема «План место- 

ііп т м ини пасслсшіьіх пупктов 
и шроти, где бьілп расквартиро 
в.і ні.і і іавпмс сильг...», плани Ал¬ 
юрі і і а і п. (див. Плани міст 

ІІ<> тшчщтш, Полтави плани). 
іііі і я іавсршения військових дій 
п і Україні 1709 за наказом Петра І 
прпвп ці ь( я реконструкція най- 
ва і. півіших фортець Лівобереж¬ 
жя: у Переяславі будується новий 
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земляний ретраншемеит цитаде¬ 
лі у вигляді неправильного семи¬ 
кутного полігона з малими бастіо¬ 
нами і люнетами на кутах. При 
цьому було поновлено і старі укріп¬ 
лення. Роботи вели полонені шве¬ 
ди. Відремонтовано укріплення 
Полтави, Веприка, Ромен, Пере- 
волочної. 1718 знову постало пи¬ 
тання про реконструкцію Переяс¬ 
лавської фортеці. Того року Вій¬ 
ськова колегія зібрала відомості 
про стан всіх фортець півдня ім¬ 
перії, у т. ч. і Полтавщини, в ре¬ 
зультаті чого ухвалено провести 
роботи по модернізації укріплень. 
Теор. основою для цього послужив 
рос. переклад праці франц. військ, 
інженера С. Вобана «Истинньїй 
сиособ укрепления городов». Спо¬ 
соби укріплень, що застосовували¬ 
ся за Петра І, відносяться до 
нім.| франц., голландської шкіл 
фортифікації. Але на Полтавщи¬ 
ні знаходимо лише їх окремі еле¬ 
менти. Це пов’язано з тим, що при 
суто прагматичній політиці імпе¬ 
рії, фортеці, збудовані чи рекон¬ 
струйовані у цей час, мали тимча¬ 
совий характер. Нові способи фор¬ 
тифікації застосовувалися пере¬ 
важно проти зх. сусідів, а на тер. 
України, де головною лишалася 
татарська небезпека, обмежували¬ 
ся поправкою старих козацьких 
фортець, яких лишалося немало 
ще у серед. 18 ст.: Яготии, Коло- 
мак, Ліпляїв, Орлик, Іркліїв, Го¬ 
родище та ін. 1724 Військова коле¬ 
гія відрядила інженер-майора Де- 
колонга для інспектування фор¬ 
тець у Полтаві, Переяславі, Пере¬ 
волочиш. Він виконав проекти і 
кошториси, за якими у 1720—ЗО х 
рр. проводилися ремонтні роботи, 
про що свідчать тогочасні плани 
цих міст. 
1731 на Іїд. Сх. Полтавщини 
вздовж річок Орелі, Нерестової, 
Береки, Псі гер., що .межа іа північ 
ніше встановленого 171 і Кордону 
з Туреччиною, розпочато будиши 
цтво укріпленої Української ліпи. 
У серед. 18 ст, під керівництвом 

інженер полковника Д. де Боскета 
здійснено останню широкомасштаб¬ 
ну спробу реконструювати форте¬ 
ці Лівобережної України, у т. ч. 
Лубен, Кременчука, Городища, Лі- 
пляєва, Орлика, Бубнова, Гадя¬ 
ча, Ірклієва, Переяслава та ін. 
У 2 й пол. 18 ст. відповідно проек¬ 
там, розробленим 1745—52 під 
керівництвом де Боскета, проведе¬ 
но деякі роботи, однак міські 
ретраншемепти так і не набули ціл¬ 
ком регулярних обрисів. 
Після переможної для Росії війни 
1768—74 проти Туреччини, коли 
кордони відійшли далеко па Пд. і 
було ліквідовано татар, загрозу, 
фортеці краю втрачають значення 
i у 80-х рр. 18 ст. перестають діяти 
як військ, об’єкти. їх вали розко¬ 
пують для виварки селітри, а при 
переплануванні міст тточ. 19 ст. 
остаточно шоопь. Рештки валів і 
ровів збереглися V Лубнах* їздя¬ 
чі, Миргороді, Полтаві, Лукім’ї, 
Чорпухах, Нових Санжарах, Ко 
бел яках, Хоролі, Веприку. Сліди 
колишніх укріплень зберегла топо¬ 
німіка — назви урочищ і вулиць: 
Верхній і Нижній вали у Лубнах, 
вул. Замкова у Гадячі і Пиряти- 
ii і, вул. Підвальна у Веприку. 
Архітектура фортечних веж мала 
вплив па розвиток різних ти 
пі в споруд нар. дерев’яної ар 
хітєктури: госп. (вітряки) та куль¬ 
тових (дзвіниці, церкви). Див. 
ст. про літописні міста Воїпь, 
Горошин, Кснятші, Лохішця, Лта- 
ва, Лубно, Лукомль, Полкстінь, 
Прилук, Ромен, Спіпорід, а також 
ст. про фортеці Вдасівську, Гадяць- 
ку, Зіиьківську, Келєбердянську, 
Котелевську, Кременчуцьку, Ор- 
лицьку. 
ОВНЙНКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Псла (бас. 
Дніпра). Довж. 26 км. Тече тер. 
Веіикобагачанеького р пу. 
овскжґі село І ребіпківсько- 
іо р пу, це і г і р сі їм*. Ради пар. 
депутат», якій підпорядковані 
села Горби, Ок»ти, Цокровщпна, 
Рудкл Ризі.ті па правому бере- 



зі р. Оржиці (приток р. Сули), 
за 15 км від райцентру і залізним, 
ст. Гребінка. 818 ж. (1990). Перша 
згадка про О. відноситься до 40-х 
років 17 ст. Входило до Яблупівсь- 
кої сотні Лубен, полку, з 1781 до 
Золотоніського пов. Київ, наміс¬ 
ництва, 152 хати, церква, 1787 — 
448 ж. чол. статі. 1859 — село 
Лубен, пов., 188 дворів, 1454 ж., 
дерев. Троїцька церква (1878), 
при ній б-ка та земське пар. ум ще. 
На 1863 у селі — 188 дворів, 1361 
ж., 1900 — О. Яблуні оської вол. 
Лубен, пов., 4 сільє. Громади, 
357 дворів, 2033 ж. 1905—07 жи¬ 
телі О. брали участь у революц. 
подіях. 1910 — 362 двори, 2230 ж., 
церковнопарафіяльна школа. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Весною 1920 в селі ств. 
комнезам. 1923 — центр сільради 
Яблунівського р-ну Лубен, округу, 
2608 ж., 1926 — 459 господарств, 
2302 ж. 1929 на тер. села оргапіз. 
колгоспи «Колоса і «Червоний 
промінь». Багато жителів села 
померло від голоду 1933. Під час 
нім.-фашист, окупації (9.ЇХ 1941 — 
18.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
З чол., вивезли до Німеччини бл. 
100 чол; було спалено приміщен¬ 
ня 7-річної школи. Тепер у селі 
— колгосп «Україна» (м'ясо-мол. 
напряму). На тер. села розтані, 
відділення зв’язку, с. ш., фельд 
шерсько акушер, цупкі, дитсадок, 
Будинок культури (па 300 місць), 
б-ка (11 789 од. зо.). Уродженцем 
с. Торби є Герой Рад. Союзу 
(1942) В. І. Ритідя. 1958 встановле¬ 
но: надгробки на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули 1943 під 
час визволення села, та пам’ятник 
вошам-односельцям, полеглим на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
«ЙГЛЯД ПРАЦЬ Українського 
науково-дослідного інституту гід¬ 
ротехніки і меліорації(УНДІПМ)». 
1936 видано один випуск Держ. 
вид-вом колгосп, і радгосп літ-ри 
УРСР в Києві — Полтаві. 
ОГГЇВСЬКИЙ ПАРК — пам’ят¬ 
ка са тово-паркового мистецтва 

ОДНО ДВІ РШ 

(з 1982). Закладений у 1967. Зро¬ 
стає бл. 500 видів дерев і чагарни¬ 
ків. Розташ. поблизу с. Огуївки 
Машівського р-ну. Перебуває у ві¬ 
данні Машівської сортовипробу¬ 
вальної станції. Площа 1,5 га. 
ОДНОДВЇРЦІ — одна з катего¬ 
рій держ. селян, що складалися 
з нащадків служилих людей (ді¬ 
тей боярських, стрільців солдатів, 
козаків, пушкарів, драгунів та 
іп.). Використовувалися царсь¬ 
ким урядом для охорони І1Д. кор¬ 
доні в від нападу кримських і но¬ 
гайських татар. Після ств. на поч. 
18 ст. рос. регулярної армії слу¬ 
жилі люди були перетворені на 
особливу групу держ. селян, яка 
володіла власною землею, мала 
право передавати її в спадщину, 
платила податок. Деякі з них 
володіли кріпаками. 
На Україні О. з’явилися як пере¬ 
селенці на поч. 18 ст. їх поселяли 
па Українській лінії і в значній 
мірі ними поповнювали лапдмі- 
ліцькі полки. Переводились О. на 
лінію переважно з Бєлгород, і 

Воронезької губерній. На поч. 
1740 на лінії було 22 слободи О. 
Тут мешкало 6167 душ чол. статі. 
У Ти пол. 40-х рр. за рахунок 
примусового переселення з ряду 
пд. губерній кількість О. швидко 
зростала. У 1745 в слободах їх 
иаліч. 11 801 душа чоп. статі. 
Осіі. місцем розселення О. на 
Полтавщині була територія, яку, 
після скасування Української лі¬ 
нії, іаіімала з 1764 Катерининська 
провінція Поворос. губ., з 1776 
— Каїерішшіська провінція Азові 
< ькоі губ., з з 1802 — Косгянтипо- 
град. пиві г Лолтав. губ. Тер. на 
Сх. від р. Берег твої приєднана 
до повіту 1803, у г. ч. слободи О.: 
Старовірі вка, Берсстовенька, Пі¬ 
щанка, Леб я же, Залшіїше, Ор- 
чик, Ряське, м. Косі янтиноград 
(кол. Білевська фортеця, де меш¬ 
кала значна чашина О.) та деякі 
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ііт. Всі ці пас. пункти, за винят¬ 
ком Ряського, після утв. Полтав. 
обл. 193/ залишилися в межах 
Харків, обл. Після реформи 1861 
О. були урівняні з усім селян¬ 
ським станом. 
ОЗЕРА — село Кобеляцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Моро¬ 
зи, Поводи, Прощурадп. Розташ. 
за 35 км від райцентру та за 49 
км від залізпич. ст. Кобеляки. 
1387 ж. (1990). Засік у 1728 ки- 
шепьківським сотником Григорієм 
Потоцькпм, що за відмінну служ¬ 
бу в козацькому війську був на¬ 
городжений землею в урочищі 
Озера. За переписом 1859 в О. Ко¬ 
беляцького повіту Полтав. губер¬ 
нії наліч. 73 двори, 533 ж., була 
дерев, церква, відбувалося 2 яр 
марки на рік. 1890 була відкрита 
церковнопарафіяльна школа, 1891 
побудована дерев. Хрестоздвижсн 
ська церква. На той час у селі пра¬ 
цювали 3 крамниці, 2 майстерні, 
2 вітряки. У 1900 у селі — 123 
двори, 786 ж.; у 1910 — 232 двори, 
1345 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 О. входили до скла 
ду КишепьківськОго рліу Кремеп- 
гуц. округу. 1679 ж. (1926). У пе¬ 
ріод цім. фашист, окупації (15. IX 
1941—25.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 6 жителів села, вивезли 
на примусові роботи до Німеччини 
174 чол. У селі — колгосп «Іскра» 
(зерново-бу рякі вничого напряму, 
тваринництво), мех. млин, сигро- 
цех, коптильний цех, маслоцех, 
цегельний з-д, відділення зв’язку, 
с. ш., поліклініка, лікарня, апте¬ 
ка, Будинок культури на 400 
місць, 2 б-ки (35,7 тис. од. зб.). 
Уродженцями села є Герої Рад. 
Союзу М. Т. Мужаило (1917—81) 
та І. II. Шепгур, Герой Соц. Праці 
Т. О. Земляна. У селі — братська 
могила борців за Рад. владу, що 
загинули 1921, та 7 братських 
могил рад. воїнів, які полягли 
1943 (пам’ятники встановлені від¬ 
повідно 1964 та 1959). 1963 відкри¬ 

то пам’ятник В. І. Леніну, 1965 — 
воїнам односельцям, загиблим на 
фронтах Великої Вітчизн. війни, 
ознйця — річка в Полтав. обл., 
права прит! р. Хоролу (бас. Дні¬ 
пра). Довж. 26 км, площа бас. 
131 км2. Розташ. на тер. Мирго¬ 
родського р-ну. 
ОКЇПСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — гід 
ролог. заказник (з 1984). Болот¬ 
ний масив. Розташ. біля с. Окіп 
Лубенського р-ну. Площа ЗІ га. 
ОКРЇНЬ — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Ворскли (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер. Новосанжарського 
Р-ну- 
ОКРУЖНІ ВИКОНАВЧІ КОМІ¬ 
ТЕТИ Рад робітничих, селянських 
і червоноармійськнх депутатів, 
Окрвпконкоми. Оргапіз. на під¬ 
ставі постанови ВУЦВК < Про адм.- 
гер. поділ Полтавщини* від 7.111 
1923. Обира нн я <»кру киїїмії з’із 
дами Рад па однії рік. У 1923 —25 
окрвпконкоми підпорядковували¬ 
ся губвикопкомам, після ліквіда¬ 
ції Полтав. губернії в 1925 — 
ВУЦВК Очолювала окрвикои- 
ком президія з 5 членів, яка через 
свої відділи (секретаріат президії, 
відділ управління, земельний, фі¬ 
нансовий, місцевого г-ва, охоро¬ 
ни здоров’я, адм.) та інспектури 
(пар. освіти, праці, соц. забезпе¬ 
чення), керувала діяльністю рай¬ 
виконкомів, сільрад і всіх органів 
держ. влади на тер. округу, спря 
мовувала і контролювала їх роботу 
у відповідності з постановами і 
розпорядженнями вищих органів 
влади. На тер. кол. Полтав. гу¬ 
бернії діяло 7 окрвиконкомів: Зо¬ 
лотоніський, Краспоградський, 
Кременчуцький, Лубенський, Пол¬ 
тавський, Прилуцький, Ромспсь 
кий. У відповідності з постановою 
ВУЦВК і РНК УСРР від З VI 
1925 р., з ліквідацією губернії га 
укрупненням округів, розформо¬ 
вано Золотоніський і Красної рад- 
ський окрвпконкоми, а у пі ІІЮ- 
відності з постановою ні і ІЗ.VI 
1930 — Прилуцький га Ромен* 
ськиц. 
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Кременчуцький, Лубенський і Пол¬ 
тавський окрвиконкоми припини¬ 
ли свою діяльність у відповідності 
з постановою ВУЦВК і Радна р- 
кому УРСР від 2.ІХ 1930 «Про 
ліквідацію округів та перехід па 
двостунневу систему управління». 
Документи окрвиконкомів збері¬ 
гаються в Архіві І Гол та в. області. 
ОКРУЖНІ СУДЙ. Уїв. внаслі¬ 
док судової реформи 1864. У ІІол- 
тав. губернії діяло два окружних 
суди: Полтавський — з 1809 і 
Лубенський — і ]К7б. Підпоряд¬ 
ковувалися Харків, су ювііі мала 
гі. До компетенції О. С. входив 
розі'ля ( кримінальних і цивільних 
справ. Ліквідовано декретом Рад- 
наркому України «Про суд» від 
19.11 1919. Діяли на тер., окупова¬ 
ній денікінцями, остаточно лікві¬ 
довані 21.1 1920. 
ОЛЕКСАНДРІВКА (кол. Рейхів- 
ка) — село Гребінківського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Високе 
(Високий Горб), Осавулі.щмпа 
(Осавулівіципа), І Іавлівщипа (Пав 
лівське, Новосільце) Сімакп (Се- 
маки). Розташ. по гечії р. Сліпо¬ 
роду (притока р. Сули), за 21 км 
від райцентру та за 15 км від за- 
лізнич. ст. Лазірки. 314 ж. (1990). 
Виникло, напевне, у 18 ст. За пе¬ 
реписом 1859 О.— власницьке 
село Лубен, пов. 34 двори, 163 ж. 
З 2-і пол. 19 ст.— Лазі їжі вської 
вол. Лубен, пов. 1900 — 46 дворів, 
286 ж., 1910 (разом з х. Дейку- 
пою) — 54 двори 402 ж. 
Рад. владу проголошено в Січні 
1918. З 1923 — центр сільради 
Тарандинцівського р-ну Лубен, ок 
ругу, 1926 — 96 господарств, 502 
ж. 1929 ств. кол і оси ім, М. В. 
Фруизе. З 1936 почала діяти семи¬ 
річна школа. Під час иім.-фашист, 
окупації (20.IX 1941—20.IX 1943) 
було вивезено до Німеччини 115 
чол. Тепер в селі колгосп ім. 
Фруизе (зерново-буряківничого на¬ 
пряму,, тваринництво), відділення 
зв’язку, комплексний приймаль¬ 
ний пункт, неповна с. ш., фельд- 

ОЛЕНЇВКА 

шерсько-акушер. Ііункт, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (9,8 тис. од. зб.). Уродженцем 
села є письменник П. 3. Шаіювал 
(1919—85). Пам’ятник М. В. 
Фруизе (1967). Встановлені (1955) 
надгробок на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули під час 
визволення села 1943. а також 
дошка з іменами (127 чол.) воїн і в- 
односельців, які полягли у роки 
Великої Вітчизн. війни. 
ОЛЕКСАНДРІВСЬКІ ПОСЕ¬ 
ЛЕННЯ ТА ГОРОДЙІДЕ. Знах 
у с. Олександрівні Лубенського 
р-ну, па г. Пріся. Обстеж, прове¬ 
дені в кіп. 19 ст. В. Г. Ляскорон- 
ським, розкопки 1946 — Ф. Б. 
Копилова, 1984 — Ю. Ю. Моргу- 
нова та М. М. Чередниченка. Роз¬ 
таш на останці (вис. 52 м над рів 
ием заплави) правого корінного 
берега р Слі породу Останець з 
трьох боків маї круті схили. Обо¬ 
ронні споруди городища склада 
ЮГься з невеликого валу до 1 м 
висоти і бл. 50 м довжини та гли¬ 
бокого рову (шир. бл. 23 м вгорі, 
глиб. бл. 6 м). У масиві валу вияв¬ 
лені залишки укріплень 13—14 
та 16—17 ст. у вигляді частоколу. 
Розкопано понад 500 м2. Товщина 
культурного шару 0,3—0,5 м. Се¬ 
ред знахідок — ліпна кераміка, 
вироби з каменю доби енеоліту — 
бронзи (3—2 тис. до п. е.), улам¬ 
ки гончарного посуду періоду 
Київ. Русі (11—13 ст.). Біля під¬ 
ніжжя г. Пріся виявл. чот при по¬ 
селення 1 — гюч. 2 тис. її. е. Зна¬ 
хідки зберігаються у фондах ІА 
АН України та Лубен, краєзнав. 
музеї. 
ОЛЕКСбПОЛЬСЬКИЙ ПОВІТ. 
Ств. 1784. З 1794 — Царичанський. 
Ліквідований 1796. 
ОЛЕНЇВКА (кол. Ьатурівка, Бра- 
золівка, Хлеринівка) — село Ко- 
зельщипського р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села: Бригадирівка (По- 
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дії), Дзюбайігііч’Гі (ІІІ ммківка), Ка- 
11111 і 11 к ■ і (К.іиПі), Миргородщина, 

І Іпп.і Українка (1 елятлики), Ри- 
і іки, Чорноглазівка (Новоселів- 

ка, І утирівка, Воронівка). Роз- 
гаш. за 15,5 км від райцентру та 
за 3 км від залізнич. ст. Кули- 
ківка. 580 ж. (1990). 
Виникла, вірогідно, на поч. 19 ст. 
У 1850 О.— село Кобеляцького 
нов., власність внука грунської о 
сотника, поміщика Зіньківсько- 
го нов. Є. Г. Бразоля (1799—1879), 
якому належало 74 душі кріпаків 
чол. статі та 800 дес. землі. За 
переписом 1859 — 20 дворів, 170 ж. 
1900 — О. (Батурівка, Бразолів- 
ка, Хлеринівка) Бригадирівської 
вол. Кобеляц. нов., 42 двори, 210 
ж. 1910 в О. (без хуторів) — 41 
господарство, 235 ж. Діти навчали¬ 
ся в бригадирівських земській 
та церковнопарафіяльній шкодах. 
Рад. владу проголошено в е і ми і 
1918. О. увійшла до складу Бри¬ 
гадирівської сільради. У роки 
нім.-австр. інтервенції та грома 
дян. війни в ур. с. Куликівки 
(тепер у складі О.) О. Д. Батир 
сформував партизан, загін. У 
трудні 1919 призначений секрета¬ 
рем Кобеляцького повіт, комітету 
К11 (б)У. Б червні 1920 закатова¬ 
ний бандою у с. Бреусівці. З 7.III 
1923 О. відноситься до Бригади¬ 
рі вського р-ну Кременчуц. округу. 
308 ж. (1923). З поч. колективіза¬ 
ції в О. та с. Федорі віципі організ. 
колгосп «Ленінський набір». У пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації (15.IX 
1941—25.IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли па примусові роботи до Ні¬ 
меччини 95 юнаків і дівчат О., стра¬ 
тили 15 жителів. Відступаючи, спа¬ 
лили частину села. З 1. V11 1969 
О.— центр сільради. У селі — 
центр, садиба колгоспу ім. М, В. 
Фрупзе (зерново-буряківничого і 
м’ясо мол. напряму), АТС, бри- 
гадмрівська с. ш., фельдшерсько- 
акупюр пункт, дитсадок на 30 
чи і клуб па 120 місць, б-ка (10,3 
гін . од. зб.). комплексно-приймаль¬ 
ний цупкі, інзня У ЗО-ті рр, був 

встановлений хрест на могилі жи¬ 
телів села, які померли під час 
голоду 1932—33. У 1967 встановле¬ 
но пам’ятник М. В. Фрунзе. 1946 
обеліск на місці першого похован¬ 
ня рад. воїнів, загиблих (3 чол.) 
при обороні 1941 і визволенні 1943 
села від гітлерівців. На фронтах 
Великої Вітчизн. війни загинув 
71 воїн-односелець. 
ОЛЕФЇРІЦИНСЬКЕ ПОСЕЛЕН¬ 
НЯ І МОГЙЛЬНИК скіфською 
часу. Поселення знах. на тер. та 
біля с. Олефірщини Диканськоіо 
р ну, на плато правого берега р. 
Ворскли. Моїильник — на підви¬ 
щенні водорозділу рік Ворскли і 
Вільхової Говтви. Виявл. 1940 І. І. 
Ляпушкіним, розкопки 1953 Г'. Т. 
Ковпаненко, 1974 — В. П. Андрі¬ 
єм ка. Площа поселення бл. 10 га, 
розкопано 6л. 700 м . Товщина 
культурного шару 0,6 0,8 м. До 
сліджепо зольники, яму;, заповне¬ 
ну золою, кілька господарських 
ям та глинобитних печей. Серед 
знахідок — залізні ножі, шила, 
прикраси, уламки ліпного посуду, 
античних амфор, прясла, міні¬ 
атюрна керамічна пластика. Мо¬ 
гильник складається з 31 насипу 
(вис. 0,2—2,1 м. діаметр — 10— 
45 м). Досліджено 7 курганів, що 
містили поховання в прямокутних 
ямах під настилом. В ямах просте- 
жені залишки дерев’яних конструк¬ 
цій у вигляді зрубів, дощатої 
підлоги на лагах. Поховання здій¬ 
снені населенням Поворскля скіф 
ського часу 5—4 ст. до н. е. Су¬ 
проводжуючий інвентар — золо¬ 
ті прикраси одягу, античний посуд, 
уламки горщиків та мисок, заліз¬ 
ні ножі, предмети упряжу коня, 
зброя. Знахідки зберігаються у 
фондах ІА АН України, археол. 
музеї Донецькою ун ту, Дпкам- 
ському історико краєзнавчому і 
Полтав. краєзнавчому музеях. 
ОЛІЙНИКУ І. Л. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДбШКА у емт Рсшст плівці І 
Встановлена на фаса гі будинку 
с. ш. (вул. Леніна Ху 37), в якій 
1931—36 навчався Олійник Іван 
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ОМЕЛЬНИК Леоптійович (1919—70) — Герой 
Ра і. Союзу. Н. у с. Білокомях Ре- 
шетилівського р-ну. З 1939 - у 
Червоній Армії, з 1941 — їм фрмц 
ті. Звання Героя удостоєний 194Г) 
за вмілу організацію бою на бере 
зі р. Тіси і виявлені при цьому 
мужність і героїзм. Після війни 
продовжував військ, службу, жим 
у Мінську. Дошка — «а іізобетпп, 
відкрита 1976. 
ОМЕЛЯНЕНКУ К. В. МІ МОРІ 
АЛЬНА Д^ІІІКА у м. Кременчуці. 
Встановлена на фас гіді бу пінку 
с. пі. Л& І і (пул. Краеіна №> 37/49), 
в якій 1936—41 навчався Омедьм 
ікчіко Костянтин Вікторович (1922 
—43). Н. у с. Погребах Глобипев¬ 
ного р-ну. Під час окупанії Кре¬ 
менчука був членом підпільної 
орг-ції. Після звільнення міста 
добровольцем вступив до Черво¬ 
ної Армії. У боях за с. ґїавлиш 
Кіровоград, обл. загинув, закрив¬ 
ши собою амбразуру ворожого дзо¬ 
ту. Дошка — граніт, мідь. Відкри¬ 
та 1989. 
ОМЕЛЬІІЙК, Омельпичок, Сухий 
Омельиик, Сухий Омелі»ппчок — 
річка в Полтав. обл., права прнт. 
р. Псла (бас. Дніпра). Довж. 
41 км, площа бас. 422 км2. Похил 
річки 0,75 м/км. Бере початок 
біля с. Вербнім Семенівського р-ну. 
Тече тер. Семені вського Глобмн- 
ського та Кременчуцького районів. 
ОМЕЛЬНЙК — село Кременчу¬ 
цького р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Варакути, Литвинепки, Па¬ 
ризької Комуни, Пустовітн, Федо 
репни. Розтані, на правому березі 
р. Псла, за 23 км від райцентру та 
за 12 км від залізпич. ст. Потоки. 
1820 ж. (1990). Перші згадки да¬ 
туються 14—15 ст.; па иоч. 17 ст. 
О.— містечко з стародавнім зем¬ 
ляним укріпленням. У 1628 воно 
значиться у Кременчуц. вол. Поз¬ 
начене на карті Г. Л. де Боплана 
(серед. 17 сг.). Населення його 
брало участь у Острянина пов¬ 
станні 1638, пізніше — у визволь¬ 
ній війні укр. народу 1648—54. З 

1649 О.— сотенне містечко спочат¬ 
ку Чигиринського, у 1661—63 — 
Кременчуц., після 1667 — Полтав. 
і Мир горо в полку. У 1726 в містеч¬ 
ку — 333 двори, у 1729 — 361 двір. 
1765 Омслммщька сотня включе¬ 
на до складу Новоросійської губ., 
1776 віднесена до Кременчуц. пов. 
ііі і ж губернії, У 18 ст. в О, було 

* церкви: Петропашіівська (збуд. 
1711), Миколаївська, (1786) гл 
Різдва Богородиці (збуд. за місті 
старої, то згоріла 1771). У цей 
час і у і були володіння номіїци 
кін — братів Ьазилевських, уби¬ 
тих повсталими селянами під час 
Турбаївського повстання 1789— 
93. З 1796 О.— у складі Кремен¬ 
чуц. пов. Малорос., з 1802 — Пол¬ 
тав. губ. За переписом 1859 у 
містечку — 439 дворів, 3358 ж., 2 
церкви, поштова станція (Полтав. 
поштовий тракт), паромна пере¬ 
права, відбувалося 3 ярмарки на 
рік. У 19 ст. споруджуються нові 
церкви: 1815 — мурована Петро¬ 
павловська з дзвіницею (при ній 
були б-ка та 2 церковнопарафіяль- 
ні школи, замість однієї з них 
1874 було відкрито земське уч-ще; 
наприкінці 19 ст. стала діяти нар. 
бібліотека-чптальня), 1858 — му¬ 
рована церква Різдва Богородиці 
з дзвіницею (діяли б-ка та церков¬ 
нопарафіяльна школа), 1883 — 
дерев’яна Миколаївська церква 
з дзвіницею (діяли б-ка та школа 
грамоти). У 1900 в О. було 2 гро¬ 
мади (козацька та сільська), у 
яких (з прилеглими хуторами) иа- 
ліч. 712 дворів, 4690 ж. У 1910 в 
містечку — 425 дворів, 2316 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7.ІІІ 1923 О. як центр сіль¬ 
ради входить до складу Манже- 
лОмського р-ну Кременчуц. окру¬ 
гу, з 1928 — Потіцького р-ну. 
2()61 ж. (1923). 1920 ств. комне¬ 
зам, 1924 — лікнеп, 1925 — пром- 
школу, що готувала теслярів, слю¬ 
сарів, токарів та швачок. За пере- 
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пік пм 19‘и (• Б і і!» ріп, 2826 ж. 
(п«! і і м.рп її 8і2 двори, 3812 ж.; 
ГИЧ >\ і(> ж.). 1929 організ. 
И ()Н їм. В. 1. Леніна, 1930 — 

і но «Поний господар». У 1930— 
39 село підпорядковувалося Кре 
менчуц. міськраді (з 1932 до ве¬ 
ресня 1937 — у складі Харків., 
потім — Полтав. обл.). У період 
нім.-фашист, окупації (12.IX 1941 
— 28. IX 1943) гітлерівці вивезли 
до Німеччини на примусові робо¬ 
ти 98 жителів села. У селі — центр, 
сад иба рад госпу « Кременчуцьк ий » 
(овочево мол. напряму), будинок 
побуту, торг, центр, відділення 
зв’язку та Ощадбанку, с. ш., лі¬ 
карня, аптека, дитячий комбінат, 
Будинок культури на 450 місць, 
кіноустановка, б-ка (14,8 тис. од. 
зб.). В О.— братська могила понад 
40 рад, воїнів, що загинули 1941 
та 1943 (надгробок встановлено 
1961). 1989 споруджено новиіі 
пам’ятник па честь водіїв односель¬ 
ців, які полягли (228 чол.) під час 
Великої Вітчизн. війни (перший — 
1957). На тер села і на його околи¬ 
цях виявлено поселення та могиль¬ 
ник доби бронзи (2—1 тис. до и. е.), 
збереглися залишки 25 курганів. 
ОНУФРІЇВСЬКА ПУСТИНЬ чо 
ловіча. Засн. 1744 па околиці 
с. Тишки (тепер Лубенського р-ну) 
Иоасафом Горленком. Яким Анд¬ 
рійович Горлейко (1705—54) — 
укр. церковний і освітній діяч, 
письменник. Н. в м. Прилуках у 
сім’ї козацької старшини. Дядько 
укр. письменника Г. В. Квітки- 
Основ’янепка. 1725 закінчив Ки¬ 
їв. академію. 1727 прийняв чер¬ 
нецтво. З 1737 — ігумен, згодом 
архімандрит Мгарського Лубен¬ 
ського Спасо-Преображенського 
монастиря. 1745 переведений у 
Москву намісником Троїце Сер- 
і ісвої лаври. 1748 висвячений на 
спнскона. Дбав про розвиток осві¬ 
ти, виступав проти латинізації 
шкіл па Україні. Автор драм, ав- 
юбнн рафічппх записок, слів і 
послань. Похований у мг Бєлгоро¬ 
ді. І Ід тер. О. п. було дві церкви: 

Онуфріївська та Захаріївська. 1786 
закрита. 
«Опис РУКОПИСІВ УЧЕНОГО 
АРХІВУ Імператорського російсь¬ 
кого географічного товариства», 
вин. 3. Полтавська губернія. Пет¬ 
роград, 1916. Викопаний проф 
Д. К, Зеленішім (1878—1954 — 
рос. фольклорист і етнограф, 
проф Ленінград, уп-ту). Описано 
27 матеріалів фольклорно егію- , 
граф, та історико красзнав. зна¬ 
чення, які були надіслані в серед» 
19 ст. з різних місць Полтав. губ. 
до статистнч. відділу Департамен¬ 
ту Держ. маєтпостей (очевидно, 
на замовлення). Учитель Зіньків- 
ського пов. В. С. Шевич надіслав 
«Прислів’я, вигадані євреями, й 
російські» (1852) та «Малоросійсь¬ 
кі прислів’я», записані у 60-х рр. 
Прапорщик Л. Гор існко свої ру¬ 
кописи назвав: «Містечко Перево¬ 
лочив» (1857), «Топоетпографіч- 
пий опис містечка Царичанкн з 
його околицями» (1857), «Містеч¬ 
ко Опішня» (1858), «Містечко 
Решетилівка» (1858). Член Гео¬ 
граф. т-ва М. М. Сементовський 
описав «Розлив Дніпра в Золото 
піському повіті», а О. Афанасьсв 
надіслав «Географічні терміни 
Полтавської губернії». Інші етно 
граф, матеріали належали С. Л. 
Метлинському, П. В. Тарасевичу, 
М. Соколову та ін. краєзнавцям. 
<<5пис ТОРГІВЙЛЬНИХ І 
ТРАНСПОРТНИХ ДОРІГ, які 
пролягають по Полтавськії! гу¬ 
бернії». Рукопис, складений інж.- 
полковником Якубовським 1864. 
На 31 арк. описано дороги кожного 
з 15 повітів окремо. Про кожну 
дорогу є такі відомості: кількість 
верст, кінцеві пункти, місцезна¬ 
ходження містків та ін. споруд. 
Зареєстрував Д. К. Зелен і н в 
«Описі рукописів ученого архіву 
імператор. Рос. географ, т ва», 
вип.З. Полтавська губернія. І Іегро- 
град, 1916. 
чОГїИСАНИЕ ГОРО/КІВ ПОЛ- 
ТАВСКОЙ ГУЬГРШІІІ и их 
ОКРЕСТНОСТП'і ІНІ0 І ста- 
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тистична праця, видана 1917 у 
Полтаві. До неї включено стати¬ 
стичні відомості про 17 міст (Пол¬ 
таву, Кременчук, Гадяч, Зіньків. 
Лохвицю, Пирятип, Миргород, 
Костянтийоград, Хорол, Лубни, 
Прилуки, Переяслав. Кобеляки, 
Ромни, Глинськ, Градиаьк) Пол 
тав. губ., зібрані на цоч. 19 ст. 
М-вом фінансів Рос. імперії з ме¬ 
тою введення відкупу виробницт¬ 
ва і продажу алкоголю у т. з. при¬ 
вілейованих губерніях, зокрема в 
Полтавській. Про кожне місто 
наведено такі дані: короткий опис 
міста; прізвища землевласників, 
чи і землі лежать у радіусі 2 вереї 
від міста, кількість населення, що 
жило на цих землях; наявність 
V двоверстній окрузі винокурних 
заводів та їх потужність; кількість 
будинків і шпиталів; кількість тор¬ 
гів і ярмарків, які щороку від¬ 
бувалися в місті; головні тракти, 
що пролягали через те чи ін. місто; 
кількість шинків, виставок, трак 
тирів у д во верств і й окру п Та який 
від них прибуток на іхоцігь місту; 
можливий річний обсяі продажу 
продуктів винова рити 
описи НАМИ:кицтв. Скла¬ 
дені в 1779—81 у зв’язку з скасу¬ 
ванням полковою устрою п ств. 
Київського, Новгород Сіверсько 
го і Чернігівського наміснипгв. До 
роботи комісії, яку очолював рос. 
держ. діяч А. ( . Ми.'Юрадовнч 
(бл. 1726—96; з 1779 — ма юро< 
губернатор, 1782 — черніг. і убер 
натор), були залучені рос. офіцери, 
бунчукові і військові товариші та 
канцеляристи Малоросійської н п 
легії. Завдання комісії А. С. Ми 
лорадович легалізував у груптв 
ній інструкції. Проіиіом 177!) 81 
члени комісії побували в усіх пас. 
пунктах майбутніх намітиш в і 
склали детальний їх опис. Після 
характеристики географ. поло¬ 
ження міст, сіл і повітів подані 
відомості про те, кому належало 
місто чи село, кількість мурованих 
і дерев, будинків у ньому, КІЛЬ¬ 

КІСТЬ держ. і приватних споруд, 
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кількість жителів ч зазначенням 
станової приналежності (шляхта 
купці, духівництво, козаки, селя 
ни). Велика увага приділена ха¬ 
рактеристиці стану с. г. промислів, 
ремесел і торгівлі. Вказується 
місце розташування скляних заво¬ 
дів, гут і їх продуктивність. На¬ 
зиваються сорти виготовлення 
скла. Становлять інтерес відомості 
про забудову Києва і повітових 
міст (Остра. Козельця. Переясла¬ 
ва, Пирятипа, Лубен, Миргорода, 
Хорола Говтви, Городища, Зо 
лотопоїш), їх історичну гологра¬ 
фію, архіт. та оборонні споруди. 
Крім того, в описах є відомості про 
монастирі і церкви. Протягом 
1781 зібрані матеріали опрацьову¬ 
валися. Зокрема, опис Чернігів 
ського намісництва як член комісії 
опрацьовував укр. історик Д. Р. 
Пащепко. 24. XI 1781 Милорадо- 
шіч надіслав О. н. у готовому ви¬ 
гляді Малоросійській колегії. О. 
її частково опубліковані [«Опис 
Иоіюгород-Сгверського намісниц¬ 
тва (1779—1781)». К., 1931; «Описи 
Київського намісництва 70—80 ро¬ 
ків XVIII ст.», К.? 1989; ІПафонсь 
кий А. «Черниговского иаместни- 
чества топографическое описание 
с кратким географическим и исто- 
рическим описаішем Малой Рос- 
сии». К,, 1851; «Записки Чєрни 
пжекого губернского статистиче 
і:кого комитєта», кн. 2. вищ 3—4, 
5—6; «Черниговские губернские 
в едомости», 1867, 41—48; 
1.868, №№ 1, 4, 6, 7, 9]. Рукописи 
О. и. зберігаються в Центральному 
шТкьк.-істор. архіві (Москва), 
Ц<чпральному істор. архіві Украї¬ 
ни у Києві, Публічній бібліотеці 
ім. М. Є. Салтикова-Щедрїна, 
Центральній наук, бібліотеці ім. 
В. І. Вернадського АН України, 
Державній бібліотеці ім. В. І. Ле¬ 
ніна (Москва), Центральному архі 
ві давніх актів (Москва), Черні¬ 
гівському історичному музеї. 
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«бПЬІТ РУССКОЙ ИСТОРИО- 
грАфии капітальна праця 
Ікопіїнкнма Володимира Степано- 
ічіч.і (1811— 1923) — рос. істори¬ 
ка, проф. Київ, ун-ту (з 1871), 
лкад. І Істерб. АН з 1914, акад. АН 
УРСР з 1920. Н. у Києві. 1865 
закінчив історико-філол. ф-т Київ, 
ун-ту. Був членом і почесним чле¬ 
ном багатьох наук, т-в, один 
з засновників і голова (1873—77) 
«Істор. т-ва Нестора-Літописця», 
почесний член Полтав. губ. вченої 
архівної комісії. Автор понад 120 
наук, праць з історіографії, дже¬ 
релознавства, історії науки, куль¬ 
тури та сусп.-політ, рухів. Особ¬ 
ливе місце серед них займає «О. 
р. и.» (т. 1, ч. 1—2. К., 1891—92; 
т. 2, ч. 1—2. К., 1908, т. З неопуб- 
лікований, рукопис зберігається в 
Центр, наук, б ці ім. В. І. Всрнад- 
ського АІІ України), де докладно 
висвітлено процес нагромадження 
істор. знань від давніх часів до 
кін. 18 ст.; проаналізовано джере¬ 
ла, а також л-ру, включаючи пуб¬ 
лікації і дослідження, надрукова¬ 
ні в період, виданнях з історії Ро¬ 
сії, України (у т. ч. й Полтавщини) 
і Білорусії. Багато уваги приді¬ 
лено історії літописання та книго¬ 
друкування, висвітленню стану ар¬ 
хівної справи та документів, що 
зберігаються в архівах, у рукопис¬ 
них відділах б-к і музеїв, установ 
і т-в країни в цілому, на Полтав¬ 
щині, зокрема. 
ОПІШЛЯНКА — курган 1 пол. 5 
ст. до п. е. Розташ. біля с. Лиха- 
чівки Котелевського р-ну, на ліво¬ 
му березі р. Ворскли. Досліджений 
1889 І. А. Зарецьким. Висота — 
3,6 м, діаметр — 52 м. Містив 
поховання у прямокутному склепі, 
перекритому дерев’яним настилом. 
В одному з його кутків зпах. урна 
з обгорілими людськими кістками, 
золою і вуї і ід ям У гробниці знай 
депо залишки еаі шдака, прикра 
шеного 14 золотими бляхами у ви 
гляді фігурок пантер і бронзовою 
хрестоподібною бляхою ольвійсь- 
кої роботи, вістря списа, 10 заліз 

них вудил із нсаліями. З насипу 
походять кілька залізних ножів 
та уламки ліпного горщика. Кур¬ 
ган є однією з найбагатших похо¬ 
вальних пам’яток ворсклинського 
лісостепового населення скіфсько¬ 
го часу. Знахідки зберігаються в 
Історичному музеї (Москва) та 
Харків, істор. музеї. 
ОПІШНЯ — емт Зіпьклвського 
р-ну, центр селищної Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані 
нас. пункти: Васьки, Діброва, Ка- 
рабазівка, Міські Млини, Яблуч¬ 
не. Розташ. на правому березі 
р. Ворскли, за 35 км від райцент¬ 
ру. 7060 ж. (1990). Відома з 12 ст. 
У 15 ст. згадується серед вотчин 
татарського мурзи Лекси. У «Кпи¬ 
те большому чертежу» мовиться 
про давні укріплення О. На карті 
Г. Л. де Бон лама (серед. 17 ст.) 
позначена як містечко. До виз 
вольної війни укр. народу під ке¬ 
рівництвом Б. Хмельницького О. 
входила до володінь магнатів Виш¬ 
невеньких. З 1648 О.— сотен не 
містечко Галицького, з 1649 — 
Полтав., з 1662 — Зіньків., з 1672 
— Полтав., з 1687 — Галицького 
полку, з 1781 — Чернігів, наміс¬ 
ництва, з 1796 — Малоросійської, 
з 1802 — Полтав. губ. Після Пе¬ 
реяславської ради 1654 прийняли 
присягу 333 козаки і 315 мішан 
О. У 2-й пол. 17 — па поч. 18 
ст. О. стає значним торгово ре¬ 
місничим центром. З 17 ст. в О. 
діяли ремісничі цехи, V 30-х рр. 
18 ст.— селітряні варниці. У 1737 
власники селітроварень об’єдна¬ 
лися в Опішнянську селітряну 
компанію, яка тривалий час ві¬ 
дігравала помітну роль у поста¬ 
чанні сировиною вітчизн. порохо¬ 
вої пром-сті. У 1785 в О. наліч. 
846 дворів, 72 крамниці, 19 шин¬ 
ків і 8 водяних млинів. Па середі 
1,9 сі пасе ісіиія О зменшилося. 
Лл переписом 1859 О. м-ко 
вла< ппцьке Ліпькі певної «> лов,, 720 
іворів, 5674 ж. Мурована Успен¬ 
ська (1878), дерев ҐІреображен- 
ська (1788), Покрові і \ а (1891), Ар- 
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ОПІПІНЯ \ її* ар 11111 < > Михайлівська (1892) 
ї ї муровап і Троїцька (1900) і при- 
і піл .і і і.і і«» ті и’ргм. Кладовшцеїі- 
( і,і а ( ІН(.'М церкви, поштова стан¬ 
ція, уч ця Ні і/іума і ос. я 4 ярмарки 
па рік, що пі умій бааарп. Був 
ро.'Зіій му І її й М Яі Я.11 я І МII Промисел. 
У 1882 ним ііііміии я 216 чол. 
Наприкінці 1‘) Сі Тіріїпі.мім аасн 
()П ІШП япськ і керамічні м а і 11' і е р і і і. 

1916 аа П рої ж і ом Н І Кріїчгн 
(ЬКОІО сім >( >\ і МІІіі і < • 11 її < -1 ч 4 а* м 

ської і у ОС.'| я и' ь)(і >1 мяіяаріии маіі 
0 11*1 >111 < >1 ІІОмИУ м II V II Н • II ІІІІЯ 
( іл попи і п їм • міні (100') 11 >і по 
дарі і п) І Іа (юч І0 Сі н < ) на 11 • і 
III «*()()< І ж., ЦЯ III / їм рм >11, ІII1111 

1 а її., ш иіі 11 >па і типці я Як і рані 
НІС, Щороку мі іоука их я і Ярмар 
кп, щотижня базари. >а пері 
писом 1910 — 1562 двори, 8600 ж. 
2 млини, орної землі — 32 33 дес., 
посівів — 2601 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7ЛІІ 1923 О.— райцентр. 
1925 — смт. Того ж року ств. пер¬ 
ший ТСОЗ. За переписом 1926 
в О. 2065 господарств, 8559 ж., 
підпорядковано 7 хутрі в іі артіль. 
У 1930 орган із. колгоспи «Шлях 
до комуни», ім. XVI партз’їзду, 
ім. В. І. Чапаєва, 1931 — ім. В. В. 
Куйбишева. Обслуговувала їх 
Опішняпська МТС, утв. 1934. 
192е) ств. пром. артіль «Художній 
керамік», у ЗО х рр.— «Червоний 
гончар», яка виготовляла домапі 
ній посуд. Опішияпські впшпваль 
ниці та килимарниці обЧ дна тея 
в пром. артіль ім. II. К. Круп 
ської. Пром. артіль«Шлях ц>крл 
щого» об’єднала шевців, арі і и. 
ім. ХХ-річчя В/ІКС'М кравши. 
Діяли райхарчокомбіиаг, ма« ю 
завод і б ка, 3 поч , семирічна іа 
с. пі., лікарня іі амбу із Юрія. Під 
час пім. фаппп і окупації (6.Х 
1941 — 19.1 1943) ні ісріппі в 
О. й р ні стратили 210 чол., ви 
везли до Німеччини па примусові 
роботи 2600 чол. Відступаючи, 
знищили понад 500 будинків та 
ін. споруд, пограбували пром. пі і 
ириємства. Трудівники О. зібра 

ли в фонд оборони 1,7 млн. крб. 
У 1953 ств. Опішиянську контору 
розвідувального буріння. У берез¬ 
ні 1961 артіль «Червоний гончар» 
і з-д «Художній керамік» об’єдна¬ 
лися в одне підприємство — «Ху¬ 
до кній керамік». Тепер в О. знах.: 
нафтіазіва експедиція глибокого 
буріння, з-ди «Керамік» і «Ху- 
в> кній керамік», «Агробуд»,спирт- 
іаво і, га хлібозавод, відділення 
Зіпьківського цегельного З-Д у, 

(виробництво фабри¬ 
ки Полтавчанка», 4 автоколони, 
утвір» і м и.і ібутова база, іикуба- 
і'орпа і і шш я, кондитерський цех, 
відділи агроііромбапку та Ощад¬ 
банку, радгосп «Жовтень», в дві 
середні, вечірня та дитяча муз. 
школи, філіал Решети л і вського 
СПТУ 28, два дитсадки, Будинок 
культури на 450 місць, районна лі¬ 
карня з поліклінікою, обл. іублі- 
карня, ветлікарня, бактеріолог, 
лабораторія, аптека, кафе, ресто 
рай, відділення зв’язку та Ощад¬ 
банку. У літній час діє піонер, 
табір «Світанок». Створюється 
Опіит ямський музей-запові дник 
українського гончарства та мемо¬ 
ріальна садиба-музей майстра 
худож. кераміки, заел. майстра 
нар. творчості УРСР (з 1971) О. Ф. 
Селюченко (див. Селюченко О. Ф. 

І. Пошиваііло. Ваза, розпис 
І! Омачко. Баклажка, розпис 
М. Каші 
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могила). Уродженцями О. є.: ро 
липа укр. майстрів худож. кера- 

• ки ІІошивайлів (з 2-ї пол. 19 
с ; Лукашов Іван Іванович 
(1 МІ — 70) — епізоотолог, проф., 
октор вет. наук (з 1940), засл. 

діяч н. УРСР (з 1948), чл.-кор. 
ВАСГН1Л (з 1956); Білик (Білик 
Пошивайло) Анастасія Савівна — 
засл. майстер н. творчості (з 1962), 
Білик Василь Андрійович — нар. 
майстер кераміки, Білик Вячеслав 
Іванович — майстер кераміки, 
Білик Іван Архипович — майстер 
керамічної скульптури, засл. май 
спер н творчості (з 1962) та ін., 
Майстренко Яків Васильович 
(1903—87) — укр. письменник, 
автор п’єс «Відважна Маренка», 
«Дорогі гості», «Поема про любов» 
та ін., повістей «Земле мояі», 
«Скарб старійшини Пермяти»; укр. 
белетрист Вражливиіі Василь Яко 
вич (1905—38); історик л-рп Фіял 
ковський Назар Федорович (1871 — 
?; навчався в Зіньківській міні¬ 
стерській школі); засл. майстер 
пар. тв. УРСР В. О. Омеляненко. 
В О, у 1910-х рр. працював укр. 
художник, майстер декор, вибій¬ 
ки Є. II. Повстяний (1895—1970); 
художнпк-кераміст В В Порос 
лий (1873—1972). У с. Міських 
Млинах нар* один із зачинателів 
укр. рад. літ-ри, журнали і А. І. 
Заливчий (1893—1918). З 9 років 
вчився у місцевій церковнопара¬ 
фіяльній школі (збереглася) та 
опішпянській міністерській шко¬ 
лі, потім у Полтав. гімназії. Не 
закінчивши, писарював у волосно¬ 
му правлінні, був продавцем у Пол¬ 
таві; майстер укр, нар. гончарної 
скульптури О. С. Ночовник (див. 
Почовиика О. С. могила). В О. 
1921 закінчив профтехшколу пись¬ 
менник О. Д. Косенко (1904— 
37). У кін. 19 ст. в О. побував 
фрапц. етнограф А.-Л. Бертело, 
який написав книгу «На Україні: 
спогади з поїздки». У Централь¬ 
ному парку — пам’ятник В. І. 
Леніну (1946). В О. пам’ятники: 
на брате і.кіп могилі рад, воїнів, 

полеглих 1943 при визволенні се¬ 
ла (1955), та землякам, загиблим 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни (1965). В ур. Пристань гоблизу 
городища — поселення доби брон¬ 
зи; в ур. Кардашів Вал — городи¬ 
ще скіфського часу; у с~щі на 
мису р. Ворскли — городище ро- 
менської культури га періоду Ки¬ 
їв. Русі. На городищі знайдено 
срібну римську монету Доміціана 
(51—96). Іл.— табл. XXXI Див. 
ст. на термін «опішнянський». 
ОПІШНЯНСЬКА НАФТОГАЗО- 
РОЗВІДУ ВАЛЬНА ЕКСПЕДЙ- 
ЦІЯ, Ств. 1958 як контора розвіду¬ 
вального буріння на базі Солохів 
ської нафторозвідки. З 1970 — 
сучасна назва. Веде підготовку 
до пром. освоєння нафтових і га¬ 
зових родовищ у Дніпровсько-До¬ 
нецькому регіоні. Діяльність О. 
п. ('. поширюється на Зіпьківський 
і час тково Охтпрськпіі р-п Сум. 
обл., К| іаспокутський р-н Харків, 
обл. На Полтавщині експедиція 
веде пошукові роботи також у Ко- 
гелевсякому та Шишацькому р-нах. 
За 2 роки свого існування експеди¬ 
ція виявила та розвідала: Соло- 
хівське, Більське, Коте лепське, 
Опішиянське, Гоголівське, Заго 
ряпське та Північно Зіньківське 
нафтогазові і газоконденсатні ро¬ 
довища па Полтавщині; Рибаль¬ 
ське, Чернещинське і Ясипівське 
нафтові родовища на Сумщині 
і Березівське газоконденсатне ро 
довище в Харків, обл. 
ОПІШШЇНСЬКА СЕЛІТРЯНА 
КОМПАНІЯ. Ств. 1737 власника¬ 
ми селітряних підприємств. У 40— 
50-х рр. неодноразово укладала 
контракти з рос. урядом па постав¬ 
ки селітри, Так, 1741 вона зобо¬ 
в'язалася щороку поставляти від 
8,5 до 11 тис. пудів селітри. Див. 
також Селітроваріння. 
ОПІШШЇНСЬКА ФАБРИКА ХУ¬ 
ДОЖНІХ ВЙРОБІВ — див. 
Опішнянське виробництво фаб¬ 
рики «Полтавчанка». 
ОПІШНЯНСЬКЕ БИ РОБНЙ- 
ЦТВО фабрики ч Полтавчанка», У 
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|')| І кустарі м-ка Опішні (15 чол.) 
пііирчіи пі чпрмємстБО, яке діста¬ 
но па шу 4 Рукодільна земська тттко- 
іа май? и рпн Діяли иишивальна 

і кп шмцрп.і майстерні, в яких 
ІИІІ ОМ »М МИ III КІІ 111 м 11. килимові до- 
рі ККІІ, р\ІШІПІ и, серпе і ки, хустки, 
(каи рм. М ні рі і цім ( іужмло до¬ 
мом кане полотно і парусина. У 
1918 це об < ііі опій і і і и> па ліва 
тпСь « Ку»сі аркрс 1111 , и* працю 
мало бл. 4)0 чім (197/) 1 Іого 
очо. іп іа () І! 111•: ич N Р) ’/ Ку 
( і 11 > к і >ед 111 бу іп | и 11| 11 .ми і па 
пром ари п. їм І! К Круїи і.мм, 
яка мім пі і рі и чі при і і і п \% ( г і а ч 
ІЗ. 11 ьі< м, ' І і 11. і ч 11, І І чіп і їм II II. І ч 
І > 11 ю І шишка, І ці п* м., М і -і І >\ 
дища, ( ірапчішса Опіппіип ько 
го району, Котелевська «|» і.п і я Ко 
телевського р-ну. Згодом була 
організ. бригада у с. Великих 
Будищах Диканського р ну. На 
поч. 1940 в артілі наліч. до 1000 
працюючих. Відновила діяль¬ 
ність у жовтні 1943. У грудні 1960, 
в ів’язку з реоргапіз. кооперації, 
промартіль перетворено на ф-ку 
худож. виробів їм. II. К. Крупсь- 
кої Укрху іожпрому У серпні 
1963 до Опіпіиніи ької ф-кп ху¬ 
дожніх виробів була приєднана 
Зіньківська ф ка «Україна». У 
квітні 1973 Всл пкосорочппська 
фабрика ім Крутім.і-.оі яка стала 
окремим цехом. За цей час спору¬ 
джено два одноповерховіїх і івопо 
верховнії корпуси. ІІпчи обда іпа 
но новою технікою їм 111 н М ос вії 
ленням, механізовано і авюмаїи 
зовано трудомісікі процеси (нмі 
на ф-ці наліч. 800 робітників) З 
1973 Оніппімж ька ф ка художніх 
виробів стала філією вироби об3 і 
паїшя «По.'і іавчашса 3 1989 
сучасна назва. Ч> ка ипіоюмии 
блуза (купони) і ІНШІЇ, і го кип 
комплекти, рушники обрядові, 03 

доблепі ручною ШІПІ и вкою; Ж 111 о 
чі сукні, оздоблені машинною 
вишивкою. Понад 25—30 років па 
ф-ці працюють майстри вишивки 
О. С. Лисак, Г. В. Каніболоцька, 
М. Н. Перерва, Г. 3. Столярепко, 

ОПІШНЯНСЬКИЙ МУЗЕЙ 

Л. Я. Мелешко, Л. А. Бідаш, 
головний художник Г. П. Гринь, 
майстер-художник М. Л. Півто- 
рацький, модельєр К. X. Прося 
ник. Колектив ф ки веде наук, 
роботу, збираючи зразки давніх 
орнаментів нар. вишивок (зібрано 
понад 500 зразків). У 1977—88 
ф ку очолювала Т. І. Гурші, з 
1988 — Л. В. Гець. Розміщена в 
(мі Опішні на вул. Жовтневій 
.Кі« »І. 
ОІШШІЯІІСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ — 
інм ечмшя, що належить до т. з. 
ромеїк пких городищ. Виявлено на 
поч 4) СІ у СМІ Опішні Зіиьків. 
р-иу. ііі і чаї розкопок (1940; 
1957; 19, і , >) відкрию залишки 
14 наїїівлсмлчіїкови жител з гли¬ 
няними печами та 20 госп. і вироб¬ 
ничих споруд. Знайдемо багато 
посуду та побутовою і юси. ін¬ 
вентаря. Датується О. г. серед. 
8 — поч. 9 ст. 
опшшйнський МУС ЕЙ гон 
ЧАРСТВА. ( тпорений 1986 в емт 
Опішні Зіньківського р ну. Фон¬ 
ди наліч. бл. 5 тис. од. зб. У музеї 
зосереджені твори майстрів кера¬ 
міки з усієї України. Це унікаль¬ 
ні персональні колекції творів 
гончарів: О. Селючепко, В, Оме- 
ляненка, І. Білика, М. Китриша, 
родини Пошивайлів (Опішня); 
Ф. Гнідого, Д. Наріжного (м. Вал¬ 
ки Харків, обл.); С. Семенченка 
(С. Межиріч Сум. обл.); І. Ьібіка 
(С. Олепшя Черніг. об.і.), Г. Тор¬ 
би (с. Палаїючка Черкаської обл.); 
<) І а па і (с. Жорпище Вінницької 
• >і.); В Гопчара (с. Коболчин 
Чернівецької обл.); гончарів Га- 

і.и і в (с. Ніаьчівка Закарпатської 
«м і ); 11 <> 1111111 Цвіликів (м. Косів 
Івани фрапківської обл.) та ін. 
пар майстрів. Музей має книго- 

ібірпю, що налічує бл. 4 тис. при¬ 
мі ринків, у т. ч. чимало видань 
минулого століття. 1989 у музеї 
в і іоувся респ. симпозіум гончар¬ 
ні ва «Традиції і сучасність». З 
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листопада 198!) — у складі Опіт- 
пят ькогп і/уз&о-заповідника укра¬ 
їнського гончарства. Розташ. па 
ізу/к Партизанській Ло 150. 
ОШіІШЙНСЬКИЙ МУЗЕЙ-ЗА 
ІІОВЇДНИК УКРАЇНСЬКОГО 
ГОНЧАРСТВА. Ств. 1989 у смт 
Опішні ЗІІІЬКІБСЬКОГО р-Ііу. До 
його складу (площа 7 га) ввійшли: 
Опіитяиський музей гончарства, 
істор. територія побутування гон¬ 
чарного промислу, зокрема, комп¬ 
лекс земської губернської гончар¬ 
ної майстерні (збуд. 1916 за про¬ 
ектом укр. архітектора В. Кри- 
чевського); заводи «Керамік», «Ху¬ 
дожній керамік», садиба-музей 
Олександри Селюченко (див. Се- 
люченко О. Ф. могила); давні 
опішнянські кутки Птухівка, Яре- 
міївка, Яри, Гончарівка, Швейца¬ 
рія, їсіпівка, глинища гончарів, 
слов’янське городище ромеж ької 
культури та підземні ходи 13— 
17 ст. Передбачається створити 
центр відродження гончарських 
традицій (гончарські майстерні, 
училище гончарства, дитячу шко¬ 
лу народознавства), центр популя¬ 
ризації гончарства, експозицію про¬ 
сто неба традиційного побуту гон¬ 
чарів. Упорядкування об’єктів три¬ 
ває. Розташ. па пул. Партизансь¬ 
кій № 2 
ОПІШШЇНСЬКИЙ РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.111 1923 
у складі Полтав. округу із Опіш- 
нямської та Нільської волостей 
Зіпьків. пов. (всього 9 сільрад). 
Пл.— 331 кв. верста. На 7.ЇХ 1923 
нас. — 37 843 чол. До вересня 
1930 входив до Полтав. округу, 
у лютому 1932 — вересні 1937 — 
до Харк. обл., з 22. IX 1937 відне 
сепий до новоутв. Полтав. обл. 
Розформований ЗО.XII 1962. 
ОПРЙПІКИ — село Глобинсько- 
го р-ну, центр сільс. Ра ці пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Битакове Озеро та Мар’їне. 
Розташ. на лівому березі р. Ка- 
гамлпка (прит. Дніпра), за 10 км 
від райцентру га за 7 км від за¬ 
лізним. ст. Глобипе. 808 ж. (1990). 

О. існували вже у 17 ст. За пере- 
ііисом 1726 у селі, яке па той час 
входило до складу Городиської 
сотні Миргород, полку, наліч. 
34 двори монастир, селян, якими 
володів Київський Пустинно-Ми¬ 
колаївський монастир (до 1 689 бу¬ 
ли вільними). У 1781 в О.— 157 
хат; того ж року увійшли до складу 
Городиського повіту Київ, наміс¬ 
ниці ва. У 1787 — 562 ж. чол. статі 
(козаки, казенні селяни та кріпаки 
сотника Григорія Ляховича). У 
18 ст. у селі існувала церква, на 
місці якої 1790 була споруджена 
нова дерев’яна Благовіщенська 
церква з дзвіницею. З 1789 — у 
складі Градизького повіту Кате¬ 
ринослав. намісництва, з 1796 — 
Кременчуцького повіту Малорос, 
(з 1802 — Полтав.) губ. У 1859 
в селі — 139 чворів, 1185 ж. 1889 
відкрию нову дерев’яну Благові¬ 
щенську церкву з дзвіницею, при 
якій існували б ка, церковнопара¬ 
фіяльна школа і крамниця. З 2-ї 
йол. 19 сі О. відносилися до Пи- 
рої івської волості Кремепчуц. пов. 
У 1900 у селі було 2 сільс. грома¬ 
ди (козацька та казенних селян), 
у яких всього (з прилеглими хуто¬ 
рами) наліч. 266 дворів, 1713 ж. 
У 1910 — 209 дворів, 1247 ж. По¬ 
сівів — 1202 дес. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У березні 1923 О. як центр 
сільради увійшли до складу Гло- 
бииського р-ну Кремепчуц. окру¬ 
гу. У 1926 — 284 двори, 1339 ж. 
По сільраді, до якої входили хуто¬ 
ри Битакове Озеро, Бугайців, Від¬ 
ноги, Гнатенків, Пащенки, Рудів, 
Таран ці,— 533 двори, 2600 ж. 
1939 в Опришківській сільраді 
наліч. 1747 ж. (наслідок голодо¬ 
мору 1932—33). У період нім.- 
фашист. окупації (12.IX 1941— 
26. IX 1943) гітлерівці спалили 
частину села. У 1959—82 О. вхо 
дили до складу Пирогівської сіль¬ 
ради* У селі — радгосп «Комсомо¬ 
лець» (садівничого напряму), від¬ 
ділення зв’язку, с. ш., фс іьдшер.- 
акушер. пункт, рітсадок Буди- 
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ОРЕШНЯ пок~ку ііил'ри на 400 місць, б ка 
(І і і іп од іб.), сідьс. музей на 
гр«»мад іасз дах. Село радіофіко- 
м.'ни* II).>0, і і псі рпфіковане 1953. 
1' И І 1 ппиу НШ.іП.і Іііріііа а твердим 
ііОкрпі г>ім 1959 ж і.икшлемо па- 
м нишк (19.48 реї і ішкшаио) рад. 
ВОЇН&м, іппо пім Гм і під час іш 
з колем її я сі 1.1 їм і мі н рівців, та 
воїнам ОДІЮСС II.ЦИМ, ЩО 11() ’І Я ГЛ II 

(163 мої.) її.і Фром І.ь\ ПсшКої 
ВІТЧПЗІІ. ВІЙНИ 

ОРДАНІВКЛ (Ді* 1 МОЇ хут. 
Ромни, в» 191.8 Йорданіяка ) 
село Діікамськпн» р ну, центр 
< ільс. І'а ні нар ніпілип, якіїі 
мідій »рндковлиі і с іл Горбаті вка, 
ГплоііиКМ, Ч< рімчіїїіи.і, Ярохіцка. 
Розтлім за 1.8 км т д райцентру 
та за і і км від залізммч| сі. ІІол 
тава Київська. 721 ж. (1990). Засн. 
в кін. 18 ст. як хутір Ромни, що 
складався з кількох хат. Належав 
В. П. Кочубею, який продав хутір 
титулярному раднику Г. Ф. Захар 
ченку. 1801 тут збуд. муровану 
Всіхсвятську церкву. На честь ві і 
критія 'і- в ;іень свята ІІордама 
хутір перейменовано на Йорданія 
ку. За переписом 1859 Й.— с. клас 
ницьке ЗіньківІ пов., 44 двори, 
414 ж., винокурний та селітряний 
з-ди. 1900 — 77 дворів, 504 ж., 
діяли земська і школа грамоти, 
З ярмарки на рік. У червні 1906 
відбувся виступ жителів її. проти 
поміщика Веремея. 1910 — 91 гос 
подарство, 401 ж., дія іа оди оклад¬ 
на церковнопар.н|)ія її.на школа, 
у володінні змах. 130 и і іем іі, 
орної — 387 дес., ні і мої імами 
302 дес. Промислом .займи ми я 
1 тесля, 3 шевці, '' ковалі, 5 гкачі 
Рад. владу проголошено у » гни 
1918. Для боротьби і денікіпцимп 
у липні 1919 сто партизан .загін 
7.Ш 1923 ввійшла л<» складу І*і 
ляснівського р* ну ІІо.мзв округу 
За переписом 1926 О.— центр 
сільра ш (підпорядковані 43 ху 
тори), 103 господарства, 450 к. 
1922 ств. артіль «Червошш про 
мінь>, 1929 — колгосп «Шлях до 
комунізму». Під час нім.-фашип. 

окупації (вересень 1941—22.IX 
1943) гітлерівцями страчено 28 
чол., на примусові роботи до Ні¬ 
меччини вивезено 412 юнаків та 
дівчат (по сільраді). 1957 колгосп 
має назву ім. М. О. Щорса (зер¬ 
ново буряківничого напряму, тва¬ 
ринництво), Тепер у О, знах. його 
центр, садиба, с. ш., амбулаторія, 
дитсадок, Будинок культури на 
$(и) місць, б~ка (17,9 тис. од. зб.), 

і іектронідстапція, газорозподіль- 
н 11 і і пункт, їдальня, кафе, лазня, 
ві їді нпня зв язку та Ощадбанку, 
іс трико краєзнавчий музей на гро¬ 
ми с засадах. Уродженцем хут. 
Чернещппа с укр. критик, проза¬ 
їк і перекладач Д. Г. Гринько 
(1905—85). У селі встановлено 
(1966) пам’ятник М. О. Щорсу. 
Мемор. комплекс: братська моги¬ 
ла рад. воїнів, що загинули (37 
чол.) при обороні 1941 і визволенні 
1943 О. від мім. фашист, загарбни¬ 
ків, та пам’ятник (19 6) воїнам-од- 
носельцям, що полягли (242 чол.) 
па фронтам Вел. Вітчизм. війни. 
ОРДЖОНІКІДЗЕ Г. К. ПАМ’ЯТ- 
НИКИ. Встановлені на честь 
Орджонікідзе Григорія Костян¬ 
тиновича (1886—1937) — рад. парт, 
і держ. діяча. Н. в с. Гореші (Гру¬ 
зія). У 1926—ЗО — голова ЦКК 
ВКП(б), нарком РСІ СРСР; 1930— 
32 — голова ВРНГ СРСР; 1932— 
37 — нарком важкої пром-сті 
С РСР. 1) У с. Бірках Великобага¬ 
ванського р пу. Залізобетонне по- 
і р\ ддя па цегляному постаменті. 
Висота 2,5 м. Відкрито 1967. 2) У 
с Мпхап піках ІІІишацького р пу. 

Іпахолптіїоя бі ія контори колгос¬ 
пу їм І К. Ор'їжопікідзе. Залізо¬ 
бетон це поіруддя на цегляному 
ти і .імен 11 Висота 3,85 м Відкри¬ 
то І ) 7 0 
Ор£іііНЯ, Оріппія — річка в 
Пи пан. об.і., права приті р. Ко- 
гелі.іди (бас. Дніпра). Довж. 12 
км Площа бас. 183 км2. Тече тер. 
Коте тевського р-ну. 
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ОРЖИЦЯ — річка у Кнїь. і Пол- 
тав. обла< лях, права прит. р. Сули 
(баС. Дніпра). Довж. 117 км, пло¬ 
ща бас. 2190 км2. Похил річки 
0,24 м/км. Заплава завширшки 
,чо 000 м, з багатьма озерами, в 
нижній течії заболочена. Є торфо¬ 
вища. В межах Полтавщини тече 
тер. Гребінківського та Оржиць- 
кого районів. Воду використову¬ 
ють для водопостачання та зрошу¬ 
вання. 
Оржиця — селище міського ти¬ 
пу (з 1968), райцентр Оржицького 
р-ну. Розташ. па правому березі 
р. Оржиці, за 42 км від залізнич. 
ст. Лубни і 183 км від Полтави. 
Оржииькій селищній Раді підпо¬ 
рядковані села Маяківка (кол. 
Остапі вка) п Оиішки. 4170 ж. 
(1990). У селищній Раді — 5646 ж. 
Перша згадка про село відноситься 
до 1552 як про замковий Капівсь 
кий ухід. У 20-х рр. 17 ст. в О. 
було 91 господарство. Входили 
до володінь Вишневеньких. З по¬ 
чатку нац.-визвольної війни піл 
керівництвом Б. Хмельницького 
О.— сотеине містечко Кропивен- 
ського полку. 1654 — 318 ж.— ко¬ 
заків і міщан. 1669 О. зруйнували 
і спалили гагари. 1658 О. втратила 
статус сотенного містечка і була 
включена до Горошипської сотні 
Лубен, полку. Як свідчить Гене 
ральис слідство Лубен. полку 
1729—30, в О. паліч. 54 двори. 
1734 О. разом з ГІлеховим були 
віддані сербам Требипським, які 
згодом переселили своїх підданих 
у засновану ними сл. Путівку. 
До 1763 в О. було володіння Голу¬ 
ба, яке він продав Сахновському. 
1781 в О.— 310 хат дворян, різно¬ 
чинців, козаків і підданих сот¬ 
ника Степана Ільчевського і Г. Сах- 
повського — 893 душі чол. статі. 
1745 збуд. Михайлівську церкву. 
Через село проходив тракт Хорол — 
Золотоноша. У 1781—96 в складі 
Хорол всі.кого пов. Київ, намісни¬ 
цтва, 1796 — 1802 —Малорос, губ. 
З 1807 О.— Лубен, пов. Полтав. 
губ. 1812 в О.— 537 ж. (224 роди¬ 

ни), 1845 відкрито початкову од- 
нокласну школу. 1859 в О. наліч. 
1359 ж.; з них — 164 кріпаки Сах- 
новських. У 1872 споруджено в О. 
нову Преображенську церкву. Від¬ 
бувалося щороку по два ярмарки, 
а з 1894 — по три. У 1910 — 304 
двори і 1873 ж. Діяло два парові 
млини — один з олійницею, а дру¬ 
гий — з просорушкою. З допомо¬ 
гою земства в кінці 19 — на поч. 
20 ст. відкрито пошту, поштово- 
телеграфну станцію, прокатну 
станцію, лікарню, б ку, пункт по¬ 
ліпшення худоби. 1911 відкрито 
міське уч-ще (1913 перетворене на 
вище чоловіче початкове уч ще). 
У грудні 1905 відбувся сел. сход, 
на якому висловлено осуд розпра 
ви над учасниками повстання у 
Великих Сорочипцях. 
Рад. вла іу проголошено в січні 
1918. Жителі села брали участь у 
боротьбі партизан, загону II. С. 
Дробипцького. Навесні 1920 обра¬ 
но повий склад волвикоикому, 
ств. сільс. комнезам, згодом парт, 
і комсомольський осередків 1923 
О.— центр Оржицького р ну. 
утв. з Оржицької і Велпкоселець- 
кої вол. 1852 ж. (разом з прилег¬ 
лими хуторами — 1914 ж.), 1930 — 
2374 ж. Діяли ТСОЗи «Серп і 
Молот», «Червоний хлібороб*», 
«Червоний партизан», «Здобуток 
Жовтня», «Нова зоря», на базі 
яких утв. колгосп ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка. У вересні 1941 околиці 
О. стали місцем кривавих боїв 
частин ГІд.-Зх. фронту, що прори 
валися з оточення. Під час иім.-фа¬ 
шист. окупації (23.ІХ 1941—19.IX 
1943) гітлерівці закатували 13 
чол. і вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 177 чол. Жителі О. 
вели боротьбу проти окупантів 
у підпіллі і партизан, загонах 
№ 25 і № 26. Взяли участь у зби¬ 
ранні коштів на танкову колону 
«Оржицький колгоспник». У ново 
енні роки колгосп ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка дістав назву Заповіт Лені¬ 
на», а в 1972 об'єднаний з колгос¬ 
пом «Іскра», іцо в с. Плехів. На 
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Тер. О. діють комбікормовий з-д, 
торфопідприємство, хлібокомбі - 
пат, молокозавод, харчокомбінат, 
птахоінкубаториа станція, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
Середня та муз. школи, центр, ра¬ 
йонна лікарня, Ьудшкж культури, 
істор. музей, відділення зв’язку та 
Ощадбанку, видасться місц. газ. 
«Оржтічиий>. Уродженцем О. є 
укр, кобзар і лірник Архип Нико- 
иенко (? — 1855), від нього записав 
ряд творів і опублікував 1856 ГІ. 
Куліш, укр. нарт, діяч ГІ. Ф. Сли¬ 
нько (1859— 191$) — учасник гро¬ 
мадянської війни. Пам’ятник В. І. 
Леніну (1959), Монумент Слави 
(1967) па місці боїв рад. воїнів з 
нім. фашистами в 1941, браіська 
могила рад. воїнів, у т. ч. Героя 
Рад. Союзу Т. П. Бумажкова, 
полеглих у боях 1941 і 1943; па¬ 
м’ятник землякам, загиблим (176 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1955). Пам’ятний знак на 
честь мужності вочіів Пд. Зх, 
фронту — 26 армії, 47, 97, 218 і 
337 стрілецьких дивізій (1982). 
Оржицький заказник 
гідролог, заказник (з 1982). Болот¬ 
ний масив. Розташ. біля с. Оші- 
шок Оржицького р-ну. Перебуває 
у віданні колгоспу ім. О. В. Су- 
ворова. Площа 195 га. 
ОРЖИЦЬКИЙ ІСТОРЙЧНИЙ 
МУЗЕЙ. Сів. 1972 у смт Оржиці. 
Площа — 170 м ’. Нона і 2 тис. екс¬ 
понатів (у т. ч. Оригінальних 
1230) розповідають про історію 
краю. Народний — з 1988. Розтані 
на вул. Леніна № 21. 
ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН. Ви.їх. 
у зх. частиш" області па ІІридпі 
провській низовині. Пл. б і І і пс 
км2. 31,9 тис. чол., у т. ч. ми ько 
го — 5,9 тис. (1990) У районі 
2 селища міськ. типу — (Ір анця 
(райцентр) і НовооржіщьКе іл 
54 сільс. нас. пункти, підпорядко 
вані 18 сільс. Радам пар. де пута 
тів. Утв. 1923 з Оржицької, Вели 
ко-Селецької волостей Лубен, пов 
(11 сільрад). Пл. 368 верст2. Пас 
22 760 чол. Корисні копалини 

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН 

глина, пісок, торф. Річка — Сула 
(на пд.-сх. межі району) та її 
притоки Оржиця і Сл і порід (бас. 
Дніпра). Грунти в оси. чорнозем¬ 
ні. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, ясен, берест, клен, липа, 
граб і полезахисні смуги) займа¬ 
ють 4.37 тис. га. У районі — Вє- 
ликоселецький заказник і Пле- 
хіеський заказник (обидва респ. 
значення), а також місц. значен¬ 
ня — Оржицький заказник, Тара 
сенківський заказник, Тимківсь- 
кий заказник, Яблунівський заказ¬ 
ник і пам’ятка садово паркового 
мистецтва Зарізький парк. Най¬ 
більші підприємства: цукр. (смт 
Новооржицьке), мол. (с. Заріг) і 
комбікормовий з-ди, торфопід¬ 
приємство, раисільгосптехніка, 
хлібокомбінат, раїїпобуткомбінаг, 
комунгосп і міжколгоспний комун¬ 
госп, У с. г. переважає землероб 
ство зернового, тваринництво м’я 
со-мол. напрямів. Площа зем. 
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угідь 19.90 « 1.1 її >мп 1.1 9/ 841 та, V 
г. ч. г.-г ум її. «ьі,2 тис. та (ні. по 
чаючи ©ііожагі і пасовища — 8 
тс і ;і). Гол. культури; озима пше¬ 
ниця, кукурудза, цукр. буряки, 
соняшник, ячмінь, горох, картоп¬ 
ля, огірки, капуста, помідори, 
морква. В О. р.— 18 колгоспів, 
2 радгоспи Залізнич. ст. Лазірки 
па лінії Київ — Харків. Автомоб. 
шляхів — 297 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 238 км. У районі 
— 13 середніх, 11 неповних серед 
ніх і 7 поч. та муз. школи, сільс. 
профес. -тех. уч-ще (с. Лазірки), 
35 лік. закладів, у т. ч. полікліні¬ 
ка, райлікарня і 3 дільничних лі¬ 
карні, 19 Будинків культури, 17 
клубів, 38 б к. 2 сільс. музеї та 13 
музейних кімнат. Видається газ. 
«<Оржиччина». Див. також статті 
Оржиця, Великоселецьке, Воро- 
ниці, Денисівка, Заріг, Золотухи, 
Круподерииці, Куйбштіепе, Ла¬ 
зірки, ІІукім’я, Мовооржіщя, ГІле 
хів, Райозеро, Савппці, Сазопів- 
ка, Старий Іржавець, Чевельча, Че- 
ревки, Чутівка, Яблуневе. 
«Оржиччина». Газета, орган 
Оржицької районної Ради нар. 
депутатів. Виходить з 31. VIII 1991. 
ОРІЛЬ, Оре ль — річка, ліва прит, 
Дніпра. Тече по межі Диіпроп. 
обл. з Харків, і ГІолтав. областя¬ 
ми та по тер. Дніироп. обл. Довж. 
346 км, площа бас. 9800 км2. Бере 
початок поблизу с. ЄФремївки 
Харків, обл., впадає у Дніпродзср- 
жинське водосховище. Течія по¬ 
вільна. Річище звивисте, розгалу¬ 
жене, місцями являє складпу 
систему рукавів, проток, стариць. 
У заплаві річки багато озер. У 
жарке літо місцями пересихає. У 
межах Полтавщини тече тер. Ма- 
шівського, Новосанжарського та 
Кобеляцького районів. Гол. прит.: 
річки Берестова, Орчик, Лип'ян¬ 
ка, Нехворощанка, Маячка (пра¬ 
ві), Орілька, Заплавка (ліві). 
На берегах О. розташ. села: Рясь- 
ке, Усть-Лип’янка, Коновалі вка 
М дідівського р-ну. Нехвороща, 
МІ едісве, Лівонське, Маячка Іі о по¬ 

сли ж а рСь кого р-ну, Канави Кобе¬ 
ляцького р ну. На правому бере¬ 
зі О. збереглися залишки оборон¬ 
ної __ Української лінії. 
ОРІХІВКА (кол. Оріхівщина) — 
село Лубен, р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Барвішцина, Крем’ян- 
ка, Матяшівка, Свічківка, Стадня. 
Розташ. за 25 км від райцентру 
та за 5 км від залізнич. ст. Ромо- 
дай. 1915 ж. (1990). Засн. у другій 
пол. 17 ст. лубен. протопопом Яко- 
вом Оріхівським. За переписом 
1781 на хут. Оріхівщипі майора 
Оболонського 2 хати. Була у ск ла¬ 
ді Лубен, пов. Київ, намісництва. 
1787 тут проживало 44 ж. З 1802 — 
Полтав. губ. За переписом 1859 
у с. Оріхівщипі Лубен, пов, —• 
52 двори, 315 ж. Село значно 
зросло після прокладення ромен- 
ської залізниці і відкриття 1882 
Ст. Ромодаи. 1900 — ПО дворів, 
440 ж., діяла сільс. громада селян- 
власників. 1910 у с. Оріхівщипі 
Вовчицькоі вол. Лубен, пов. 143 
господарства, 837 ж., орної зем¬ 
лі — 348 дес., всього посівів 517 
дес. Діяли паровий вальцьовий 
млин, цегельний та цукр. (1909) 
з-ди. Останній будувався акціонер¬ 
ним т-вом, головну роль в якому 
відігравав поміщик В, Леонтович. 
1912 відкрито земську школу. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. комнезам, обрано 
сільраду, націоналізовано цукр. 
з-д. За переписом 1926 О.— центр 
Оріхівської сільради Вовчківсько- 
го р-ну Лубен, округу, 200 госпо¬ 
дарств, 992 ж. 1931 утв. колгосп 
ім. Т. Г. Шевченка. 1934 відкрито 
клуб, медпункт. Під час пім.-фа¬ 
шист. окупації (19.ЇХ 1941—20. IX 
1943) гітлерівцями до Німеччини 
вивезено 59 ж. (повернулося — 46). 
Тепер у О. розташ. центр, садиба 
колгоспу «Україна» (зерново-тва¬ 
ринницького напряму), відділен- 
ня зв’язку, с. ш., дитсадок, клуб 
на 150 місць, б-ка (14,2, не. од. 
зб.). Уродженцем О. с В Ф. Ми- 
роненко (1910—64) — укр. графік, 
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ОРЛИК пар. художник УРСР (з 1963). 
У селі пам’ятник воїнам-односель- 
цлм, полеглим (93 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни (1957, 
реконстр. 1982). На околиці О.— 
10 курганів. 
Орлик (Орель, Оріль; — село 
Кобеляцького р-ну, ЦЄИТ[) сільс. 
Ради нар. депутатів. Розтані, па 
березі Дніпродзерж. но (йсховпща, 
за 40 км від райцентру га за 60 км 
від залізннч. ст. Кобеляки. 1817 ж. 
(1990). Перші писемні відомості 
відносяться до 1631, коли по р. 
Орелі були уходл Станіслава Яіі- 
ковського, Ісжп Шехоиича, Олени 
Драбовпчевої. Пізніше ці землі 
були у володінні шляхтича Рурсь¬ 
кого, що у 1643 уступив їх Неми- 
ричам. 1654 землі відійшли від 
Польщі, маєтки переходять до ко- 
зац. старшини. Поселення Орель 
(Оріль) засн. 1676 козаком Степа¬ 
ном Підстрельним на місці впадін¬ 
ня р. Орелі в Дніпро. Первісна 
назва — від річки, сучасна — від 
прізвища Орлика Пилипа (1672— 
1742) — генерального писаря (піс¬ 
ля смерті І. Мазепи старшина, що 
емігрувала з ним, проголосила Ор¬ 
лика гетьманом). 1694, під час 
походу І. Мазепи проти кримських 
татар, це місце було зміцнене ре 
траншементом. У ЗО х рр. 18 ст. 
О.— одне з укріплень Української 
лінії (див. Орлицька фортеця). 
У 17—18 ст. О. був сотенним мі¬ 
стечком Полтав. полісу. З 1764 Ор¬ 
лицька сотня входила до складу 
Донецького шкіперського полку; 
у 1769—70 солдати сотні брали 
участь у масових заворушеннях. 
У 1776—83 О.— село Катер и- 
шінської провінції Азовської 
губ. З 1784 О.— у складі Катери¬ 
нослав. намісниці ва, з 1796 — Ма¬ 
лорос. губ. З 1802 — Костянтине 
град., з 1803 — Кобеляцького по 
віту Полтав. губ. У 1807 в містеч¬ 
ку — 228 дворів, 2542 ж., З лісо 
вих пристані; у 1859 — 307 дворів, 
2968 ж., сільс. управа, відбулося 
два ярмарки; у 1910 — 1022 двоїш, 
5897 ж., паровий млин з оліїши 

цею, крупорушкою і просорушкою; 
дерев. Успенська (1790), Троїцька 
(1900), мурована Миколаївська 
(1801) церкви. Тут працювали 9 
теслярів, 34 кравці, 15 шевців, 
4 столяри, 6 ковалів, 22 ткачі. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Перший і олова волревкому — 
Й. Д. Блоха. 1923 на гер. Орлиць- 
кої волості утв. Ново Орлицька, 
Старо-Орлицька та Крамарівська 
сільради, які ввійшли до складу 
Кишеньківського р-ну Кремен- 
чуц. округу (існував до вересня 
1930). 2065 ж. (1926). У 1929 був 
організ. колгосп ім. 12-річчя Жовт¬ 
ня, 1930 — колгосп «Червоний 
шлях», 1931 — колгоспи «Нове 
життя», «Червоний орач», ім. Т. Г. 
Шевченка. У 1934 колгоспи «Чер¬ 
воний шлях», «Червоний орач» та 
ім. 12-річчя Жовтня об’єдналися 
у колгосп ім. С. М. Будьонного. 
З лютого 1932 до вересня 1937 
О.— у складі Харків, області, з 
вересня 1937 — Полтав. області. 
У період нім. фашист, окупації 
(17.IX 1941—23.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці розстріляли 3-х жителів села, 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 221 чол. З 24.IX до 17.Х 
1943 тут точилися жорстокі бої 
за Бородаївськии плацдарм, у 
яких рад. війська понесли великі 
втрати. У 1963—64, в зв’язку з 
утв. Дніпродзерж. водосховища, 
села Крамареве, Новий Орлик, 
Олянівка, Пархоми, Яременки 
об’єднані в с. Орлик. У селі — 
колгосп «Маяк» (зернового напря 
му, тваринництво), заготпункт, бу¬ 
динок побуту, лазня, відділення 
зв’язку та Ощадбанку, с. ш., фельд¬ 
шере ько-акушер. пункт, дитсадок, 
віз дільниця, клуб на 350 місць, 
о ка (18 тис. од. зб.), Вознесенська 
церква (діюча; побудована 1914). 
Па околицях села — 2 бази мис¬ 
ливців та рибалок, база відпочин¬ 
ку Дніпрогіетр. електровозобуд. 
з ду. Уродженцями села є; укр. 
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рад. Письменник Д. 15. Гкач, док¬ 
тор мед. наук В. І. ЇІевідішк, 
доктор біол. наук Г. Р. Пікуш. У 
кол. с. Яременки нар. Герой Соц. 
Праці С. С. Головко. Середню 
школу в О. закінчували: укр. спі¬ 
вачка, нар. арт. УРСР Т. О. Гри¬ 
ценко; укр. архітектор, лауреат 
Держ. премії УРСР ім. Т. Г. ІІІев 
ченка Д. Г. Сосновий; доктор біол. 
наук, кол. директор заповідника 
Асканія Нова П. П. Ворон. У се 
лі —2 братські могили рад. воїнів, 
що загинули (51 чол.) під час 
визволення села 1943, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, які по¬ 
лягли на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. На тер. О. та на його 
околицях виявлено понад 70 кур¬ 
ганів, знайдено 3 ліпних посудини 
зрубної культури, які зберігають¬ 
ся у Полтав. краєзнавчому музеї. 
На тер. сільради виявлені сліди 
неолітичного поселення (4 і ш*. 
до н. е.), 7 поселень, кургани та 
скарб бронзових речей (2—1 тис. 
до н. е.), 2 слов’ян, поселення (се 
ред. 1-го тис. н. е.) та 2 поселен¬ 
ня періоду Київської Русі (11— 
13 ст.). 
бРЛИЦЬКА ФОРТЕЦЯ 17— 
18 ст. Ваги, у ї й пол. 17 ст. на 
лівому березі Дніпра неподалік 
впадіння в нього р. Орілі. Служила 
укріпленим ядром сотенного мі 
стечка Полтав. полку Орлика (те¬ 
пер село Кобеляц. р ну). Контро¬ 
лювала броди н переправи на шля¬ 
ху тат. нападів на Подніпровську 
Україну. У 18 ст. входила до си¬ 
стеми укріплені) Української лі¬ 
нії. За планом 1746 являла собою 
невелике укріплення бастіонових 
абрисів, оточене земляним валом з 
палісадом по гребеню та ровом. За¬ 
хисний вал з боку річки па той час 
був розмитий повенями. Довжина 
укріплень, що збереглися, сягала 
300 саж. До фортеці вели Борнео 
гдібські та Переволочаиські воро 
та. Всередині розтань Спаська 
церква* ратуша, спостережна ве 
жа, ринкові будівлі, громадські й 
приватні двори та будинки. У 2-й 

пол. 18 ст. О. ф запона іа. Залиш¬ 
ки укріплень зникли у 19 ст. 
ОРЛОВУ О. Я. МЕМОРІАЛЬНА 
ДОіііКА у Полтаві. Встановлена 
на фасаді будинку на вул. МяссєІ 
дова № 27/29, в якому працював 
Орлов Олександр Якович (1880— 
1954) — укр. і рос. астроном, акад. 
АН УРСР (з 1939), засл. діяч 
науки УРСР (з 1950), чл.-кор. 
АН СРСР (з 1927). Н. у Смолен¬ 
ську. Закінчив 1902 ГІетерб. ун-т. 
1926—34 — директор Полтавсь¬ 
кої гравіметричної обсерваторії. 
1944—48 та 1950—51 — директор 
Головної астрономічної обсерва¬ 
торії АН УРСР. Праці з геодезії, 
теор. астрономії, сейсмометрії. 
Помер у Москві. Дошка — мідь, 
встанов. 1984 (ск. В. І. Білоус). 
«ОРХУС» («Обгцество русского 
художсст всип ого слова»). Това¬ 
рне гво шанувальників рос. худож¬ 
нього < іона. Засп. в Полтаві на 
поч. 1924 поетом К. 11 Іслопськпм. 
Учасниками були в основному кол. 
члени літгуртка «Химери»: В. Гоф- 
ман, С. Богданович. П. Сіяльський 
та ін.— всього 16 осіб. 
бРЧИК — річка в Полтав. та Хар¬ 
ків. областях, права прит. р. Оре¬ 
лі (бас. Дніпра). Довж. 108 км, 
площа бас. 1460 км2. Бере початок 
у Харків, обл., у межах Полтав¬ 
щини тече тер. Карлівського та 
Чутівського районів. Прит.: річ¬ 
ки Лаішаі Скотобалка (ліві), Ям¬ 
на (права). На берегах О. розтані, 
м. Карлівка, села Білухівка, Вар- 
варівка, Полівка, Федорівна Кар¬ 
лівського р-ну та села Вільхуват- 
ка та Грякове Чутівського р-ну. 
«ОСВІТА ПРИЛУЧЧИНИ». Бю¬ 
летень Прилуцької окр. інспекту¬ 
ри народної освіти. Виходив 1929— 
ЗО щомісяця в Прилуках. 1930 ви¬ 
ходив під назвою «Збірник При¬ 
луцької окружної інспектури на¬ 
родної освіти». 
«ОСНОВА». Перший укр. громад- 
сько-політ. і літ.-мистецький жур¬ 
нал Виходив 1861—62 в Петер¬ 
бурзі за редакцією укр. громад, 
діяча, журналіста, ученого і неда- 
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юга, одного з засновників Кирн- 
іо Мсфодіївського братства В. М. 

І.ілшерського (1846—47 вчителю¬ 
вав у Полтавському кадетському 
корпусі). Засп. і видавцями жур¬ 
налу були II. О. Куліш, М. І. Ко¬ 
стомаров, О. Ф Кістянівський та 
ін. представники всіх Громад, 
зокрема іі полтавської. В «О.» 
публікувалися гвори худож. л-ри, 
гц)аці з історії, історіографії, істо¬ 
ричних джерел, етнографії, осві¬ 
ти, мистецтва України, V т. ч, іі 
І Іо па вшили 
ОСМІЙ V річка в І Іо її їй. об і., 
Прігі р КрпвоусовоУ (о.-ц Дніпра) 
(Н ГАМ (і (.«' ю Ікуїмкоблгачан 
п.коі о |> и у, і ні 11 р сі 11 >< Ради нар 
КІП у таті в, >п,і.і ш ціори і к < > і > а 11 і 
сс іа Заїк кіля, Нове Осіап’с, О.іс 
фіри, Підгір’я, Ухапівка. Розтані, 
на р. Псел, за 41 км від райцент¬ 
ру га за 61 км від залізнич. ст. 
Гоголеве. 1199 ж. (1990). На карті 
Г. Л де Вонлана (серед. 17 ст. ) 
позначене як містечко. 1648 Б. 
Хмельницький призначив О. сотен¬ 
ним містечком Чиї иринського, по¬ 
тім —- Миргород, полку. 1696 міс¬ 
течко було ( на іенс кримськими 
татарами V ІН сі гетьман К. Г. 
Розумово» Кий від зав О V володін¬ 
ня Федору І >а ш іевському, який 
з 1761 по І і був ос і ап’ївським 
сотником І Іа поч. 1Н( І тут пості,ч- 
1ІО перебував по ік рос вііїськ під 
команду ваші ям < )рлова З І 781 
ВХОДИЛО ДО 1 ОВІ ВВІК 1,1 ОІ «> ПОВ Ки 
їв. намісиппі ва /70 чаї у і ч. 
241 — виборних Коааі їм, 1 !9 
ПІДПОМІЧІІІІКІ В, 300 ІКМ По ІІМ ПХ, 

крім ТОЮ, 6 іворям, Н) роню 
ЧИІІЦІВ, 12 — ЦврКоВіїОС І V Ж НТІ ІІП 

1787 — 2780 і.у 111 чо і і і пі (том 
їси, казенні «<■ оінн і піддані І Ба 
зп іевсі.іоіо га поро 6р|і і ів ) І.і їм 
])Єіінсом 1859 V місігіку і• і 
дворів, 1183 к., З церкви, ні іпуил 
лося 2 ярмарки на рік. II і поч 
20 ст. тут була лікарня з хірург 
відділенням, аптека, пошта, геле 
граф, водяний та паровий (з олііі 
нмцею) млини, 36 вітряків, 7 кін 
них молотарок, цегельня, ІЗ ку 

ОСТАПІВНА 

зепь, 2 сукновальні, 9 магазинів, 
шинок. У 1900 в О. Хорольського 
пов.— 648 дворів, 2934 ж., З шко¬ 
ли (міністерська, земська та цер¬ 
ковнопарафіяльна), відбувалося 5 
ярмарків на рік. На поч. 20 ст.— 
2 церкви, 3 ярмарки па рік і база¬ 
ри щотижня, бл. 40 вітряків, кіль¬ 
ка олійниць, маєток Є. О. Бази- 
левської. 1905 стався стравк най¬ 
митів в економії Є. О. Базилевсь- 
кої, придушений силою зброї. У 
1910 631 двір, 3517 ж., З церкви 
( щрси’яна Хрестоздвиженська, 
І/#9; мурована Троїцька, 1815; 
ісрсв. У< ік пська церква, 1900). 
Рад. в із іу проголошено на поч. 
1918. 1919 створений варт, осере¬ 
док, 1920 — комсомольський, 
1920 органів, комнезам, 1928 — 
ГСОЗ «Червона зірка». У ньому 
ж році О. стає райцентром. 5877 ж. 
(1923). Напередодні Великої Віт- 
чи.зн. війни в О.— 5 колгоспів, 
радіостанція, 3 магазини, с. ш., лі¬ 
карня, Будинок культури, б-ка. 
У період пім. фашист, окупації 
(14.ІХ 1941—20.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 230 чол., спалили 
школу, лікарню, колгоспні будів¬ 
лі. У селі — колгосп «Промінь 
Леніна» (.зерново тваринницького 
напряму), хлібозавод, млин, олій¬ 
ниця, відділення зв’язку та Ощад¬ 
банку, с. пі., стоматолог, кабінет, 
дшчлюк. Будинок культури на 
600 місць, б ка (17,2 тис. од. зб.). 
> род мзщем О. с Герой Рад. Сою¬ 
зу В Ф. Мнруїі (1922—73). Вста¬ 
нови пі нам ят її міси: воїнам одно- 
«с п,цим, що полягли (529 чол.) на 
фромітіх Великої Вітчизн. війни 
(19./), В. І. Леніну (1977). У 
сечі ор.пська могила рад. вої 
ПІВ і партизанів, які заіинулг 
1913. Па іср села виявл. поселен¬ 
ня ромеиської культури (8—1( 
ст.) 
ОСТЛПІВКА — село Лубенської 
гс> р ну, центр сільс. Ради нар. 
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депутатів, якій підпоря псовані се 
ла Богодарі вка, Макарівщина, 
Степурі. Розталі, за 14 км від рай¬ 
центру та за 4 км від залізнич. 
ст. Вила. 524 ж. (1990). Згадується 
в істор. джерелах 2 ї пол. 18 ст. 
За переписом 1859 О. село козаць 
ке Лубен, пов. Полтав. губ., 34 дво 
ри, 359 ж. 1900 — 109 дворів, 751 
ж., Хрестоздвиженська церква 
(1884), церковнопарафіяльна шко 
ла (з 1898), діяла сільська козаць¬ 
ка громада, землі власної — 1690 
дес.; 1910 О. Лубен, волості Лу¬ 
бен. пов.— 147 господарств, 998 
ж., орної землі 1620 дес., посівів — 
1653. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1919 відкрито поч. школу 
(з 1932 — семирічна). За перепи 
сом 1926 О.— центр Остапівської 
сільради Лубен, р-ну Лубен, ок 
ругу, 205 господарств, 1198 ж. 
1930 ств. З колгоспи. Під час цім. 
фашист, окупації (17. IX 1941— 
19.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
10 чол., вивезли на примусові ро 
боти до Німеччини 77 ж. Тепер у 
О.— центр, садиба колгоспу ім. 
К. Маркса (зерпово-тех. напряму, 
тваринництво), відділення зв’яз¬ 
ку, неповна с. ш., фельдшер.- 
акушер, пункт, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 350 місць, б ка 
(9,5 тис. од. зб.). Уродженцем 
с. Богодарівки є Герой Рад. Союзу 
(1943) К. Ф. Стронський. У О. 
знах. братська могила рад. воїнів, 
що загинули (4 чол.) при обороні 
1941 села від пім.-фашист, загарб¬ 
ників. Встановлено пам’ятники: 
1970 — К. Марксу, 1957 — воїнам- 
односельцям, які полягли (109 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 
ОСТАПІВНА — село Миргород¬ 
ського р-ну, розташ. на берегах 
р. Озниці (правої притоки р. Хо- 
ролу), центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпори ікона ні 
нас. пункти: Верхня Будаківка, 
Онацьке, Панченки, Сипьощокп. 
1072 ж. (19.90). За переписом 
1859 О.— село власницьке і козаць¬ 

ке Миргород, пов. 483 двори, 2821 
ж., дерев. Успенська церква (1874), 
при ній б-ка, нопечительство. Жи¬ 
телі села здавна займалися виго¬ 
товленням мішкової ряднини. 1900 
О. в складі Берєзоволуцької во 
лосі і Миргород, пов., 612 дворів, 
3350 ж., діяли козацька і селяп- 
власппків громади, земська і цер = 
ковнопарафіяльна школи, відбу¬ 
вався один раз на рік ярмарок. 
1910 — 564 двори, 3153 ж. Посівів 
— 1908 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З грудня 1919 в О. діяв 
волосний революц. комітет. 1920 
ств. комнезам, у грудні 1920 — 
комсомол, осередок. З 1923 — 
центр сільради Комишанського 
р-ну Лубен, округу. 1926 — 683 
двори, 3556 ж. 1928 в О. організ. 
ко іг0СП| який згодом був розділе¬ 
ний пл гри і' иа «/ІЄііііі», «Жон 
іепь*, «ІІІлнх ю соціалізму». Під 
час пім фашист, окупації (16.ЇХ 
1941—20.11 1943, 18. ПІ 1943—16.ІХ 
1943) гітлерівці розстріляли 6 
чол., вивезли до Німеччини 222 
чол. 1950 три колективні г-ва 
об’єдналися в один колгосп ім. 
В. І. Леніна, 1960 до нього приєд¬ 
нався колгосп «Україна» с. Верх¬ 
ня Будаківка (зерново-буряківни¬ 
чий напрям,; тваринництво). У селі 
є відділення зв’язку, с. ш., фельд- 
шерсько-акушер. пункт, дитсадок, 
Будинок культури (на 300 місць), 
б-ка (11 014 од. зб.). У сільс. парку 
— пам’ятник В. І. Леніну (1966), 
У центрі села 1951 встановлено па¬ 
м’ятник рад. воїпам-визволителям 
та партизанам — односельцям, по¬ 
леглим на фронтах Великої Віт- 
чнзи. війни; 1975 у О. спорудже¬ 
но пам’ятник на могилі невід, 
рад. воїна, який загинув під час 
визволення села 1943. 
бСТРІВ — урочище біля смт В( ш- 
кої Багачки Всликобагаванського 
р пу, при впа і і ■ 111 і р. Малої Багач* 
кп V р Ис піку Багачку. В урочи¬ 
щі в минулому 111 1 \<І III пн я ями, 
В ЯКИХ і цінна міс цейс плселения 
добувало білий мі рі ель (грепело- 
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тііі і глинистий) та білий пісок. 
1< > мертелю добавляли води і в 

» медіальних «творилах» форму¬ 
вали його у вигляді куль або ліпе- 
шіків (мандричок), які продавали 
па ярмарках. їх викорисловува 
ли л ія побілки хат. 
ОСТРІ вбк — місцевість у Ленін-! 
ському р-ні Полтави. Код. перед 
місія. У 1926 — 1 іЛ двори, 1117 ж. 
1929 О. включено до Складу міста. 
ОСТРІВСЬКОМУ М. О. ПА¬ 
М’ЯТНИК у емі Дпкапьці. Вста¬ 
новлені» на чесгь ОстроиСького 
Миколи Олексійовича ( І*)(’> і М>) 
— рік письменника, авюра ром і 
мів « її іііргума іа« Н « із м>» і «Па 
роджсчи оурею . ІІ і ікрмґо 196Н 
на пул. Іоіоля. Пам’яшик гра 
ні те Погруддя висотою 1,2 м вста 
ловлене на Постамент з бутовою 
каменю висотою 2,1 м. Автор — 
скульптор Л. X. Ільченко. На 
честь О. наз. вулицю у Київському 
р-пі Полтави. 
ОСТ РО ГРА де ЬК ОГО ВУЛИ¬ 
ЦІ 1 у П<> паві (код, 2-й Кірочішй 
иров., вул 1нс ги іутська; Жовтпс 
вий р н) ві і вул. Радянської 
до вул. Куйбінневл Названа 1961 
на честь Оетро гра ловкого Михай¬ 
ла Васильовича (1801 61) — ма¬ 
тематика, аіса ісмн і 11сгерб. А1І 
(з 1830) га кі п.кпч іноземних 
академій. Н. у г. ІІзшепіиці (тепер 
Козельщанського р-пу) Походив 
з відомого укр сі.ірішшсі.ко ко¬ 
зацького роду. Вчимся V 1 п По і 
тавськін гімназії в* ІМ1 у, 181 
20 — у Харків уіі м 1822 7/ 
слухав лекції у Парижі і 1828 
професор вищих навчальних шк 
ладів Петербурга. У цей ч.в по 
знайомився і потоварииїт от» і 
Т. Г. ІІІсв ч< чіком, який н. мав 
його в повісті Худмжник*. 1901 
ті чесгі) 100 річчя ві і ніч народ 
жеїшя вченої о Полтавська шшрша 
чоловіча гімназія запрова ціла сти 
нендію ім. М. В Петроградсько 
го. а міська управа .часи, початко 
ве уч-ще. Помер у Полтаві, по.хп 
вашій у с. Пашепівці (див. Остра 
градського М. В. могила). У По і 

ОСТРЯНИНА ПОВСТАННЯ 

таві встановлено Остроградсько- 
му М. В. меморіальну дошку. На 
О. в.— розтані. Полтавський пе¬ 
дагогічний інститут (№ 2). 
осгрогрАдського м. в. мо- 
ГЙЛА у с. Пашепівці Козельщпн- 
ського р ну. Укр. вчений-матема¬ 
тик М. В. Остроградський (див. 
()(трифадського вулиця) помер 
20 X11 1861 у Полтаві. Похований 
па рп юному кладовищі в рідному 
Сечі. 1924 надгробок зруйновано, 
1930 <»< ганки перепоховано на сіль- 
ському цвинтарі. Могилу відшу¬ 
кано 19 >1 зусиллями вчителя Б. О. 
ІІІа ікона. 1981 встановлено мета¬ 
левим обеліск, 1986 гранітний 
надгробок з бронзовим барельєфом 
вченого. Автори — арх. Ф. В. 
Квас, скульп. В. 1. Білоус. 
острогрАдському м. в 
МЕМОРІАЛЬНА ДОіііКА у 
Полтаві. Встановлена на фасаді 
будинку по вул. Сковороди № 7, в 
якому 1860—61 жив М. В. Остро- 
і радськиіі (див. Остроградсько 
го вулиця). Дошка — граніт, від¬ 
крита 1985. 
ОСТРЙНИНА ПОВСТАННЯ 
1638 — сел.-козац. повстання на 
Україні під керівництвом гетьма¬ 
на запорізьких нереєстрових коза¬ 
ків Я. Остряшша (Остряниці) про¬ 
ти польс.-шляхет. загарбників. 
Найближчим помічником Я.Остря- 

11.1 м’ятим к М. О. Острове ькому 
у Дігкамьці 
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інша був К. Скидай, який брав 
участь у сел. козац. повстанні 
1637. Навесні 1638 повстанські 
загоїш вирушили із Запоріжжя 
в похід, зайняли Кременчук, 
О мельник., Хорол, на поч. травня 
того року завдали поразки польс.- 
шляхег. війську під Говтвою. До 
повстанців приєдналося багато се¬ 
лян і міщан Полтавщини, у т. ч. 
Градизька, Пив та ін. сіл. Але 
згодом Я. Острянин зазнав пораз¬ 
ки під Лубнами і змушений був 
відступити під Жовнин (тепер с. 
Жовнине Чорнобаївського р-ну 
Черкаської обл.). З.УІ 1638 польс.- 
шляхет. військо оточило повстан¬ 
ців і вдерлося в їхній табір. Вва¬ 
жаючи Жовпинську битву 1638 
програною, Я. Острянин з части¬ 
ною війська переправився через 
р. Сулу і відступив на Слобідську 
Україну. Повстанні, які залити 
лися, продовжували боротьбу. В<> 
ии обрали гетьманом Д. 1. Гущо. 
Відступивши до гирла р. Сули, 
де вона зливалася із Старицею, 
повстанці збудували табір і про¬ 
тягом червня — липня героїчно 
оборонялися від ворога. Після 
довгих кровопролитних боїв з пе¬ 
реважаючими силами ворога пов¬ 
станці змушеш були скласти зброю. 
Лише частині козаків під проводом 
Гуні вдалося прорватися з оточен¬ 
ня і пробитися на Дон в межі 
Рос. держави. 
ОСЬМАЧКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Тече тер. Кобеляцького 
Р-ну. 
ОХЛАНЬ — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Труні (бас. Дніпра). Тече 
тер. Зіньківського р-ну. 
ОЧЕРЕТУВАТЕ (у 18 ст, х. Оче¬ 
рету ваті вський) — село Семені в- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
мар. депутатів, якій підпорядко- 
в но с. Вільне. Розташ. за 5 км 
зі і райцентру та найближчої за¬ 
ліза ич. ст. Веселий Поділ. 906 ж. 
(1990). Засн. у 18 ст. У 1728 геть¬ 
ман Данило Апостол ствердив 
своїм підписом ряд маєтностей, 

серед яких був і х. Очерету ваті в 
ський, за лубенською старшиною. 
1769 О. стало власністю поміщи¬ 
ків Базилевських. Входив до Хо¬ 
рол ьської сотні Миргород, полку. 
У 1781 — 55 хат посполитих. У 
1781—89 О.— Городиського пов. 
Київ, намісництва. 1787 — 289 
кріпаків чол. статі прем’єр-майо- 
ра Івана і титулярного радника 
Федора Базилевських, надвірного 
радника Дем’яна і сотника Іова 
Булюбашів. У червні 1789 в О. і 
Турбаях вибухло збройне повстан¬ 
ня, яке було жорстоко придушене. 
На 1863 в селі наліч. 140 дворів, 
937 ж. За даними перепису 1885 — 
203 г-ва, 1122 ж. У цьому ж році 
засн. народне уч ще, в якому 1890 
навчалося 35 дітей. У 1900 — 192 
двори, 1096 ж. 1905 відбулися 
селян, виступи. У 1910 — 227 гос¬ 
подарств, 1315 ж. З них письмен¬ 
них чоловіків — 285, жінок — 31; 
мурована Троїцька церква. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 в О. Се- 
менівського р-ну Кремепчуц. ок¬ 
ругу 367 господарств, 1704 ж. 1930 
ств. артіль «Серп». Під час оку¬ 
пації села (12.ЇХ 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці розстріляли 10 чол., 
вивезли до Німеччини 134 чол., 
зруйнували 32 хати. У селі кол¬ 
госп «Дружба» (зерново буряків¬ 
ничого напряму, тваринництво), 
відділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 400 
місць), б-ка (10 тис. од. зб.). 
Будинок природи, два музеї. Урод¬ 
женцем села є засл. арт. УРСР 
В. Г. Гаряга. Курган Слави і поле 
комісара на честь А. Г. Рудика — 
учасника революції 1905 і коміса¬ 
ра Царенка П. К. Пам’ятник 
В. І. Леніну (1966). На сільс. 
кладовищі 2 пам’ятники: жертвам 
сталінських репресій і голодомору 
1932—33. У 1955 споруджено, пам’¬ 
ятник воїнам-односельцям, які по¬ 
лягли (138 чол.) під час Вс шкої 
Вітчизн. війни, та надіробок на 
братській моги л ра і воїнів і 
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ПАВЛЕНКИ кґ|»тіі фашизму, загиблих 1943. 
ОЧІ ПЕПІНКА — місцевість у 
Жовтневому р-нї Полтави. Кол. 
іК-рс імістя, назва якого походила 
від ;>. Очеретянки (протікала тер. 
Полтави до поч. 20 ст.). У 1926— 
28 дворів. 198 ж. 1929 О. включена 
до складу. Полтави. 
ОЧЕРЕТЯНКА — річка, права 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
До поч. 20 ст. протікала тер. Пол¬ 
тави. Пркт. її була р. Чорна. Тепер 
у районі кол. витоків на Коби- 
щанах заболочена місцевість. 
Очні — річка в Полтав. і Диіпро- 
нетров. Областях, права притока 
р. Орелі (бас. Дніпра). Довж. 14 
км, лл. бас. 121 км2. У межах 
Полтавщини тече тер. Кобеляць¬ 
кого р ну. 

ПАВЛЕНКИ — місцевість у Ки¬ 
ївському р пі Полтави, кол. село 
поблизу місій. Відомі з 17 ст. 
Належали щх*д< гасникам козаць 
кої полтав. сглргипми Павленкам. 
Назва села похОчнла від їх прізви¬ 
ща. На поч 18 сч у П були воло¬ 
діння сотника Першої Полтав. 
сотні 1. Тарпавського > 1769 П. 
ВХОДИЛИ до складу Помай, місі, 
кої сотні Полтав. полку На поч. 
19 ст. у П. мали ново пік,і земельні 
володіння колезький реєстратор 
Я. М. Глоба та його брат сояще 
ник О. М. "лоба. Жителями П 
були козаки, кріпаки та казенні 
селяни. Здавна село поділялося 
на Ближні Павленки (ввійшли г. 
межі Полтави в 1-й пол. 19 ст.) га 
Дальні Павленки (залишилися ся 
мостійним селом до поч. 20 ст.). 
У 1859 у Ближніх Павленках 
316 дворів. 2569 ж. у Дальніх 
Павленках — 45 дворів, 300 ж. 
У с. Дальніх Павленках жив май 
стер по виготовленню скрипок 
В, Г. Марченко, який одержав 

2 бронзові медалі за свої вироби 
на с.-г. виставках у Полтаві (1893) 
і Кременчуці (1898). У 19 ст. в 
Ближніх Павленках був маєток 
П. В. Тарнавського, потім П. П. 
Тарнавського, в Дальніх Павлен¬ 
ках — учасника Вітчизк. війни 
1812, георгіївського казалера Д. С. 
Розлача, потім його сина А. Д. 
Розлача. У 1707—08 збуд. Лок- 
ровську церкву. При церкві існу¬ 
вала б-ка, діяла церковнопарафі¬ 
яльна школа. У 1876 відкрито Пав- 
лепківське Полтав. волості земсь¬ 
ке уч-щс. У 1895 Полтав. земство 
придбало розташ. у П. садове 
госп-во, на базі якого було засн. 
Полтавську школу садівництва 
і городництва. 1910 у Дальніх 
Павленках Полтав. волості Полтав. 
повіту каліч. 38 дворів, 226 ж. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У 1926 у П.— 66 дворів. 
318 ж. Дальні Павленки включено 
у межі Полтави у 1929. У П. роз¬ 
тані. Полтавська гравіметрична 
обсерваторія. З Полтавою і П. 
пов’язане ім’я рос. письменника 
Буніна Івана Олексійовича (1870— 
1953). В 1891—97 жив у Полтаві, 
працював бібліотекарем земської 
управи, потім статистом, допису¬ 
вав до газет. Побіжні нотатки 
про перебування у Полтг.ві І. О. 

Павленки. Покровська церква. 
Фото 30-х рр. 20 ст. 
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Ьупін залипнім у <. Дік'шпіках»: 
«1893 — ти ( іш м Полтаві писав 
«Вісті а банальщини» і «На чужій 
стороні», в кінці грудня з Волкен 
ттеііпом (полтав. лікар) виїхав 
у Москву до Л. Толстого. 1894 — 
на гіоч. січня повернувся з Москви 
у Полтаву». Згадує Павленки і Пол¬ 
таву в записах 19 травня і 15 серп¬ 
ня [«Павленки. Сонячний вітря 
ний день. Сидів в саду художни¬ 
ка Мясоєдова (наш сусід, малює 
мене), в алеї тополі в на лавці»]. 
«1895 — літо, Полтава. Поїздка на 
відправку переселенців разом з 
Звєрєвим. Написав «На край сві¬ 
ту». 1896 — 29 травня приїхав 
в Кременчук. 1897 — 11 березня 
їхав з Огнівки в Полтаву. ЗО квіт¬ 
ня — з Полтави в Шишаки і Янов 
щину. Відвідав Миргород. 24 трав 
ня виїхав з Полтави в Одесу через 
Кременчук». Письменник мідні 
дав також Яреськи, Лубни, Кобе 
ляки, бував на сільс. ярмарках. 
Полтав. природа відбилася у пое¬ 
зії цього періоду. З великою сим 
патією ставився І. О. Бунін до укр. 
культури, мови, вивчав думи, пе 
рекладав твори Т. Г. Шевченка. 
Полтава описана ним у повісті 
«Лїка». Довгі роки прожив па 
чужині, сумуючи за покинутою 
батьківщиною. За кордоном він 
писав: «Не можу спокійно чути 
слів Чигирин, Черкаси, Хорол, 
Лубни. Прекрасніше Малоросії не¬ 
має країни в світі». У П. знаходи¬ 
лася садиба художника Г. Г. Мя¬ 
соєдова (тепер будинок № 27/29 
по Мясоєдова вулиці; див. також 
Мясоєдову Г. Г. меморіальна дош¬ 
ка'). 
ПАВЛІВНА (Базилевщина) — се 
ло Машівського р ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковане с. Грабівщина. Розташ. 
па р. Лип’янці (прит. Орілі), за 
26 км від райцентру і за 23.5 км 
від залізнич. ст. Селещина. 754 ж. 
(1990). Засн. у 19 ст. За перепи¬ 
сом 1859 П. (Базилевщина)— село 
власницьке Костянтиноградського 
СОВ., 89 дворі в, 663 ж. 1900 — 191 

двір, 1063 ж. 1910 П.— Жпркївсь 
кої вол. того ж повіту, 213 дворів, 
1269 ж., 1910 побудовано ієрев. 
в одному зв’язку з дзвіницею Ми¬ 
колаївську церкву, діяла земська 
школа, придатних земель 984 дее., 
ріллі — 874 дес. Неземлеробськи- 
мн промислами займалися 2 кова¬ 
лі, 2 кравці, 11 ткачів. 
Рад. владу про і о юшено у січні 
1918. 1923 П. стає центром сільра¬ 
ди Машівського р ну, якій підпо¬ 
рядковані с. Грабівщина (Судимів- 
ка), хутори Дудчине (Янопііьські) 
та Свиняча Балка, слобода Япо- 
піль (Собещина), і входить до скла¬ 
ду Машівського р-ну. За перепи¬ 
сом 1926 у П. 298 господарств, 
1640 ж. 1929 ств. ТСОЗ «Нове 
життя». На поч. ЗО х рр. у селах 
сільради утв. 4 артілі ім. В. П. 
Чкалова, ім. Я. М. Свердлова, ім. 
В. В. Куіібшдева іл «Червона Зір» 
кл». Під час пім. фашиї г. окупа¬ 
ції (22.1X 1941—23 ЇХ 1943) гітле¬ 
рівці вивезли па примусові роботи 
до Німеччини 37 чол., спалили село 
на 95 %. У селі діяла партизан, 
група. 1950 чотири артілі об’єдна¬ 
лися в колгосп ім. Я. М. Свердло¬ 
ва (згодом ім. Ілліча). Тепер у 
П. знах. його центр, садиба (зер 
ново-тех. напряму), відділення 
зв’язку та Ощадбанку, неповна 
с. ш., будинок для ветеранів, 
фельдшер.-акушер, пункт, дитса¬ 
док на 50 місць, Будинок культу¬ 
ри па 300 місць з стаціонарною кі¬ 
ноустановкою, б-ка (11,9 тис. од. 
зб.), комплекси ий приймальний 
пункт. Село електрифіковане і ра¬ 
діофіковане, 210 дворів опалю¬ 
ються природним газом. Уроджен¬ 
цями П. є Герой Рад. Союзу (1942) 
Д. Р. Єретик (1916—41; його 
іменем названа павлівська школа, 
в якій він вчився, біля школи 1966 
встанов. Єретику Д. Р. пам'ят¬ 
ник. Похований у м. Лозова Хлр 
ків. обл.) та Герой Соц. Праці 
М. К. Гуня. 
ПАВЛІВСЬКИЙ — річка в Мол 
тав. обл., ліва прит. р. Одинці 
(бас. Дніпра). 
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ПАВЛбВСЬКОГО І. Д. МОГІЇ 
ЛА у с. Лукиїцпні Полтав. р-ну. 
Павловськип Іван Данилович (1852 
—81) — укр. історик, етнограф 
і літератор, дослідник церковних 
архівів. Нариси з життя духовенст¬ 
ва вміщував, у жури. «Русский 
архив», «Русская старина», «Мето- 
рический вестник», «Полтавские 
епархиальньїе известия» та ін. 
З 1877 пості іншії співробітник 
«Церковнообіцес в псиного вєстни- 
ка». Надмірна праця й нестатки 
підірвали здоров’я. Щоліта при 
їздив на Полтавщину, де продов 
жував вивчали старожитності і Під 
час перебування у свого родича 
26. IV 188І помер. 
ПАВЛЮКА ПОВСТАННЯ 1637. 
Поштовхом до повстанця був ви- 
ступ запорізьких нереєстрових ко¬ 
заків. У травні 163/ воші захопи¬ 
ли артилерію реєстровців у Кор¬ 
суні і перевезли її на Запорізьку 
Січ. У серпні повстанський загін, 
керований ГІав.іюком, виступив 
на Київщину. На Переяславщину 
Павлюк послав полковників К. 
Скидана і С Бпховця. Наііширшс 
повстання розгорнулося на Ліво¬ 
бережжі, сягнувши ю Ромен і 
Полтави. Повстанці здобували міс¬ 
та, руйнували шляхетські маєтки. 
6. XII 1637 між повстанцями і 
польс. армії ю на чолі з польпим 
гетьманом М. Потоці,ким стався 
бій під Кумейками на Черкащині. 
Повстанці зазнали поразки ? від 
ступили до Боровиці (поблизу Чср 
кас). Оточені переважаючимп си¬ 
лами ворога, вони змушені були 
здатися. Польтюму гетьманові М. 
Потоцькому вдалося придушиш 
повстання. Захопленого у полон 
Пав люка страчено у Варшаві. 
«ПАЛАЄ» — кінотеатр у Полтаві. 
Діяв з поч. 20 ст. до 1926 в двопо¬ 
верховому будинку в пров. Кар 
півському (тепер пров. Шонерсь- 
кнй № 4). Зараз у ньому знахо¬ 
диться обл. орг-ція т-ва «Знання». 
«пАмятиая кнйжка пол- 
ТА ВСК ОЙ ГУБЕРНІЇ!! ЗА 1865 
ГОД» — праця Павла Бодянсько 

ПАЙОВІЙ в. ф. мем. дошка 

го. видана у Полтаві місцевим гу- 
берн. стат. комітетом. У книзі зі¬ 
брано багатий фактичний матері¬ 
ал про Полтав. губ. та Полтав. 
єпархію, зокрема, про ств. губер¬ 
нії, про її генерал-губернаторів, 
про пам’ятники історії та культу¬ 
ри, географічне положення, межі, 
простір, ріки губернії, населені 
пункти, розташовані на річках. 
Містила відомості про землеволо¬ 
діння, поміщицькі маєтки, кіль¬ 
кість кріпаків на час реформи 
1861, про земські повинності, пош¬ 
ту, телеграфну кореспонденцію, 
навчальні заклади, торгівлю, яр¬ 
марки, промислові підприємства 
тощо. 
Окремим розділом вміщено Алфа¬ 
вітний список населених пунктів 
Полтав. губ. за 1863 з відомостя¬ 
ми, на якій річці знаходиться да¬ 
ний населений пункт, скільки дво¬ 
рів, населення, пром. підприємсів, 
церков, шкіл тощо. Один з остан¬ 
ніх розділів подає відомості про 
посадових осіб по всіх повітах 
губернії. Є відомості про видат¬ 
них людей — уродженців губер¬ 
нії та тих, хто проживав на Пол¬ 
тавщині, про герби міст Полтав- 
губ. та ін. 
ПАНбВІЙ В. Ф. МЕМОРІАЛЬ 
НА ДбШКА у емт Шишаках. 
Встановлена на фасаді будинку 
по вул. Кривоносова № 17, в яко¬ 
му мешкала рос» письменниця 
Па нова Віра Федорівна (1905— 
73), під час свого перебування в 
селищі. Н. у Ростові-на-Дону. З 
1931 разом з чоловіком мешкала 
і працювала в Шишаках. Оскіль¬ 
ки в Шишаках жила мати чоловіка, 
Па нова і в наступні роки бувала 
в Шишаках у літні місяці на відпо¬ 
чинку або ж відправляла туди ді¬ 
тей з своєю матір’ю. 1940, відпра¬ 
вивши в Шишаки двох синів з маті- 
р’ю, сама з 12-річною дочкою посе¬ 
лилася в м. Пушкіно під Ленінгра- 
юм У кіпці жовтня 1941 поверну- 



лася в Шишаки і жила в свекру хи 
до кіпця 1943. Потім переїхала до 
м. Пермі. Автор повістей: «Супут¬ 
ники» (1946), «Ясний берег» (1949), 
«Сергійко» (1955), романів «Пори 
року » (1953), « Сентимента л ьн ий 
роман» (1958) і творів на істор. 
теми, кіносценаріїв. Шишацькі вра¬ 
ження знайшли відбиття у її тво¬ 
рах «Ясний берег», «Кружалиха», 
«Сорочинці», «Дими Березівки». 
Держ. премія СРСР, 1947, 1948, 
1950. Дошка — мармур з написом: 
«У цьому будинку в 1931, 1937, 
1939, 1942—1943 проживала ра 
дяиська письменниця, лауреат Дер¬ 
жавних премій Віра Федорівна 
Панова». Відкрита 1976. 
«ПАНОРАМА». Газета. Реклам- 
їіо-інформ. додаток до міської 
газ. «Кременчуцька зоря». Вихо¬ 
дить щонеділі з 5 серпня 1989. 
Адреса: м. Кременчук, вул. Ге¬ 
нерала Жадова № 12. 
ПАНЯНКА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(Жовтневий, Ленінський р-ни) — 
від вул. Паризької Комуни до 
Ламаного прив. Назву одержала 
від ІІаиянського яру, що проля¬ 
гав від корінного високого право 
го берега р. Ворскли до її русла. 
На ного початку була збудована 
сторожова вежа, яка охороняла 
підступи до Полтавської фортог- 
ці. Пізніше яром проклали проїзд 
на греблю, що вела у с. Треби і да¬ 
лі на Харківський тракт. У 19 ст. 
схили яру почали забудовуватися, 

Вулиця Панянка. Споруди міського 
водогону. Фото поч. 20 ст. 

і утворилася вулиця, яка поєдну¬ 
вала тер. Петровського базару і 
Панянську площу. На останній 
містився комплекс споруд місь¬ 
кого водогону. П. в. забудована 
жигл. будинками, у кінці вулиці — 
корпуси дослідного ливарно-мех. 
заводу (ЛЬ 26). 
ПАШЇНКА — ручай в Полтаві, 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
Тепер не існує. 
ПАРАСбЦЬКЕ УРбЧИЩЕ — 
комплексна пам’ятка природи респ. 
значення (з 1963). Унікальне уро¬ 
чище з дубовими насадженнями 
віком до 200 р., різноманітним 
тваринним і рослинним світом. 
Розтані на правому березі р. Вор¬ 
скли, поблизу с. Михайлівни Ди- 
канського р-пу, на тер. Дикансь- 
кого лісництва (кв. 63, 64, 69, 70, 
75), Перебував у віданні Полтав. 
лісгосп за і \'. 
ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ — по¬ 
чаткові однорічні школи першої 
ланки освіти в дореволюц. Росії. 
Перші П. ш. на Полтавщині ви¬ 
никли у 18 ст. при церквах. У 
1740—48 їх наліч. бл. 500. У Лу¬ 
бенському полку полковник Ку- 
лябка організував школи (1760) 
у кожній сотні. У них навчалося 
1300 хлопчиків віком від 12 до 15 
років. Вчителями були церковні 
служителі та мандрівні дяки. Вив¬ 
чали граматику, буквар, часослов, 
псалтир, письмо. На кінець 18 
ст. П. ш. практично зникли, оскіль¬ 
ки не були передбачені церковни¬ 
ми штатами. Знову почали від¬ 
криватися згідно з попередніми 
правилами М-ва нар. освіти 1803 
і статутами 1804 і 1828. Активну 
участь у відкритті сільс. П. ш. 
взяли місцеві прогресивні діячі, 
які засновували школи (бл. 20) 
власним коштом: С. В. і І. В. Кап 
ііісти — у селах Пузпковому і 
Трубайцях (1832), Бригадирі мці 
(1842), П. Капнісг, О. Маг м и 
ко — в Глобшюму і Миколаївці 
(1835, тепер Фрунзівка), О В. 
Капніст — в Обух і він (1836), Ко 
валівш (1841), ір Розумовська 



ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ у Карлівці (1837), М. А. Цер- 
1'е.мєв і Г. П. Галаган — в Андрі- 
їіщі і Сокирипцях (1838), В. Па- 
ульссп — у Городищі (1844), Є. II. 
Гребінка — у Рудці (1847) га іп. 
Для дітей цім. колоністів були 
відкриті П. ш. з відділенням для 
дівчат у Костянтмнограді (1819), 
Полтаві (1825) та Кременчуці 
(1832), які утримувалися на гро¬ 
мадські кошти. З 1812 почали 
ств. П. ш. у держ. селах коштом 
сільс. громад і М тіа держ. маст- 
ностс и Дія ні н і то з статутом 
1828 І Іа середину 19 сі їх па тім. 
бл. КЮ, и ЯКИХ иавча іпся і гцс. 
хлопчиків і ііичаїок. Предмети 
ник.-а ілмни іакоп божий, чптан 
ми, письмо, перші арифметичні 
дії; навчали доглядати за салом 
й огородом. Термін навчання в 
сільс. школах — 4—б місяців, 
у міських — один рік. У Роменсь- 
кому парафіяльному училищі з 
1850 вчителем Хвої тиковим було 
запрова їжс по метод взаємної о пав 
чанпя, оскільки гам навчалося бл 
100 учнів. Він навчав пап з іібіііпімх 
учнів, які в свою чергу, навчали 
решту. 11а 184 і у II пі Цо.павщи 
ни навчалося г.ЧО учнів, л них 
866 — н і п по'рі і них < і ані в, 72 — 
купців, 16 іуховмьіва, 1256 — 
дворян га омі р офіцерів Па 1861 
наліч. 285 шкіл, пп 191/: міських 
двокласних ’, одіюк т.в них 
23. П. ні. М ви ігр к маспіси їсч’і 
3 1868 перєйш ш V ш іаінш іеметв. 
ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ ПУЛИ 
ЦЯ (кол. Дворянська, і 1919 За 
ливчого; Жовтневий р н) ні і 
Червоної ІІЛ. (О вуї. РлдЯїіеькоі. 
Наз. 1923 па честь Паризької ІСо 
муни. II. К. В. ПО Ні іЧ* па ІЦС ІІЯ 
Полтави планах 1783 Прокла в 
на на поч. 19 сі. як один і рз м 
альшіх напрямів, що брав початок 
від Успенського собори. Була за 
будована одноповерховимп бу ріп 
ками на 3—5—7 і, навіть, 9 пі 
кон (т. зв. «катеринки»), деякі а 
яких збереглися. У сквері між 
П. К. в. і вул. Жовтневою розтані. 
Спаська церква, на перехресті 

з вул. Дзержинського — пам'ят¬ 
ник на місці відпочинку Петра І 
(див. Полтавської битви пам'ят¬ 
ки). У буд. № 10, який належав 
гірничому інж. Давидовичу На- 
щинському, 1896 зупинялася його 
родичка Н. К. Крупська, що за¬ 
свідчує Крупськііі Н. К. меморі¬ 
альна дошка. На П. К. в. знахо¬ 
дяться Полтавська кондитерсь¬ 
ка фабрика, вечірня муз. школа 
(.М> 20), дитяча муз. школа № 4 
(АР* 44) та іп. Іл.— табл. III, IV, 
VIII 
ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ 1941 
—4.3 на Полтавщині. Для бороть¬ 
би проти пім. фашист, окупантів 
на Полтавщині, починаючії з ве¬ 
ресня 194% було ств 1 >1 П, з. 
Частина з них діяла ра юм з під¬ 
пільними райкомами партії. У 
ході антифашист, боротьби кіль¬ 
кість затонів значно скоротилася. 
Всього напередодні визволення 
на Полтавщині діяли партизан¬ 
ське з’єднання, 22 партизан, заго¬ 
ни, 11 партизан, груп, кілька де¬ 
сятків підпільних і патріотичних 
орг-цій, 10 підпільних райкомів 
партії та один підпільний парг. 
центр. Вони об'єднували попад 10 
тис. рад. патріотів. Основні 
11. з.: 1) Села Великі Будища 
Галицького р-ну. Ств. у вересні 
1941 в складі 11 чол. (командир 
( . С. Магда). Загін мав озброєн¬ 
им, бази боєприпасів і харчуван¬ 
ня. Поширював серед населення 
антифашист, листівки Гадяцько- 
го підпільного райкому партії, в 
вчи» 24-ї річниці Великого Жовт¬ 
ня в с. Великі Будища партизани 
ви вії ііл и червоні прапори. У 1942 
і.м ін припинив існування. Части¬ 
на партизанів перейшла через 
ті цію фронту і влилася до лав Чер¬ 
воної Армії. 2) Комишнянськоіо 
І» пу. Ств. за рішенням обкому 
партії Командир — перший сек¬ 
ретар Комишнянського райкому 
КИ(б)У — Ф, М. Гончаренко, 
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комісар — і«> і. »і1.1 імпшіконкому 
В. Л. Бази її піп. Фашистському 
команду її. 11111 м > вдалося натрапи¬ 
ти їм місце базування загону. 
20. X було вирішено пробиватися 
через ліси для з’єднання з части¬ 
нам п Червоної Армії. Для підрив¬ 
ної роботи і боротьби проти оку¬ 
пантів було залишено частину пар¬ 
тизан і створено три бонові групи. 
Групу в лісах сіл Бакумівки і 
Полівки очо іпв Д. 10. Безпалько, 
в лісах с. Зуївці — Л. В. Холод, 
у лісах с. Остапівни — І. В. Мос- 
ковчепко. У листопаді 1941 нім. 
окупанти посилили свої репресії 
проти партизанів. Групи, які очо¬ 
лювали Л. В. Холод та І. В. Мос 
ковченко, були виявлені поліцією 
і в січні 1942 розстріляні. 3) За¬ 
гін № 26 Оржицького р-ну. Гфор¬ 
мований у серпні 1943 штабом 
партизан, руху Пд.-Зх. в складі 
11 чоловік. Командир — І. Г 
Шевченко (кличка «Тарас»). Тоді 
ж був висаджений па тер. Оржиць¬ 
кого р-ну. Загін поповнився міс¬ 
цевими жителями, провів ряд бо 
нових операцій. 20.IX 1943 цей за¬ 
гін після зустрічі з військами 
Червоної Армії припинив діяль¬ 
ність. 4) Загін І. Й. Копьопкіпа. 
Ств. у жовтні 1941 з робітників та 
службовців запорізьких заводів 
коксохімічного та «Запоріжсталі». 
Патер. Полтавщини прибув па поч. 
жовтня 1941 з метою допомогти 
підпільникам та партизанам Пол- 
тав. обл. розгорнути активну бо¬ 
ротьбу в тилу гітлері вців. За корот¬ 
кий час йому, І. Й. Копьонкіну, 
вдалося налагодити зв’язки й роз¬ 
почати взаємодії з партизан, заго¬ 
ном Миргород, р-ну «Перемога» 
на чолі з секретарем підпільного 
райкому партії Г. О. Іващепком. 
І і же у жовтні — листопаді 1941 
загін брав участь у проведенні ря¬ 
ду бойових операцій на тер. Мир- 
і"0род. р-пу. На нараді, проведе¬ 
нні підпільним обкомом партії 
на поч. грудня 1941, було виріше¬ 
но створити зведений обласний 
ілгін Командиром було призна¬ 

чено І. її. Копьопкіпа, коміса¬ 
ром — 1 . О. Іващєнка. До цього 
загону ввійшли також Галицький 
та Комишпапський загоїш. Об’єд¬ 
наний загін, що наліч. бл. 150 
чол. (з них 98 комуністів), провів 
ряд бойових операцій на тер. Га¬ 
лицького, Миргород., Котелевсь- 
кого р-нів па Полтавщині, а також 
на території Лебединського і Ох 
тнрського районів Сумської обл. 
У серед, січня 1912 загін вий¬ 
шов на лінію фронту, а час піна 
на чолі з С. Ф. Копдратеиком 
і Г. ф. Яценком повернулася на 
тер. Полтавщини, де у 20-х числах 
січня 1942 загинула в бою з воро¬ 
гом. 5) Загін «Перемога» Мирго¬ 
род. району. Ств. з місцевих пат¬ 
ріотів у вересні 1941. Наліч. бл. 
200 чол. Командиром загону був 
секретар Миргород, підпільного 
райкому партії Г. О. Івлщепко. 
У жовтні 1941 цей загін об єднав¬ 
ся з рейдуючим партизан, заго¬ 
ном І. її. Копьопкіпа. 6) Загін «Со¬ 
кіл». Створений у березні 1943 в 
лісі Лаптур Лохвицького р-ну 
під керівництвом Є. X. Соколов- 
ського та А. С. Ярового. Став 
ядром Соколовсько/о Є. X. парти¬ 
зансько, о з'єднання. 7) Загін М. А. 
Черв’яковського. Ств. у серпні 
1941 за рішенням Полтав. обкому 
Компартії України. Командиром 
було призначено М. А. Черв’я¬ 
ковського, голову колгоспу «Чер¬ 
воний лан» Градизького р-ну. У 
загоні було 20 чол. Мав кілька 
складів боєприпасів та зброї, 
а також продуктів харчування. 
Навесні 1942 загін поповнився 
членами комсомольської групи, 
яка діяла у цьому ж районі. У 
серпні 1943 злився з парашутно де¬ 
сантною групою, яку очолювати 
Большаков і Рудне в. З цього часу 
загоном (мав назву імені Тлмо 
шенка) керував партизанський 
центр за допомогою радіозв'язку. 
З серпня по жовтень 1943 загін про 
вів ряд операцій. 8) Загін Чирпу- 
хинського р-ну. Ств. у серпні 
1941 на базі Чорну хшіс ькшо ви- 



нищутщльїіоґо батальйону, біііцї 
якого з липня 1941 охороняли шля¬ 
хи, мости тощо. До загону входи¬ 
ло понад 200 чол. Очолювали його 
Г. Гриценко та М. в. Хорошман. 
Бази загону були розташовані 
в лісових урочищах Трушисі та 
Острові, а також у лісах поблизу 
хуторів Нетратівка та Скибинці. 
14 вересня, коли військ, частини 
5-ї армії, просуваючій, ь з 11 иряти-; 
на на Чорнухп, змушені були змі¬ 
нити напрям і з боями підходили 
до с. Куріпьки, підпільний рай¬ 
ком партії прийняв рішення роз¬ 
ділиш загін па кілька бойових 
груп, що мали виводити з оточен¬ 
ня рад. бійців, постачати їх про 
довольством, одягом. Поблизу ху¬ 
тора Липового, у Вороньках, Сухо¬ 
носі вці були ств. харчувальні пунк¬ 
ти. Партизани влаштували по квар¬ 
тирах і лікарнях тяжко поранених 
і хворих воїнів: перегнали гурти 
худоби в район с. Куріпьки, де 
скупчилося багато наших військ, 
забезпечували їх харчуванням; 
виводили з ладу певпвезепу гех 
піку. З прибуттям нім. карального 
загону, в кін. листопада — на поч. 
грудня 1941 майже весь склад 
партизан, загону загинув. 9) Загін 
ІІІишацького р ну. Ств. у вересні 
1941. Діяв до грудня 1941. Коман¬ 
дир — голова ІІІишацького рай¬ 
виконкому Д. Д. Кориилич. Ко¬ 
місаром був К. Й. Тутка. Під 
ударами ворога загін змушений 
був розділитися на групи й піти 
у підпілля. Командир загону Д. Д. 
Кориилич у березні 1942 помер 
від важкої хвороби. Комісар за¬ 
гону К. Й. Тутка у червні 1942, 
оточений ворогом, застрелився. 
Див. також Тїаумснш А/. /. парти 
занське з'єднання, Полтавський 
підпільний обком КП{6)У, Під 
пільпі антифашистські групи на 
Полтавщині. 
«ПАРТШКбЛЕЦЬ». Журнал. Ор 
гай Полтав. губ. та окр. міськ. 
радпартшкіл. 1924 у м. Полтаві 
видано один номер. 
«патегрАф» кінотеатр у Пол- 

«ПАТРІОТИ РАДЯНСЬКОЇ...» 

таві. Діяв з поч. 20 ст. до 1923 па 
Петровській площі (з 1919 — пл. 
Леніна, № 3). У цьому ж будинку 
до 1920 знаходилася спорт, арена 
І. В. Шемякіна, де проводилися 
змагання з франц. (класичної) бо¬ 
ротьби, в яких брали участь чем¬ 
піони світу з цього виду спорту- 
І. М. Піддубний (уродженець Бо- 
годухівки, тепер чЗолотоніського 
р-ну Черкас, обл.), інші відомі 
борці. Будинок розібрано у 1988. 
«ПАТРІОТИ РАДЯНСЬКОЇ 
БАТЬКІВЩЙНИ». Підпільна ан¬ 
тифашист. оргщія рад. військово- 
полонених-вірменів. Ств. влітку 
1942 в таборі «дулаг-27». розміще¬ 
ному в окупованій гітлерівцями 
Лохвиці, де було ув’язнено бл. 
4 тис. чол. З числа рад. військово¬ 
полонених-вірменів фашисти по¬ 
чали формувати вірменський ле¬ 
гіон у складі трьох стрілецьких 
й одного саперно буд. батальйонів, 
які планували використати у вій¬ 
ні проти Рад. Союзу. Проте цьому 
активно протидіяло підпілля, очо¬ 
люване парт, к-том, до складу яко¬ 
го входили військовополонені ко¬ 
муністи: офіцер держбезпеки А. В. 
Чобанян — керівник комітету, 
батальйонний комісар В. С. Гого- 
рян — заступник керівника к-ту, 
ст. полігрук А. А, Мнацаканян, ка¬ 
пітан А. Г. Сагумян, лейтенант 
В. А. Шахбазян і лейтенант К. Р. 
Торосян — члени комітету. З вір 
менським підпіллям підтримував 
зв’язок Лохвицькии підпільний 
райком партії, представником яко¬ 
го був керівник лохвицької міської 
підпільної групи комуніст В. М. 
Висоцький. Йри взаємодії підпіль¬ 
ників планувалося збройне пов¬ 
стання проти окупантів військо¬ 
вополонених-вірменів і місцевих 
бойових груп, яке було зірване у 
вересні 1942 внаслідок загибелі 
керівників підпільного райкому 
партії К. Г. Федоряки і П. П. 
Дядика, а в листопаді — через 
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арешт і рогитпі і' і (ч ісіпівдями 12 

активних ч м'ііш вірменською під- 
піллл і пре плавника лохдмцького 
ні і,пі і.ія В. М. Висоцькою. У лю- 
гому 1943 гітлерівці вивезли ЛЄГІ“ 
ом окремими частинами з Лох- 
I я І НІ. 
ПАШКІВКА (Сохинівка) — село 
Козельщинського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо 
рядковая і села Булахи, Бутоя- 
рівка, Калашиики, Ольгівка. Роз- 
таш. за 9,5 км від райцентру та 
за 9,7 км від однойменної залізнич. 
ст. 398 ж. (1990). Село склалося 
з багатьох кутків-хуторів та само¬ 
стійних сіл, які ведуть свій поча¬ 
ток з 18, інші — з 19 ст. Це Браж¬ 
ники, Кутки, Костиііи, Пашків- 
ка, Сохинівка, Старчики, Три- 
стани та ін. Центром об’єднання 
стали Пашківка й Сохинівка. 
Обидва Кобелячківської волості 
Кременчуц. повіту. На час реві 
зії 1859 у П.— 8 дворів, 5.» ж., 
Сохинівці — 7 дворів, 33 ж. За 
переписом 1900 у П., що входила 
до Кобелячківської громади се¬ 
лян власників разом з прилеглим 
хут. Повоселівкого — 16 дворів. 
1910 у II.— 12 господарств, 61 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У березні 1923 II. (з прилег¬ 
лими хуторами) увійшла до ск іаду 
Осначс Старчиківської сільра ці 
Потіцького р-пу Кременчуц. ок¬ 
ругу (існ. до 1930). На 17.XIІ 1926 
у П.— 23 двори, 138 ж. З кінця 
30-х рр. починається укрупнення 
хуторів. П., Бражники, Кушки, 
Сохинівку і Тристани віднесено до 
ІІригарівської сільради. У пері¬ 
од нім.-фашист, окупації (12.IX 
1941—25. IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли з П. на примусові роботи до 
Німеччини — 8 ж., з Сохинівки — 
3. У 50 х рр. до П. включено хут. 
Бражники, Кушки, Сохинівку, 
Грис гани. Центром П. стала те¬ 
риторія кол. Сохинівки. 1987 П.— 
центр сі іьради. У селі центр, са- 
диба із) и (к ну «Зоря комунізму» 
(ісрпово буряківничого напряму, 
гваріцшиціво), ві щілепня зв яз- 

ку, АТС, неповна с. ш., фельдшер.- 
акушер, пункт, днт. садок, клуб 
на 176 місць, б-ка (9,8 тис. од. зб.). 
Вихідцем із с. Каїїатнпків є учас¬ 
ник боротьби за владу Рад на Пол¬ 
тавщині ГІ. І. Свистун (1890—1938) 
— робітник Крюківськпх вагоно- 
рем. майстерень. 1917 — голова 
робіт, секції Полтав. Ради робітн. 
і солдат, депутатів. Член Полтав. 
ревкому, перший секретар Кре¬ 
менчуцького губкому КП(б)У. Піс¬ 
ля громадян, війни — на парт, 
і рад. роботі. Перший директор 
ХТЗ. Репресований 1938. У П.— 
братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих (11 чол.) при обороні 1941 
і визволенні 1943 села від гітле¬ 
рівців, та пам’ятник (1957, реставр. 
1990) воїнам землякам, які поляг¬ 
ли (39 чол.) на фронтах Великої 
Вітчпзн. війни. 
певного Г. м. ЕЛЕІСТРЙЧНА 
ДРУКАРНЯ. Діяла в Полтаві 1912 
у будинку Рашкова. Виконувала 
різні друкарські замовлення, в 
т. ч. візитні і весільні картки тощо 
Містилася на вул. Пушкінській 
№ 45. 
«ПЕДАГОГЙЧЕСКИЙ ЖУР¬ 
НАЛ». Видавався Полтав. земст¬ 
вом для учнів народних шкіл Пол- 
ган. губ. від серпня 1914 до груд¬ 
ня 1917. Останнє число (7—12) за 
1917 — укр. мовою під назвою 

«Педагогічний журнал» та 5 но¬ 
мерів за 1918 під назвою <<Нова 
школа». На сторінках жури, дру¬ 
кувалися письменники, вчені, мит¬ 
ці, освітні діячі (В. Чередниченко, 
С. Русова, Ф. Чайківський, В. 
Щербаківськии, М. Рудшіський 
та ін.). 
ПЕДАГОГІЧНЕ БЮРО Полтав¬ 
ської губернської народної упра¬ 
ви. Готувало до видання шкільну 
літературу, у т. ч. підручники, 
хрестоматії, метод, посібники. По 
чало діяти у передреволюц. час, 
але найбільшої масштабності <і- 
яльііість П. 6. набула в 1917 19, 
коли ного очолював М. с! Русин¬ 
ський (1887—1958) укр архе¬ 
олог, доктор істор, п.г к (а 1949). 
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ПЕРЕВОЛОЧАН. ФОРТЕЦЯ Під йою грифом у полтав. друкар' 
нях «Труд», М. Амчиславського, 
Рабиновича та ііі.‘ вийшло понад 
мільйон примірників книг і бро¬ 
шур, перевалено в м’якій обкладин¬ 
ці. Для вчителів початкових шкіл 
П. б. видавало жури. «Нова піко 
ла» (1918). 
ПЕДАГОГІЧНІ КУРСИ. Відкри 
валися згідно з правилами М-ва 
нар. освіти від 31.111 1900 та від 
29.VII 1907 при міських (з 1913 
— при вищих поча і ковпх) уч щах. 
Шдпорядїіовува місі» інспекторам 
пар. уч щ, У'гримувалися за раху 
пок держави, земств і міст. Па 
курси приймалися юнаки і дівча¬ 
та з 15 років, які закінчили вище 
початкове, міське, церковнопара¬ 
фіяльне, двокласне сільське уч-ще 
або початкові класи середніх навч. 
закладів. Викладачами на курсах 
працювали випускники учительсь¬ 
ких ін-тів і вищих жіночих курсів. 
У 1917 в Полтав. губ. діяло 7 пед. 
курсів: Гадяцькі дворічні чолові¬ 
чі курси (відкриті 26 IX 1910, 24 
слухачі); Глинські дворічні зміща 
ні курси (відкриті 28.ЇХ 1913, 12 
слухачів); Зіпьківські дворічні 
жіночі курси (відкриті 1.VII 1906, 
25 слухачів); Костянтиноградські 
земські трирічні змішані курси 
(відкриті курси 15. ХІТ 1909. 70 
слухачів; мали зразкову школу 
на 25 дітей); Кременчуцькі чолові¬ 
чі курси (відкриті 20. VIII 1900 при 
Кременчзгцькому чо г при клас п ом у 
уч-щі, з 1910 — дворічні, 16 25 
слухачів); Полтавські дворічні 
чоловічі курси (відкриті 15.1 > 
1911 при Полтавському другому 
чотирикласному уч-щі, 21 слухач); 
Хорольські дворічні чоловічі кур 
си (відкриті 1910, 12 слухачів). 
педАшка — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Орчика (бас. 
Дніпра). Тече тер. Карлівського 
р ну. 
«ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ДРА- 
МАТЙЧЕСКАЯ ТР^ППА при 
агитационно-просветительном от 
деле полтавского губвоеикома». 
Ств. у Полтаві на базі трупи «Ін¬ 

тимного театру» та Полтавської 
російської драматичної трупи 
профспілки артистів та працівни¬ 
ків сцени в березні 1919. Відкри¬ 
лася 1.ІУ 1919 виставою за п’єсою 
Є. Чирікова «Євреї». У репертуа¬ 
рі також — «Королівський голяр» 
А. Луначарського. Трупа брала 
участь у масових театралізованих 
видовищах («Стенька Разін», «Пер¬ 
ший день перевороту» та ін.). 
Припинила діяльність на початку 
1920-х років. 
ПЕРЕВІД, Перевод — річка, те¬ 
че по межі Київ, і Черні г. областей 
га в Полтав. обл., права прит. р. 
Удаю (бас. Дніпра). Довж. 65 км, 
площа бас. 1260 км2. На Полтав¬ 
щині довж. 27 км. Ширина річи¬ 
ща 15 м. Сер. похил річки 0,38 
м/км. Озер 8 км2, боліт 4 км2. 
Бере початок біля с. Аркадіївки 
Київ.обл. Замерзає в грудні, скре¬ 
сає в березні. Живлення мішане, 
переважно снігове і дощове. Ви¬ 
користовують для госп.-побутових 
потреб і зрошування. 
переволочАнська форгй 
ця 17—18 ст. Виникла у серед. 
17 ст. як укріплене ядро слободи. 

Переволочанська фортеця. 
План 1776. 



згодом сотенного містечка Полтав. 
полку Переволочив. Контролюва¬ 
ла Переволочанськгій перевіз че¬ 
рез Дніпро. Спалена 1709 під час 
Північної війни 1700—21. Незаба¬ 
ром відбудована поряд із старим 
городищем і включена до реєстру 
держ. фортець Рос. імперії. 1718 
гарнізон П. ф. налічував 426 
солдатів і 8 офіцерів, на озброєн¬ 
ні було 26 гармат. У 20-х рр. 18 
ст. проведено ремонт, а у ЗО х рр. 
П. ф. включено до складу Укра¬ 
їнської лінії. Під час рос.-тур. 
воєн 18 ст. у фортеці зосереджу¬ 
валися війська, артилерія, припа¬ 
си. 1763 тут зберігалося 100 гармат 
і 18 мортир та гаубиць. За плана¬ 
ми 18 ст. П. ф. мала бастіонові 
окреслення у формі неправильно¬ 
го п’ятикутника. Захисні огорожі 
складалися із земляного валу та 
рову, що утворювали 5 бастіонів 
і равелін (передворотпс укріплен¬ 
ня), Висота валів сягала 6—8 м, 
ширина рову — 25 м, а його глиби¬ 
на — 6 м. Загальна довжина ук¬ 
ріплень становила понад 1300 м, 
а площа забудови — бл. 20 га. 
У фортецю провадило двоє воріт, 
кілька хвірток, мостів і потаємних 
вилазів. Всередині розташовували¬ 
ся церква з дзвіницею, казарми, 
будинок коменданта, порохові льо¬ 
хи, провіантські « м а газеті и ц ар¬ 
тилерійські цейхгаузи, вартівні, ін¬ 
женерна землянка та іп. споруди. 
У кінці 18 ст. П. ф. втратила 
значення і 1785 її статус було ска¬ 
совано (див. Оборонне будівницт¬ 
во). Тер. П. ф. 1962 затоплено 
водоймищем Дні продзержинської 
ГЕС, Збереглася дерев. Во< кре- 
сенсьтса церква поч. 18 ст., пере 
везена у кін. 18 ст. до м. Борисла¬ 
ва (тепер Херсонської обл.). 
111 : і> е волоч Анський пере- 
ИГЗ. Один із давніх перевозів 
через Дніпро, який розташ. на 
шляху між Лівобережною і Право¬ 
бережною Україною, Запоріжжям 
із Кримом. Діяв переважно у 2-й 
гюл І 7 18 ст. Одержав назву 
ві і урочища І Іерево юка на лівому 

березі, де з часом виникла слобо¬ 
да Переволочна. Перевіз захища¬ 
ла Переволочанська фортеця. На 
правому березі закінчувався в 
урочищі Мішурин Ріг (згодом за¬ 
порізький зимівник і слобода), де 
під час рос.-тур. війни 1735— 
39 для прикриття П. п. було спо¬ 
руджено Мишурино-Різький ре- 
траншемент. У кін. 17 ст. грош. й 
митні прибутки від перевозу, які 
збирав гетьманський «дозорца», 
складали в середньому 12 тис. золо¬ 
тих щорічно. 
У 1-й пол. 18 ст. прибутки від П. п. 
збирав комендант Переволочансь- 
кої фортеці, згодом митний комі¬ 
сар. 1742 перевіз було передано 
у відкуп приватним власникам за 
1670 крб. щорічно. У 80-х рр. 18 ст. 
почав втрачати значення, однак 
продовжував діяти до поч. 20 ст. 
Остаточно припинив існування 
після утв. водоймища Дні продзер¬ 
жинської ГЕС. 
ПЕРЕВОЛ(ЗЧНА — річка, лівий 
рукав р. Сули (бас. Дніпра). Тече 
тер. Семенів, р-ну Полтав. обл. 
ПЕРЕВОЛбЧНА. Засп. у серед. 
17 ст. як слобода на лівому березі 
Дніпра неподалік гирла р. Ворск¬ 
ли біля Персволочанського пере¬ 
возу. Від 60-х рр. 17 ст. до 1764 — 
сотенне містечко Полтавського 
полку. У 17—18 ст. тут існувала 
Перевологшнська фортеця. Після 
Полтавської битви під П. 11.VII 
1709 було остаточно розгромле¬ 
но шведське військо Карла XII. 
1715 був складений план форти¬ 
фікаційних робіт на Українській 
лінії. З 1802 П.— містечко Кобе¬ 
ляцького пов. Полтав. губ., з 1919 
— село, в 1923 — центр сільської 
Ради Кишеиьківського р-ну Пол¬ 
тав. обд. 1962 жителів переселено 
до с. Світлогірського Кобеляцько ¬ 
го р-ну, тер. затоплено водосхо 
вищем Дніпродзержинськбі ГЕ( . 
Наприкінці 19 ст. біля II. укр. 
геолог, проф. Харків ун ту О. В. 
Гуров (1843—1921) досліджував 
гірські породи, згодом — опи¬ 
сав геолог, будову І (о 11 а впиши. 
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Таблиця XVII. 

Козельщина, Козельщинеький р н: 1. Панорама р. Псла поблизу с. При- 
ліпки. 2. Говтвянські гори поблизу с І Ірилінки. 3. Панорама центральної 
частини смт Козельщини. 4. Пам’ятник М. Горькому, 1968; с. Верхня 
Мануйлівка. 5. Собор Різдва Богородиці Козельщинського монастиря 
1900—06; смт Козельщина. 6. Надгробок (фрагмент) на могилі М. В 
Петроградського, 1981; с. Паїїіеніїїка. 
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Таблиця XVIII. 

Кременчук, Кременчуцький р н: 1. Панорама м. Кременчука 2. М< м<> 
ріа.іьпий комплекс «Вічно живим», 1973; м. Кременчук. 3. Покриві ька 
церква, с. Кам’яні Потоки. 4. Туристичний комплекс « Кремінь . м Кре 
менчук. 5. Кол. лемська школа, иоч. 20 ст.; с. Кам’яні ІЬсткп 



Таблиця XIX. 

Кременчук: 1. Пам’ятник О. С Пушкіну 198л. 2. Будинок наук і м тех 
піки, поч. 20 ст. 3. Палац культури ім І Ф. Котлова, 1925 27."4. Уснен 
ська церква, 1877. 5. Пам’ятник А. ( Макареику, 1988. 6. Педагогічно 
меморіальний музей А. С. Макарепка 
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Таблиця XX 

Лубни: 1. Будинок єпархіального жіночого училища (тепер с мі ЛІ«> 10), 
1907. 2. Пам’ятний знак Тисячоріччю Лубен, 1988, 3. Панорама околиці 
міста з боку Лисої гори. 4. Пам’ятник героям піонерам Борі Гайдаю. 
Вані Сацькому, Толі Буценку, 1959. 5. Всіхсвяк ькл церква, 1836. 
6. Пам’ятник О. Г ПІліхтеру, 1967. 



Таблиця XXI. 

Лубенський р-н: 1. Спасо-Преображенський собор Мгарського монасти¬ 
ря, 1684—92. 2. Ансамбль Мгарського монастиря з боку р. Сули, поч. 
17—19 ст. 3. Успенська церква, поч. 20 ст.; с. Піски. 4. Курганний 
могильник, 9—13 ст.; с. Снітин. 5. Курган Скорботи, насипаний в пам'ять 
жертв голодомору 1932 33 на Україні, с. Мгар; 1990. 6. Благовіщенська 
церква Мгарського монастиря, 1891. 



Таблиця XXII 

Миргород: 1. Будинок водолікарні, 191 7 18 (не зберігс я) 2. II їм ... 
М. В. Гоголю, 1952. 3. Палац культури курорту «Миргород 197 І 
4. Бювет на курорті «Миргород», 1976. 5. Пам’ятник Б І І ргковч 
1982. і 



Таблиця XXIII. 

Миргород: 1. Будинок керамічного гехнікуму, 1890. 2. Церква Іоанна 
Богослова, поч. 20 ст. 3. Пам’ятник 1 І Шевченку, 1971.4. Успенський 
собор, 1887. 5. Старий цвинтар б і ія церкви Іоанна Богослова. 6. Фраг 
мент керамічного іконостасу Успенського собору (музей керамічного 
технікуму), 1900 02. 7. Пам'ятник Давиду Гурамішвілі, 1969. 
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Таблиця XXIV. 

Миргородський р-н: 1. Палац Муравйових-Апостолів, 2 а мої |.ч п 
(тепер Хомутецький ветзоотєхнікум). 2. Став у парку садиби МургшЙммпх 
Апостолів. 3. Інтер’єр вестибюля палацу Муравйових Апо< шив і. М> 
зей кімната декабристів (всі чотири — с. Хомутець) 1 Іокроиська 
церква, 1876; с. Мальці. 6. Могила В. В. Капніста у с Великій ()бухівці 
7. Пам’ятник спаленому селу, 1977; с. Велика Обухіпка 



Таблиця ХХУ. 

Великі Сорочинці: і. Спасо Лреображенська церква. 1732 34. 

2. Фрагмент іконостасу Спасо Преображенської церкви. 3. Пам’ятник 
С орочинськїй трагедії 1905 року, І9(>7. 4. Пам’ятник М. В. Гоголю, 1911 
5. Сорочинський ярмарок (театральне дійство). 
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Таблиця XXVI. 

Диканька: 1. Тріумфальна брама, 1820. 2. Троїцька церква. 1780 
Т Даиіниця Миколаївської церкви, 1810. 4. Миколаївська церква, І 704. 
5. Кочуоєсві дуби. 6. Інтер’єр Миколаївської церкви 7. Пам'ятник 
М Іі Гоголю, 1952. 



Таблиця XXVII. 

Гоголеве (кол. с. Василівна); завові іиик музей М. В. Гоголя: 1. 11 а м’ят 
ник М. В. Гоголю, 1984. 2. Флігс п. < адиби Гоголів Яновських. 3. Робо 
чий стіл V кабінеті письменника 4. І о ювпий будинок садиби. 5. Альтан 
ка у парку. 6. Могила В. II. «а М 1 І оголів Яновських. 
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Таблиця XXVIII 

Котельна, Котелевський р-н: 1. Більське городище, 7—3 ст. до м є 
залишки Нільської фортеці. 14 17 ст. 2. Троїцька церква, 1812 3. Кой 
паківський лісопарк. 4. Пам’ятник С. А. Ковпаку, 1948. 5. Будинок 
культури 6. Пам'ятник М. 1. і псдичу, 1987 (всі смт Котельна). 7. Май 
дай «Розкопана могила», с. Лихачівка. 



Таблиця XXIX. 

Кобеляки, Кобеляцький р-н: і. Будинок земства (тепер міськради), 
м. Кобеляки; кін. 19 ст. 2. Петронанлівська церква. 1988; с. Сухе. 
3. Музей історії та художньо ужи і кової о мистецт ва, см і Білики. 4. Церк¬ 
ва Різдва їоанна Предтечі, 1814; < Марківка. 5. Стара хата, с. Сухе. 
6. Пам'ятник Мате Залці, 1976; смі Білики. 



Таблиця XXX. 

Полтавщина: і. Троїцька церква, 1865; с. Вельбівка Галицького р н\ 
2. Пам’ятний знак на місці будинку Лесі Українки, 1970; м І .і імч 
3. Краєзнавчий музей, м. Гадям. 4. Меморіальний комплекс на чп м. 
воїнів Пд. Зх. фронту, 1976; урочище Шумейкове Лохвицького р н\ 
5. Садибний будинок С. ІТ. Масюкова, 1807; с. Бобрик І і цпіькпт р ну. 
6. Пам’ятник І С. Сковороді, 1922, реконструкція 197 *, м . Ісіхвиця. 



Таблиця XXXI. 

Полтавщина: 1. Пам’ятник Саші Сарани і, 1032; м. Зіпьків. 2. Будинок 
Воздвиженка (тепер гуртожиток МПТУ 10), 1307; м. Зіньків. 3. Курган 
ний мої ильник б 3 ст. до н. е. в урочищі ( коробір; с. Батьки Зіньківсь 
кого р ну. 4. Керамічні іграшки роб(»ти опіпіпянської майстрині О. Ф. 
Селюченко. 5. Селянське подвір’я, < . Велика Павлівна Зіньківського 
р ну (Музей народної архітектури та побуту України, Київ). 6. Опішняи 
ський глечик. 
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Таблиця XXXII. 

і >і>М 

Полтавщина: 1. Церква Різдва Іоанна Предтечі, 1901; с Дудкпп І їй 
Новосанжарського р ну. 2. Собор Різдва Богородиці, 1781; м ІІиряіип 
3. Меморіальний комплекс на честь воїнів визволителів та ж мнім і* м ія 
ків, 1985; смт Решетилівка. 4. Решетилівський килим 5. Інм р« р і і пін 
ської хати з смт Шишаків (Музей народної архітектури і н«»о\ і \ \ • раїии, 
Київ). 



ІІЕРЕГбНІВСЬКИЙ ЗЛКАЗ- 
НИК — бот. заказник (з 1979). 
Місце зростання цінних рослин. 
Розташ. біля с. Перегонівки Кобе 
ляцького р-ну. Перебуває у ві¬ 
данні колгоспу ім. Радянської Ар 
мії. Площа б та. 
«ПЕРЕМОГА». Газета, орган Кре¬ 
менчуцького РК Компартії Украї¬ 
ни та виконкому райради деп. 
трудящих. Виходила гри рази на 
тиждень у м. Кременчуці. У 1940— 
41 мала назву «Прапор комунізму». 
1941—44 — не видавалася. 1945 
поновлено видання під назвою 
«П.», 29.XII 1959 видання припи¬ 
нено. Об’єднана з газ. «Робітник 
Кремен чуччини»* З 1.1 1960 вихо¬ 
дила об’єднана міська і районна 
газета «Прапор ленінізму», 1962— 
63 — «Робітник Кременчуччини», 
1963—66 — «П », з 1966 — «Кре¬ 
менчуцька зоря»', з 1991 — газ. 
«Кремінь». Редакція міститься на 
вул. Леніна N° 24/14. 
«ПЕРЕМОГА». Щоденна газета 
пол і т в і д д і л у Ве л ик ок р п нк і воь 
кої МТС Харків» обл. Виходила 
1933—35 у с. Великих Крииіах. 
«ПЕРЕМОГА» — парк в смт Но¬ 
вих Санжарах, бот. пам’ятка при¬ 
роди (з 1969). Закладений у 19 ст. 
як дача полтав. багатія Перцо- 
вича. Зростають дерева всіх порід, 
поширених на Полтавщині. Пере¬ 
буває у віданні райкомунгоспу. 
Площа 3,4 га. 
«ПЕРЕМОГА» — парк у Полтаві 
(див. Полтавський міський сад). 
•«ПЕРЕМОЖЕЦЬ». Газета, орган 
Кобеляцького РК Компартії Ук 
раїни та райради деп. трудящих. 
Виходила 1944—62 у м. Кобе¬ 
ляках. Див. «Колос». 
ПЕРЕПИС НАСЙЛЕИНЯ. Ча- 
стковий перепис населення на Лі¬ 
вобережній Україні і на сучас 
ній Полтавщині, зокрема, прово¬ 
дився починаючи з 17 ст. 
У 18—19 ст. було проведено 10 
ревізій (перша — 1718, остання 
1859). Всерос. перепис 1897, земсь¬ 
кі — 1900 і 1910. У рад. час було 
проведено 7 переписів: П. ц, 1920. 

23 ‘7 •!>•; 

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ 

Перший демограф, перепис, здійс¬ 
нений у рад. час. Проводився ста¬ 
ном на 28.VIII 1920 Оскільки у 
той час ще йшла громадян, вішла, 
у ряді волостей Полтавщини облік 
населення не вівся, тому обчислеї? 
ня кількості жителів вказани^ 
волостей проводилося на основі 
даних 1917 з коефіцієнтом змії» 
в ін. волостях, де пройшов пере¬ 
пис. За матеріалом перепису 1920, 
у Полтав. губ. (у межах її того¬ 
часного адм.-тер. поділу) прожи¬ 
вало 2251,1 гис. чол., у т. ч. чоло¬ 
віків — 1070,9 гис. (46,7 %), жі¬ 
нок — 1180,2 (53,3 %). Міськ. 
населення — 2293 тис. чол. (9,5 % ), 
сільс.— 2021,8 тис. (90, 5 %). Нац. 
склад українці — 92,6 %, роіся- 
ни — 2,3 °о, євреї — 4,6 %, інші— 
0,5 %. Письменність міського нас. 
становила 60,9 %, сільс.— 30,7. 
П. н. 1926. Проводився станом 
на 17.XII 1926. У той час Полтав¬ 
щина була поділена па п’ять ок¬ 
ругів — Кременчуцький* Лубен¬ 
ський, Полтавський, Прилуцький 
і Роменський. Заг. чисельність на¬ 
селення в перших трьох округах 
становила 2450,2 тис. чол., у т. ч. 
чоловіків — 1185.9 тис. (48,4 %), 
жінок — 1264,3 тис. (51,6 %). 
Міськ. населення — 278,5 тис. 
чол. (П ,4%), сільс.— 2171,7 
(88,6 %). Нац. склад населення: 
українці — 93,7 %, росіяни — 
2.8 %, євреї — 2,8%, інші — 0,7 %. 
Письменність населення у віці 
від 9 до 49 років становила 61,7 %. 
II. ні 1939. Проводився станом 
на 17.1 1939. Заг. чисельність на¬ 
селення Полтав. області становила 
1896,1 тис., у т. ч. чоловіків — 
902,5 тис. (47.6 %), жінок — 993,6 
тис. (52,4%). Міс. населення — 
380.8 тис. (20.1 %), сільс.— 1515,3 
тис. (79,9 %). 19,5 % самодіяль¬ 
ного населення складали робітни¬ 
ки, 11,0 % службовці, 65,9 % кол¬ 
госпники, 2,0 % кооперовані ку¬ 
старі, 1,0 % селяни-одноосібники, 
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0,6 % скооперовані кустарі. Нац. 
склад українці — 91,6%, росія¬ 
ни — 5,6 %, євреї — 2,1 %, ін¬ 
ші — 1,3,%. Письменність насе¬ 
лення у віці від 9 до 49 років ста¬ 
новила 92,0 %. На 1000 чол. 
припадало 96 чол. з вищою і се¬ 
редньою освітою (у т> ч. і незакін- 
ченою). П. н. 1959. Проводився 
станом на 15.1 1959. Заг. чисель¬ 
ність населення області становила 
1726,9 тис. чол., у т. ч. чоловіків — 
685 тис. (42,1 %), жінок — 941,9 
тис. (57,9 %). Міськ. населення — 
483,8 тис, чол. (29,7 %), сільс. 
— 1143,1 тис. (70,3%). 30,0% 
самодіяльного населення складали 
робітники, 14,7 % — службовці, 
55.1 % — колгоспники, 0,2 % — 
селяни-одноосібники і некооперова¬ 
ні кустарі. Нац. склад: українці — 
93,4 %, росіяни — 5,1 %, євреї — 
0,7 %, інші — 0,8 %. Письмен¬ 
ність населення у віці від 9 до 49 
років становила 99,4 %. На 1000 
чол. припадало ЗОЇ чол., з вищою 
і середньою освітою (у т. ч, і 
незакінченою). П. н. 1970. Прово¬ 
дився станом на 15.1 1970. Заг. 
чисельність населення області ста¬ 
новила 1706,2 тис. чол., у т. ч. чо 
ловіків — 738,6 (43,3 % ), жінок — 
967,6 тис. (36.7 %). Міськ. насе¬ 
лення — 679,4 тис. чол. (39,8 % ); 
сільс.— 1026,8 тис. (60,2%). За 
джерелами та засобами існування 
48,7 % населення було зайнято 
в сусп. виробництві, 23,1 % пере¬ 
бували па утриманні держави, 
28.2 % — на утриманні приват 
них осіб. Нац. склад: українці — 
91.3 %, росіяни — 7,2 %, євреї — 
— 0,6 %, інші — 0,9 %. Пись¬ 
менність населення у віці від 9 до 
49 років становила 99,8 %. На 
1000 чол. припадало 373 чол. з ви¬ 
щою і середньою освітою (у т. ч. 
і пезеківченою). П. н. 1979. Про¬ 
водився станом на 17.1 1979. Заг. 
чисельність населення області ста¬ 
новила 1741,4тис. чол., вт. ч. чоло¬ 
віків 766,8 тис. (44 % ), жінок 974,6 
тис. (56 %), 874,7 тис. чол. прожи¬ 
вали у містах (50,2 % ), 866,7 тис. 

у селах (49,8 %). За джерелами 
існування населення розподіли¬ 
лось: 49,4 % було зайнято в 
сусп. виробництві. 0,2 % — в осо¬ 
бистих підсобних господарствах, 
26,4 перебували на утриманні дер¬ 
жави, 24,0 % — на утриманні 
приватних осіб. Нац. склад: ук 
раїнцї — 89,4 %, росіяни — 9,0 %, 
євреїв — 0,5 %, білорусів — 0,4 %, 
інші — 0,7 %. Письменність насе¬ 
лення у віці від 9 років і старше 
становила 99,1 %. На 1000 чол. 
припадало 604 з вищою і серед 
ньою освітою (в т. ч. і незакін¬ 
ченою). П. н. 1989. Проводився 
станом на 12 І 1989. Загальна 
чисельність населення області ста¬ 
новила 1752,9 тис. чол., у т. ч. чо¬ 
ловіків 790.4 тис. (45,1 %), жі¬ 
нок — 962,5 тис. (54,9 %). 991,0 
тис. чол. (.>6,5%) проживали в 
містах, 761,9 тис. (43,5 %)в селах. 
Населення поділялось на само¬ 
діяльне — 850,9 тис. чол. (48,5 %) 
і утриманців — 902.0 тис. (51,5 % ). 
З числа самодіяльного населення 
78,8 % працювали на підприєм¬ 
ствах і установах, 20,7 % —у кол¬ 
госпах, 0,2 % — в кооперативах, 
0,2 % — займалися особистим 
присадибним господарством і 
0,1 % — шдивід. трудовою діяль¬ 
ністю. Нац склад: українці —• 
85,1 %, росіяни — 10,2 %, біло 
руси — 0,5 %, євреї — 0,4 %, ін¬ 
ші — 3,8%. Письменність насе¬ 
лення у віці від 9 років і старше 
становила 99,3%. На 1000 чол. 
припадало 611 чол. з вищою і се¬ 
редньою освітою (в т. ч. незакінче- 
иою). 
ПЕРЕПИСНІ КНЙГИ 1666. Во¬ 
ни включають матеріали подвір¬ 
ного перепису, які містять важ¬ 
ливі демограф, відомості про кіль¬ 
кість населення, його майнове ст:і 
новище, про стан с.-г., ремесла, 
торгівлі тощо. П. к.— важливе 
джерело для вивчення соці а ц.ио- 
екон. історії Лівобережної Ук¬ 
раїни, Полтавщини, зокрема 2 ї 
йол. 17 ст. Виданим. ІІсрсіщ&ш 
книги 1666 року. К , 1933; І’ома- 



иовський В. О. Перепись ітасслс- 
пя Левобєрежноп Украйпьі. 1666 
г., ее организация и критическая 
оценка. Ставрополь, 1967- 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ПОЛТАВЩИ¬ 
НИ. У 1897 було проведено ЕЗсерос. 
перепис населення. За йоі о дани¬ 
ми в різних місцях Рос. імперії 
проживало 443 115 чол., що наро¬ 
дилися на Полтавщині і з різних 
причин залишили її. Абсолютна 
більшість цього контингенту — 
переселенці кріпаки, якими під 
час колонізації І Ід. Росії па иоч. 
19 от. поміщики заселяли придба¬ 
ні Н‘МЛІ ц степовій І прпмор. сму¬ 
зі. Якщо і 1815 ію 1830 з Поліав. 
губ. переселено 7475 ревізьких 
душ, то за один 1843 уже 14 502 
душі. До середини 19 сг. середній 
розмір зем. наділу в Полтав. губ, 
був бл. 3,5 дес. на ревізьку душу 
і тому зубожіле селянство Полтав¬ 
щини масово тікало на Пд., де 
були вільні землі та існувала по¬ 
треба в робочих руках.1861—1917 
в різні, переважно гід., пд.-сх. і 
сх. регіони Рос. імперії виїхало 
817 709 осіб з яких 443 115 зали¬ 
шило губернію до 1896 і 374 594 
особи з 1896 по 1917. Осн. района¬ 
ми розселення вихідців з Полтав¬ 
щини у 2-й пол. 19 ст. були: Пн. 
Кавказ (35, 26 %), три пд.-укр. 
губернії (Херсон., Катериносл. і 
Таврійська, 30.91 %), Сибір 
(16,75%), Дон (15,58%), Казах¬ 
стан (6,24 %) і Дал. Схід (5,26 %). 
У період імперіалізму напрями 
міграц. потоків з Полтавщини за¬ 
знають суттєвих змін. З 253 562 
осіб, відносно яких є точні дані, 
113 383 (44,71 %) прибули до Ка 
захстану, 101 665 (40,09 %) — в 
Сибір, 35 862 (14,15 %)— на Дал. 
Схід і 2652 (1,05 %) — в Середню 
Азію. Продовжувалося також пе 
реселеиня, хоч » в незрівняно мсп 
ших розмірах, у райони Дону, 
Кубані, Ставрополя і Поволжя. 
Але відповідна статистика від¬ 
сутня. 
Причини переселенського руху в 
період капіталізму, масштаби яко- 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ПОЛТАВЩИНИ 

го з Полтав. губ. не знали собі 
рівних серед усіх ін. губерній 
країни, крилися в тогочасних аг¬ 
рарних відносинах. До 1861 в ко¬ 
ристуванні селян Полтавщини зна¬ 
ходилося 806 094 дес. землі, а 
після реформи стало 505 133 дес., 
тобто у кол. поміщицьких селян 
було відрізано 300 961 дес. Це 
найвищий процент відрізків по 
Україні (37,3%). Навіть за вис¬ 
новками уряду кількість малозем. 
або беззем. селян па Полтавщині 
досягає «цифр, беспримерньїх по 
всеії Россий». З 1874 по 1899 Пол¬ 
тавщина займала перше місце в 
Росії по виїзду переселенців у 
Сибір, на Амур, Дал. Схід, на 
Кавказ, Поволжя та ін. Офіційно 
визнавалось, що для забезпечення 
потреб сім’ї (з урахування, .зви¬ 
чайно, численних податків і пла¬ 
тежів), домогосподар повинен був 
мати далі приблизно 5 дес. на 
кожну особу чоловічої статі. Ви¬ 
ходячи з цього, 99,9 % кол, по¬ 
міщицьких селян Полтав. губ. не 
могли скільки-небудь ефективно 
вести своє господарство. Згідно 
подвірного земського перепису 
1882—89 із 346 598 домогоспода- 
рів Полтавщини 59 083 (17, 04 %) 
зовсім не мали орної землі; 198 408 
(57,24 %) мали від 1 до 6 дес.; 
43 753 (12,62 %) — від 6 до 9 дес.; 
від 9 до 50 дес мали 43 856 гос¬ 
подарств (12,66 %) і 1498 (0,44 %) 
— понад 50 дес. У цілому ж, че¬ 
рез два десятиліття після скасу¬ 
вання кріпосного права, не могли 
забезпечити прожиткового мініму¬ 
му 4257 491 господарство (74,29 % ) 
або понад півтора мільйони селян і 
козаків. Ціна землі, як і її орен¬ 
да, протягом чотирьох порефор- 
мепих років виросла а 5—6 разів* 
За цих умов сільс. біднота змуше¬ 
на була шукати заробітків у мі¬ 
стах, або відправлятися далеко 
за межі свого краю (в Херсон., Ка- 
териііосл, чи Таврійську губ., на 
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Дон, Кубань і т, д.). Так зв. від¬ 
хожі промисли були за свідчен¬ 
ням сучасників, першим кроком 
до переселення. 
Свою роль у розвиткові пере¬ 
селенського руху на Полтавщині 
зіграла переселенська політика ца¬ 
ризму. Ще задовго до 1861 уряд 
видав кілька законодавч. актів по 
стимулюванню переселення так 
званих «малоросійських» козаків 
на Кубань, де самодержавство 
вело колоніальну війну проти ко¬ 
рінного населення. З утворенням 
1893 Комітету Сибірської заліз¬ 
ниці бере свіп початок органі з. 
переселення селян в зону Трансси¬ 
бірської магістралі. Лише у 1890 
майже 50 тис. чол. покинули рід¬ 
ний край. Особливо сильний вплив 
на формування переселенських на¬ 
строїв серед сільс. бідноти мало 
столииінське законодавство. Згід¬ 
но закону всім селянам, а також 
міщанам-ремісникам, що виявили 
бажання переселитися до Сибіру 
або на Дал. Схід, уряд виявляв 
сприяння і надавав ряд пільг. 
Консультаційні поради і практич¬ 
ну допомогу переселенцям подава¬ 
ли ств Обласна земська пересе¬ 
ленська організація, яка видава¬ 
ла з 1908 спец, журнал «Известия 
обл. зсмскоіі переселенческой орг- 
цпи». 54 858 переселенців повер¬ 
нулися на старі місця. У роки 
Рад,, влади немало полтавців зно¬ 
ву рушили на иеоеселення, особли¬ 
во в 30-і (голод 1932—33 і примусо¬ 
ва колективізація) і 50-і рр. (ос¬ 
воєння цілинних і перелогових 
земель, надр Сибіру). Тепер на 
карті СРСР бл. 40 назв нас. пунк¬ 
тів, що нагадують нам про вихід¬ 
ці в-переселенці в з Полтавщини: 
Полтавка Омська. Полтавка 
Красноярська, численні Мало- і 
Новополтавки. 
ПЕРЕСбПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕ- 
ЛІС — визначна пам'ятка давньої 
укр. літературної мови й мистецт¬ 
ва, переклад євангелія т. з. про 
стою мовою, досить близькою до 
народної, з книжними нашару¬ 

ваннями (переважно в лексиці та 
графіці). Як свідчить приписка в 
рукопису, переклали євангеліє 
1556—61 син протопопа Михайло 
Васплевич та архімандрит Пречи- 
стенського монастиря Григорій у 
с. Двірці й м. Пересопниці (тепер 
Рівненської сбл.). Написаний піз¬ 
нім уставом на пергаменті. Ба¬ 
гато орнаментований, прикраше 
ний високохудож. кількаколко¬ 
ровими заставками, мініатюрами, 
ініціалами, кінцівками. У П. є. 
виразне відбилися риси живої 
нар. мови 16 ст. Після зруйну¬ 
вання Пречистенського монасти¬ 
ря доля рукопису П. є. тривалий 
час не була відома. Майже через 
півтораста років він потрапив до 
Переяславської кафедри. 16. IV 
1701 його подарував Переяславсь¬ 
кому єпископському престолові 
гетьман Іван Мазепа. Згодом ру¬ 
копис II. є. опинився в архіві 
б-ки Переяславської семінарії. Тут 
1837 з ним ознайомився славіст 
О. М. Бодянський (1808—77). 
Після переведення духовної се¬ 
мінарії з Переяслава до Полтави 
(1862) рукопис П. є. теж був пере¬ 
везений. На поч. 20 ст. П. є. було 
передано до Полтавського давньо- 
сховища. Тут його вивчав укр. і 
рос. літературознавець В. М. Пе- 
ретц (1870—1935) та укр. філолог 
і палеограф О. С. Грузинський 
(1881 —1954). У 1919 рукопис П. 
є. поступив у Центр пролетарсь¬ 
кий музей Полтавщини (тепер 
Полтавський краєзнавчий музей) 
і зберігався в картинній галереї 
музею. Після ств. 1940 Полтавсь¬ 
кого художнього музею — в ос¬ 
танньому. 
У 1941 П. є. разом з іншими 
цінностями музею евакуйовано па 
Сх. По війні рукопис П. є. нотра 
пив до Києво-Печерського запо¬ 
відника, звідки його 1947 переда¬ 
но у відділ рукописів ІДеіпр наук, 
б-ки ім. В. І. Верпадської о ДН 
України. 
ПЕРЕТІК — рі чка г ІІомтав. гбл., 
прит, р, Стехи (бас, Дніпра), 
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ПЕРЕТОЧОК — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
ПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ СКАРБ — 
залишки поховання представника 
вищої знаті кочівників середини 
2 ї пол. 7 ст. н. е. Знайдений 1912 
поблизу с. Малої Перещепини Но- 
восанжарського р-ну. Комплекс 
і місце знахідки вивчались 1. А. 
Зарецьким га М. О. Макаренком 
(1912), О. О. Бобршк ьким (1914), 
Л. А. Мацулевпчсм (1927), А. Т. 
Смілеико (1975), II. Вернером 
(1984) і а і п .За і ал і,па ваг а скарбу 
75 кг (25 кі золотих га електро¬ 
ни х і ЗО кі срібних виробів). Знач¬ 
ну групу становить посуд, части¬ 
на якого має візантійські клейма 
та написи: глечик з тазиком для 
умивання, глек, амфора, блюда, 
кубки, ритон га ін. Цікаве срібне 
блюдо єпископа Патерна з м. Томі 
(кін. 5 ст.). Серед предметів — 
зброя, багате спорядження верш¬ 
ника, коня. Також — гривни, 
браслети, персні, пряжки, нако¬ 
нечники поясів, дрібні прикраси, 
фрагменти кількох палашів із 
золотим окуттям, бойова сокира, 
вудила, залишки тканин тощо. 
Серед знахідок виявлено 69 золо¬ 
тих візантійських монет імпера 
торів Маврікія Тіберія (582— 
602), Фоки (602—610), Іраклія з 
синами (613 —641), Константина II 
(641—668). Існує версія про причет 
ність комплексу до поховання 
нротоболгарського хана Кубрата. 
Скарб зберігається у Ермітажі 
(С.-Петербург), одна з монет — у 
Полтав. краєзнав. музеї. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ЗЕМЛЯ — 
територія, яка включала в 11— 
12 ст. власне Переяславське кия 
зівство, а також Ростово Суздаль¬ 
ську і Смоленську землі, район 
Білоозера й Поволжя, Посеймя, 
сіверські окраїни верхів’їв Сули, 
Псла, Ворскли та Сіверського 
Дінця. У ЗО х рр. 12 ст. II. з. роз 
палася на окремі князівства. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ДУХбВНА 
СЕМІНАРІЯ. Див. Переяславсь¬ 
кий колегіум. 

ПЕРЕЯСЛАВ. КОЛЕГІУМ 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА — заг. 
військова рада, скликана гетьма¬ 
ном Б. Хмельницьким 8.1 1654 у 
Переяславі (тепер м. Переяслав- 
Хмельницький Київ, обл.) для 
вирішення питання про приєднан¬ 
ня України до Росії. 1.Х 1653 
Земський собор у Москві схвалив 
приєднання України у підданство 
Рос. д-ви, а 23.Х 1653 рос. уряд 
оголосив війну шляхет. Польщі. 
Для участі в цій раді 9. X 1653 на 
Україну виїхало повноважне по¬ 
сольство на чолі з боярином В. В. 
Бутурліним. У П. р. взяли участь 
представники всіх укр. земель, 
зокрема Полтавщини, визволених 
на той час від польс.-шляхет. 
військ. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ КНЯЗІВСТ¬ 
ВО — давньоруське удільне кня- 
зівство з центром у м. Переяславі 
(тепер Переяслав-Хмел 111 ицький), 
до складу якого входила тер. су- 
час. Полтавщини. Виникло бл. 
серед. 11 ст., виділившись в ок 
реме князівство. 1239 П. к. спу¬ 
стошили мон голо-татарські орди 
і воно припинило існування. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКЕ СТАРО- 
СТВО, Переяславсько-Лубенське 
староство (округ, обвід) — адм.- 
тер. одиниця Київ, воєводства в 
16 — 1 пол. 17 ст., яка знаходи¬ 
лася в басейні річок Т'рубежа (Бе¬ 
резані), Супою, Удаю і Сули. У 
19 — на поч. 20 ст. ця тер. входила 
до складу Лохвицького, Лубенсь¬ 
кого, Пирятипського, Прилуць¬ 
кого (Лубенського), Роменського 
і частково Переяславського, Золо¬ 
тоніського і Хорольського пов. 
Полтав. губ. У П. с. (площа якого 
становила бл. 330 миль2) було 6 
міст і містечок, 65 сіл, бл. 1300 ди¬ 
мів, де жило 7,8 тис. чол. (1625). 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ КОЛЕГІ¬ 
УМ — середній иавч. заклад, від¬ 
критий 1738 в м. Переяславі (те¬ 
пер м. Переяслав-Хмел ьн ицький 
Київ. обл.). Оси. метою П. к. була 
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підготовка духівництва для бороть¬ 
би проти наступу унії та католи¬ 
цизму на Правобережнії! Україні. 
Навчання в П. к. проводилося за 
зразком Києво-Могилянської коле 
гії. При колегіумі була бурса, де 
жили іногородні учні. Термін на¬ 
вчання — шість років. Тут викла¬ 
дали рос., лат., грец. та польс. 
мови, поетику, риторику, діалек¬ 
тику, арифметику, геометрію, іс¬ 
торію, співи. У колегіумі навча¬ 
лися діти духівництва, козацької 
старшини, міщан, селян. У різні 
часи в П. к працювали відомі 
у країн, діячі: Я. Мемлевич, І. Ко- 
злович, І. Лсванда, А. Козачсов 
ський та і н. 1753 викладачем 
поетики був Г. Сковорода. З кін¬ 
ця 80-х ррі 18 ст. П. к. паз. семі¬ 
нарією. Після відкриття 1799 кла¬ 
су філософії, а 1800 — класу бо 
гослов’я став суто духовним наші, 
закладом. 1862 семінарію переш 
депо до Полтави. У кол. примі¬ 
щенні П. к. 1972 відкрито музей 
Г. С. Сковоподи. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОВІТ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 1781. Спер¬ 
шу відносився до Київ, намісницт¬ 
ва, потім (з ЗО.XI 1796) — до Ма¬ 
лорос. губ., з 27.11 1802 — до Пол- 
тав. губ. Займав зх. її частину. 
Річки: Дніпро, Трубіж, Циблі, 
Коран (Карань), Брова рк н, Бере 
занка, Недра, Суліп, Чумгак та ііі» 
5 озер, у т. ч. Безіменне, Біле, 
Погоріле, Іванки, Убоч (1786). У 
80 х рр. 18 ст. в повіті було 5 
слобід, 48 сіл, 20 дерсвепь і 44 ху¬ 
тори. Ліси в повіті займали 10 % 
усієї площі. Жителі в основному 
займалися землеробством; чумаку¬ 
ванням. На час селянської рсфор 
ми 1861 у повіті наліч. 44 цензо¬ 
вих дворян (Голіцин, Грощипський, 
Войцехович, Романовичі-Слава- 
гипські, Бобрівникови). Після ре- 
формп поміщицькі кріпаки одер¬ 
жали па ревізьку душу по 2 дес. 
землі, держ. селяни — по 3.7 дес. 
Під посівами знаходилося 62 % 
всіх зем. угідь. Всього посівних 
площ — 106 373 дес. 

Вироблялося пром. продукції па 
800 гне. крб. при 1600 робітниках. 
1900 у повіті наліч. 185, 4 тис. чол. 
населення, 15 волостей, 24 посе¬ 
лення з населенням понад 2 тис. 
чол. У 1920 у П п.— 16 волостей: 
Баришівська, Березанеька, Борис¬ 
пільська, Війтівська, Воропьківсь- 
ка, Дем’янцівська, брківська (Єр- 
ковецька), Іванькі вська, Лехиів- 
ська, Переяславська, Помокель 
ська, Рогозі вська, Скопці вська, 
Студениківська, Ташлнська, Хоц- 
ківська. Постановою ВУЦВК від 
27.IV 1921 П. п. віднесено до 
Київ. губ. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК — 
адм.-тер. і військ, одиниця па Лі- 
вобереж. Україні 17—18 сі. Як 
військ, підрозділ П. п. існував 
ще до внзв. війни укр. народу 
1648—54. Цілком ймовірно, що 
військо не стояло в одному пол¬ 
ковому місті, а було розміщене но 
різних містечках і селах. За зраз¬ 
ком II. п. 1648 було ств. інші адм.- 
тер. і військ, одиниці на Лівобе- 
реж. Україні У 1649 П. п. на Зх. 
межував з Київ, полком. Крайні¬ 
ми містами тут були: Моровськ, 
Остер, Заворичі, Гоголів, Бариш 
поле (тепер Бориспіль), Воронь 
ків. Па Пд. з П. п. межували Ка¬ 
нів. і Черкас, полки, на Сх.— 
— Прилуцький і Кропивепський 
полк і ц на Піі.— Чернігів, і Ні¬ 
жин. полки. Центр. П. п.— Пере¬ 
яслав. 1649 поділявся на 19 сотень, 
14 з яких мали назви за містами 
розташування, зокрема Борис¬ 
пільська, Бикі вська, Вороньків- 
ська, Гельм’язі вська, Гоголів- 
ська, Заворицьіса, Козелецька, 
Моровська, Остерська, Переяс¬ 
лавська, Яготинська, інші — ві д 
імен та прізвищ сотників (Рома 
непкова, Івана Коваленка, Чеіс- 
менева, Оверка Сидоровича, Іва¬ 
на Бабича). 1654 від П. п. до Ки¬ 
їв. полку відійшли Злпоріщька, 
Козелецька та Остерська сотні, 
у 1669 — Бобровицькз, Гої олі всь¬ 
ка, Моровська. За реєстром 1723 
П, п. складався а І / миси, в яких 
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було 2183 піших і 4512 кінних 
козак і із. У 1741 на тер. П. п. дія 
ло 119 початкових шкіл. Серед пол¬ 
ковників П. п.: Федір Лобода 
(перед 1653), Павло Тетеря (з 
1653), Тимофій Педура (з 1658, 
загинув під Чудновим 1660), 
Яким Сомко (1661—62, наказ¬ 
ний гетьман, страчений 166 І), 
Офанасій Щуровський (1662— 63), 
Данко (1663—66), Іван Єфимеп- 
ко (1669), Думитрашко Раїч чи 
Дмитро Раїч (1672—76, засланий 
до Мш кип 1688), Іван Лмгопко 
(1677—78), Василь Ссрбпи (1679 
80), Лсоїл і і і Полуботок (бунчуж¬ 
ний 1672—76, ген. осавул 1679, 
полковник 1682—87), Якім Голов 
ченко, Іван Мирович (1692), Сте¬ 
пан Тамара (1706—13), Василь 
Мирович (засланий 1715), Іван 
Данилович (1723), Карпиіса (на¬ 
казний полковник, 1724), Василь 
Михайлович, В. М. Манський (з 
1725), Степан Афепдик, Василь 
Тамара (1735), Михайло Богда- 
пов (17,38). Семен Судима (з 1739), 
Григорій Іиапенк.0 (1769 82). 
Козаки 11. п. брали участи у визв. 
війні 1648 -54, повстанні 1657—58 
під керівництвом Мартина Пушка¬ 
ря і Якова Барабаша, у боротьбі 
проти турків під час Чигирин¬ 
ських походів 1677 і 1678, у Північ¬ 
ній війні 1700—21, рос.-тур. вій¬ 
нах (1735—39, 1768—74), у Семи¬ 
літній війні 1756—63. 1781 лікві¬ 
довано, а його тер. ввійшла до 
складу Київ, намісництва. 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН — 
адм. тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
в складі Золотоніського округу 
Полгав. губ. з Переяславської, 
Дем япцівської, Помоксльської, 
Студеішківської і І апіапської во 
лостей Переяслав, повіту. 11л.— 
966 кв. верств. На 7 вересня 1923 
25 сільрад, нас.— 54 822 чол. 
10.VI 1925 Переяслав, р п віднесе 
но до Київ, округу (тепер Персяс- 
лав-Хмельницький р-н Київ. обл.). 
ГІГРЕЯСЛАВСЬКОБОРЙО 
ГШІЬСЬКА ДУХОВНА КОП 
СИСТОріЯ. Ств, 1733 в скла (і 

ПЕРША УКР. ТРУПА 

Переяславської, Бориспільської. 
Золотоніської, Бариші вської, а з 
кінця 40 х рр. і Басацської прото- 
попій. У 1756—57 до неї були при¬ 
єднані парафії на Пд. України 
і дві протопопії Київ, єпархії — 
Крилівську і Новомиргородську. 
1776 — ще 5 протопопій Київ, 
єпархії — Миргородську, Іркліїв- 
ську, Говтвянську, Хорольську і 
Сорочипську. Указом Сенату від 
27.ПІ 1785 П.-Б, д. к. була включе¬ 
на в склад Київської спархії. До¬ 
кументи консисторії (1860 од. зб.) 
Зберігаються в Центр, істор. архі¬ 
ві України у Києві. 
ПЕРША ВСЕСОЮЗНА КОНФЕ¬ 
РЕНЦІЯ З ІСТОРЙЧНОГО КРА¬ 
ЄЗНАВСТВА у Полтаві. Відбула¬ 
ся 21—24, X 1987 у приміщенні 
Полтав, пед. ін-ту (вул, Петроград¬ 
ського № 2). У її роботі взяло 
участь бл. 500 чол.— наук, співро¬ 
бітники союзної і реси. АН, викла¬ 
дачі вузів, працівники освіти і 
культури, видавництв, краєзнав¬ 
ці. Працювало 8 секцій. Всього 
заслухано бл. 300 доповідей і 
повідомлень. Було організ. ви¬ 
ставку краєзн. літератури. 
ПЕРША УКРАЇНСЬКА МАНД 
РІВНА ТРУПА імені Т. Г. Шев 
ченка. Під цією назвою 1921, 1923 
та з 1924 до кіпця 1925 працювала 
на Полтавщині частина трупи Ки¬ 
їв. Першого театру Української 
Радянської Республіки ім. Т. Г. 
Шевченка (тепер Дніпропетр. укр. 
Муз.-драм, театр ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка). 
ПЕРША УКРАЇНСЬКА НАРОД 
НА РАДЯНСЬКА ТРУПА ПЕР¬ 
ШОГО РАДЯНСЬКОГО ТЕАТ¬ 
РУ імені М. В. Гоголя. Під дією 
назвою в Полтаві у квітні 1919 
після націоналізації театрів пра¬ 
цювало «Товариство українських 
драматичних артистів» під ке¬ 
рівництвом М. О. Петлішенка. 
Грали у приміщенні театру ім, 
М. В. Гоголя (кол. міський теагр 
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т-ва «Просвіта») по черзі з рос. 
Первой советской драматической 
труппой при агитационно-просве- 
тительйом отделе Полтавского губ- 
военкома. Щорічно у другій поло¬ 
вині травня сезон закривався, 
група розпускалася й утворювали¬ 
ся нові колективи на літній період. 
Окремі актори брали участь у 
виставах «Полтавського україн¬ 
ського драматичного товарист¬ 
ва», гастролюючих театрів. На поч. 
20-рр. у трупі працював І. С. Коз- 
ловеькии, який зіграв тут ролі 
Петра в «Наталці Полтавці» 1. Кот¬ 
ляревського, Хоми Брута у «Вії» 
М. Старицького за М. Гоголем, 
Існувала до 1924. 
«ПЕРШЕ ТРАВНЯ». Готель у 
Полтаві. Побудований на поч. 
20 ст. як готель «Європейський» 
па вул. Малій Петровській (те¬ 
пер вул. Леніна № 41). З поч. 20 х 
рр. до вересня 1941 готель лані 
вався «П. т.». Будинок готелю 
зруйнований під час війни. Не від¬ 
будовувався. У повоєнні роки на 
цьому місці зведено 3-поверховий 
житловий будинок. 
ПЕРШЕ ТРАВНЯ (кол. назви: 
Семенів, Семени, Сербинівка, 
Воскресенське) — село Гребін¬ 
ні вського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Грушківка (кол. Мечеть) 
та Саївка (кол. Ісаєнків хутір). 
Розтані, на р. Сухій Оржиці, за 
14 км від райцентру та за 17 км 
від залізнич. ст. Мар’япівка. 730 
ж. (1990). Виникло в серед. 20-х 
рр. 20 ст. внаслідок об’єднання 
двох поселень. Землі одного з них, 
засн. в 1-й пол. 18 ст., належали 
поміщикам Свічкам, а тимчасово 
користувався ними полковник 
сербського походження Семен Іл¬ 
ліч Милорадович, якого місц. 
жителі називали «сербин». Звідси 
іі пішла назва хутора — Семенів, 
Семени, Сербинівка. На поч. 40-х 
РР 19 от. хутір перейшов у воло¬ 
діння поміщиків Раковичів і став 
пойматися Воі кресеиське, хоча 
у документах ще ювго зустріча¬ 

ється назва Сербинівка. Старан¬ 
нями Семена Милорадовича у 
1779 була збудована кладовищен¬ 
ська дерев. Різдвяна церква (за¬ 
крита 1820). 
Другий хутір — Чепурківка засн. 
у 2-й пол. 18 ст. збирачем старо- 
жйтностеп Андріаном Івановичем 
Чепою (зібрані ним матеріали 
використовували Д. М Бантиш- 
Каменський при написанні «Істо¬ 
рії Малоросії» та ііт. історики). 
1800—05 дружина А. І. Чегш з 
його участю засн. школу для сел. 
дітей. Пізніше, після смерті А. І. 
Чепи, маєтком володіли його спад¬ 
коємці — Вольховські, Сєрова, 
Шмінке. У 80-х рр. 19 ст. маєток 
був зданий в оренду, а потім куп¬ 
лений Пирятинським земством. 
Понад 100 років на хуторі місти¬ 
лася сільс. лікарня. З вересня 
1781 хутори Сербинівка і Чепур- 
кіпка входили до складу Пирятип- 
ського повіту Київ, намісництва, 
з 1796 — до Малорос, (до 1797 — 
Чернігівська), з 1802 — до Пол- 
тав. губ. За переписом 1859 хут. 
Воскресенський (Сербинівський) 
налічував 42 двори, 320 ж.; хут. 
Чепурківка — 26 дворів, 171 ж. 
У 1900 на хут. Воскресеиському 
Город ищенської волості — 58 дво 
рів, 431 ж.; на хут. Чепурківка тієї 
ж волості — 33 двори, 216 ж.; у 
1910 на хут. Чепурківка було 49 
дворів, 249 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. На поч. 20-х рр. ще існували 
окремі хутори Воскресенський і 
Чепурківка Воскресенської сіль¬ 
ради Пирятинського повіту, з бе¬ 
резня 1923 віднесені до Пирятин¬ 
ського р-ну Прилуц. округу. У 
серед. 20 х рр. хутори були об’єд¬ 
нані в одне село, яке одержало наз¬ 
ву Перше Травня. У роки нім.- 
фашист. окупації (19.IX 1941 — 
19.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
трьох жителів села, вивезли на при¬ 
мусові роботи до Німеччини 120 
чот. У селі — колгосп ім. XXI 
з’їзду КПРС (зерново оуряківни- 
чого напряму, і варіїпнпп і во), від- 



ИЕРШОТРАВНЕВЕ чіжнля ім’я ікуі с. ш., лікарня, 
/ііп і юк, Будинок культури на 
ІИ*} МІСЦІ'. *> КЇІ (І І,.‘і тис. од. зб.). 

> І>»» і минем <г і.і і Ф. П. Голова 
ІІІІ! (1 М‘М) І'» >1 ) Герой Соц. 
Праці, один її іімпмюріп всена- 
ро того ІІЛ‘1 рІОІ И'іЦмі о руху ПО зби¬ 
ранню КОІІІІІМ у 110 >1 * ( Г.І І \рмії 
Н рок II Чіі 'ПІКШ Ні І 41] НІ НІ і 11111. 

і І І ЛІбр.ШІ ІІІІ • ІОШІП 0\ Ю »6уд. 

два бойових її іаки V І 055 н< і і 
ііоіппт п.їм миші н і чгі и. 11< > 111 і н 
О рик СІІ.ИІН, Що ПО МІ І III ( ІЯП 40 | ) 

II.І ф|Ю! ГІД Ч Не 1111’, о | НіІЧИІІІ НІН 

іш і І і трмо.ч бра і« і.ких мої ті ніх 
Мої І Ції. МІІІП ІІІ\ ірії, їй 1.11ЮІІ Н ПО 

їм м роикн (ІЧ*)7, 1 !>(».’•, !он і) 
її" іЧІП і 11 І УВІ НІІСЬІСИП 
З’ЇЗД РАД ПОЛТАВЩИНИ. Ні і 
6уізся ЗО.1V— 1.\ 1917. Скликаний 
виконав, к том ІІОлтав. Ради ро 
біти, і солдат, депутатів з метою 
координації дій між Радами ро 
біти, і солдат, депутатів Полтав. 
губернії. ГІа ньому було 29 делега 
ті в: 25 від І.'І повітів та 4 делеіа- 
ти від виконкому Іїолтав. Ради. 
Були предСгаїдліки від усіх пові¬ 
тових мі< гд за ніш,піком Гадяча, 
Прилук іл Ромен. З’їзд проходив 
у будинку генерал і уберпліора (те¬ 
пер пул* Жовтнева № 37). Па з’їз¬ 
ді обрали губерп ппкоііав. комі- 
.< г, (о ск іаду якої о увійшли 
11 р< в ганимкн пі і Полтави, Кре 
мепчука, Кобн іяк, ІV«»* 11 у г. ч. 
С. Л. Коаіоря. І Ф !,нічиїй і.кіш, 
В М. Щахрай і.і ні 
ПЕРШИЙ МІЖРАПОІіОВИЙ 
ТЕАГР СОЦІАЛ14 11VIПОЮ 
СЕКТОРУ. Ств І X 1930 V Кр< 
менчуці під керівництвом рг КІІ 
сера укр муз. Іран театру ім 
М. К. Зливковецької (тепер Іі.піп 
укр. драм, театр ім М К 1.ті м* 
вецької) Г. М Даврика. ІІріщюімів 
також під назвою Кременчуці.! пм 
міжрайоновнн робітничо селяів в 
кий театр «Соцсскіор •. 
ПЕРШИЙ ПОЛТАВСЬКІЇ її її І 
тернаціонАльний полк. 
Ств. у Полтаві 1919. Початок 
його формуванню поклали 40 рум 
бійців-інтериаціоналістів (добро 

вольців). Наприк. лютого кіль¬ 
кість бійців зросла до 200. У серед, 
березня прибуло поповнення з 
Астрахані, потім приєднався угор. 
інтернац. батальйон. У травні 
1919 полк налічував 1200 багне¬ 
тів і шабель. До полку входили 
гри батальйони, кінна команда 
іл команда музикантів. Першим 
командиром полку був Йон Си- 
Ч.іпу, ЗГОДОМ полк очолив Рудольф 
(Рекете (код. угор. військовополо- 
ІМ II ІІІІ ). 

Наприкінці березня полк брав 
участі, у ліквідації банд в районі 
Мирі про пі, на ІІОЧ квітня пере¬ 
ведений і.<‘ Іоіотопопп 

ПЕРШОМУ ГУБЕРНСЬКОМУ 
З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ ПОЛ¬ 
ТАВЩИНИ МЕМОРІАЛЬНА 
ДОШКА у Полтаві. Встановлена 
на фасаді будинку кол. Земельно¬ 
го банку (тепер с.-г. технікум по 
підготовці керівних кадрів кол¬ 
госпів і радгоспів; Першотравнем 
вий проси. № 10), в якому 
9.У—15.V 1919 проходив перший 
губернський з’їзд комсомолу. До¬ 
шка — мармур, відкрита 1967. 
Іл.— табл. ЇХ. 
ПЕРШОМУ ПИРЙТИНСЬКОМУ 
ПОВІТОВОМУ КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ меморіАль 
НА ДОШКА у м. Пирятині. Вста 
мовлена на фасаді будинку по 
вул. І Іушкіна №33 (тепер районний 
Будинок піонерів та школярів), 
у приміщенні якого 1919 працю-» 
И.ІІ1 ПгріІПіІІ ПОВІТ. К т комсомолу. 
..<а мармур, відкрита 1967. 
11Г РІІІОМУ ХО!>0 ЛЬСЬКОМУ 
ПОВІТОВОМУ З ЇЗДУ РАД МЕ¬ 
МОРІАЛЬНА ДОШКА у м. Хо¬ 
рі. н Встановлена 1967 на будинку 
ко і земства (тепер гуртожиток 
радгоспу технікуму механізації с. 
і , вул. К. Маркса № 15/3), в яко¬ 
му 1913 відбувся перший з’їзд Рад 
Хорольщпни. Дошка — мармур, 
ИЕРШОТРАВНЕВЕ (до 1928 — 
хут. Прилівщина, до 1957 — Мо- 
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лотове) — село ЗІЙЬКІВСЬКОГО р-Ііу, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані пас. пункти: 
Велика Пожари я, Кілочки, Круг¬ 
ле, Свічкарівіцина, Храпачів Яр, 
Шенгаріївка. Розташ. на р. Групі, 
за 11 км від райцентру та за 38 
км від залізнич. ст. Охтирка. 364 
ж. (1990). Вперше зустрічається 
у переписі 1900 як хут. Прилівщи- 
на Грунської вол. Зіиьківського 
пов., 10 дворів, 52 ж., діяла Шен- 
геріївська сільс. громада держ. 
селян. У с. ІНенгеріївка дерев. 
Христо- Різдвяна церква (1795). 
1910 у хут. Прилі віцина тієї ж 
вол.—73 двори, 419 ж., орної зем¬ 
лі — 441 дес. всього посівів — 
314 дес., діяла земська школа. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 хутір 
у складі Пірківської сільради 
Грунєького р-ну Полтав. округу 
мав 99 господарств, 501 ж. 1928 — 
ств. ТСОЗ «Перемоги», з 1932 — 
діяли колгоспи «Перемога», «Пер¬ 
ше травня», «Іскра революції», 
ім. І. Димитрова. 1934 створено 
партійний осередок. Під час нео¬ 
фашист. окупації вивезено на при¬ 
мусові роботи до Німеччини 40 жи¬ 
телів. 1946 значиться як село. 
1955 Молотівська і ІІІепгаріївська 
сільс. Ради об'єдналися в одну 
— Молотівську, яка 1958 була 
названа Першотравпевою (до 1959 
входила до Грунського р-ну Сум¬ 
ської обл.). У П. розташ. 4 і 5 
відділки колгоспу ім. Ф. Енгель¬ 
са (центр, садиба якого знах. 
у м. Зінькові), діють медпункт, 
відділення зв’язку, дитсадок, не 
повна с. ш., б-ка (8,2 тис. од. зб.), 
сільський клуб, У селі встановле¬ 
но Димитрову Г. М. пам'ятник 
(1967) та на братській могилі 
рад. воїнів, полеглих (152 чол.) 
під час визволеггггя села 1943 від 
иім. фашист, загарбників (1957). 
Па фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни загинуло 242 воїни-односельці. 
ГІЕРШОТРАВНЕВИЙ ПРОС 
ІІЕКТ у ГІол та в і (кол. вул. Вели¬ 
ко Петровебка та Інститутська, Ке¬ 

льнський проси.; Жовтневий р и) 
— від пл. Леніна до вул. Півден¬ 
ної. Первісно вулиця на відтинку 
до вул. Ново Полтавської (тепер 
Шевченка) паз. Велико-Петровсь- 
кою, а далі — Інститутською, бо 
вела до будинку Полтавського 
інституту шляхетних дівчат, 
збудов. 1828—32 за проектом арх. 
Л. І. Шарлемлпя. 1909 на місці 
4-го бастіону Полтавської форте¬ 
ці було відкрито пам’ятник за¬ 
хисникам Полтави і коменданту 
фортеці полковнику О. С. Ке 
ліну (див. Полтавської битви 
нам'ятки), після чого одержала 
назву Келінський просп. На П. п 
розташовані: Полтавської пожеж¬ 
ної команди будинок; будинок 
кол. Земель ікло банку (М 10, тепер 
с.-г. технікум по підготовці керів¬ 
них кадрів колгоспів і радгоспів). 
Останній збудов. 1907 за проектом 
арх. А. ПІпршова, на його фасаді 
встановлено Першому губернсько¬ 
му з’їзду комсомолу Полтав- 
щипи меморіальну дошку. У Кап- 
ніста будинку (М 18) тепер — 
Котляревського 1. П. музей. На 
буд. № 5 встановлено штабу 
підпільної групи «Нескорена нол 
тавчапка» меморіальну дошку. 
У кінці вулиці у будівлях кок 
ін-ту шляхетних дівчат розмістив¬ 
ся Полтавський інженерно-буді¬ 
вельний інститут| біля якого 
встановлено пам’ятник студентам 
і викладачам, загиблим 1941— 
45 (див. Полтавцям, загиблим 
1941—45, пам'ятні знаки). До 
П. гі. прилягає парк «Перемога» 
(див. Полтавський міський сад). 
На його тер. розташована Королви¬ 
ка В. Г. могила. Іл.— табл. V, VII. 
ПЕТРА І КРИНЙЦЯ — гідро 
лог. пам’ятка природи (з 1979) 
Розташ. в Полтав. р-ні, на і ер. 
Руднянського лісництва (кв. 57). 
Перебуває у віданні Полтав ліс- 
госпзагу. Площа 0,2 га. 
ПЕТРАКЇЇВКА (до Гіоч '() ст.— 
Варварівщииа) — село \<>|нільсь¬ 
кого р-ну, центр сі іьс. Р.і ці пар. 
депутатів, якій пі цюри гк<»вані се- 



ла Куторжиха, Середнє, Хвощів- 
ка. Розтаїп. за 6 км від райцентру. 
382 ж. (1930). Виникла в ї й пол. 
19 сг. За переписом 1839 на хут. 
Петракіївці Хорольського пов. 
наліч. 7 дворів, 56 ж.; у 2-й пол. 
19 ст. відносилося до Єпьківської 
волості Хорольського пов. У 1900 
— 39 дворів, 273 ж.; у 1910 — 28 
дворів, 168 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У березні 1923 II . за новим 
адм. тер. поділом увійшла до скла¬ 
ду Хорольського р ну Лубенсько¬ 
го округу (існував до вересня 
1930). 171 ж. За переписом 1926 у 
П.— 43 двори, 189 ж. 1931 орга¬ 
нів. колгосп «Червоний перемо¬ 
жець». У роки нім.-фашист, оку¬ 
пації села (19.IX 1941—20 IX 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 11 чол., 
відступаючи, спалили громадські 
будівлі. У селі — радгосп (зерно¬ 
вого та м’ясо мол. напряму), під 
поряд кований Хорольському рад¬ 
госпу технікуму механізації с. г., 
асфапьі овпіі та комбікормовим 
з-ди, будинок побуту, ві їді іеїшя 
зв’язку, с. пі., фельдшерсько 
акушер, пункт, дитсадок, клуб на 
100 місць, б ка (4 гне. од. зб.). 
Урод жен-ця ми села ( письменники 
Олексій Микпгенко та Борис Ко¬ 
ма}). Встановлено пам’ятник вої¬ 
нам односельцям. загиблим (55 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни; 1965 — пам’ятник В. І. 
Леніну 
ПЕТРЕНКУ Д. П. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у с. Великій Рублів- 
ці Котелевського р-ну. Встанов¬ 
лена на фасаді будинку с. ш,, в 
якій навчався Петренко Дмитро 
Пилипович (1909—40) — Герой 
Рад. Союзу. 11. у с. Великій Руб 
лівці. З 1930 — у Червонім Армії 
Учасник рад.-фінської війни. 
Звання Героя Рад. Союзу удостос. 
ний 1940 (посмертно) за успішно 
виконання бойових завдань і про 
явлені при цьому відвагу і геро 
їзм. Дошка — граніт, відкрито 
1977, 

ПЕТРІВКА 

ПЕТРЙНСЬКА — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Шишацької Говтви 
(бас. Дніпра). 
ПЕТРІВКА — село Глобинського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковане с. Тур- 
баї. Розтані, на правому березі 
]). Хоролу, за 31 км від райцентру 
та за 35 км від залізнич. ст. Гло- 
бинє. 780 ж. (1990). У 2-й пол. 
18 ст. ці землі входили до складу 
Остап’ївської сотні Миргород, пол¬ 
ку і були власністю представни¬ 
ків козацької старшини братів 
Базилевських. Назву село одер¬ 
жало від імені власника — пре¬ 
м’єр майора Петра Базилевського. 
У 1781—96 входило до Говтвянсь- 
кого пов. Київ, намісництва, з 
1796 — Хорольського пов. Мало¬ 
рос. (з 1802 — Полтав.) губ. За 
переписом 1859 у селі наліч. 58 
дворів, 351 ж. У 1900 у II. Зубанів- 
ськОЇ волості Хорольського пов. 
була сільс. громада селян-власни¬ 
ків, що наліч. 97 дворів, 683 ж., 
діяла земська школа. 1901 збуд, 
дерев. Троїцьку церкву з дзвіни¬ 
цею. На рубежі 19 та 20 ст. у селі 
знаходився маєток поміщика Бази 
левського з винокурним з-дом. 
1910 в П.— 159 дворів, 950 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 7,111 1923 село як центр 
сільради віднесено до Семенівсь- 
кого р-ну Кремен чуц. округу. 
1378 ж. (1923). До складу сільра¬ 
ди входили с. А і ід | > і я 11 і вка та хут. 
Москаленків. За переписом 1926 у 
селі 223 двори, 1223 ж. 1928 П. 
Vвійні ьі До складу Великокринків 
( і.кою р му. У березні 1930 тут 
зареєстровано два ТСОЗи: «Нет¬ 
рі вське» та «Друге Петрівське». 
У жовтні 1931 у селі було 4 колгос 
ми: ім. В. М. Молотова, |ім. Т. Г. 
11 Іевченка, «Нове життя » та « Спіль 
ла праця». У 1939 по сільраді — 
1377 ж. (за приблизними підрахун¬ 
ками у П. померло від голоду 
1932—33 бл. 720 чол.). У роки 
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цім.-фашист. окупації (13. IX 
1 с)41 — 26.IX 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 9 жителів села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
56 чол., спалили 129 хат та 181 
госи. будівлю. На поч. 60-х рр. 
до П. приєднано села Андріянів 
ку та Москаленки. ЗО.XIІ 1962 се¬ 
ло віднесено до складу Глобіні- 
ського р-ну. У П.— центр, садиба 
колгоспу ім. 40-річчя Жовтня 
(зерново буряківничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’яз¬ 
ку, комплексний приймальний 
пункт, неповна с. ш., фельдшерсь- 
ко-акушер. пункт, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 400 місць, б ка 
(10,5 тис. од. зб.), парк, стадіон. 
Село радіофіковане 1959, електри¬ 
фіковане 1962. У селі нар. Герой 
Рад. Союзу М. Т. ГІанченко 
(1911—59), який після війни пра¬ 
цював головою місц. колгоспу. 
Його ім’я носить місцева школа. 
Встановлено пам’ятники: на трьох 
братських могилах рад. воїнів, 
що загинули 1943 при визволенні 
села від гітлерівців (1956); воїнам- 
односельцям, що полягли (125 
чол.) па фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1956, реконструйовано 1980); 
на могилі М. Т. Панчеика (1971). 
На пн.-зх. околиці села виявлено 
поселення доби бронзи та Ііерня- 
хівської культури. 
ПЕТРІВКА (до 1922 Єньківська 
Каплиця) — село Хорольського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Садова, Єньки, Лози, Г ирине. 
Розташ. за 12 км від райцентру. 
У селі є залізн ич; зупинка-роз’їзд 
Петрівка. 602 ж. (1990). Засн. 
у 16 ст. під назв. Єньківська Кап¬ 
лиця. Входила до Єньківської 
волості. 1905—07 у Є. була ств. 
Єньківська Рад. республіка. Рад. 
владу проголошено в січні 1918. 
У Є. К у квітні 1919 ств. ком 
бід. У роки громадян, війни у 
селі побував Г. І. Петровськнгі, 
після цього виконком подав кло¬ 
потання перед ВЦВК про пере¬ 
йменування Єньківської Каплиці 

па с. Петрівку. За Всесоюз. пере¬ 
писом 1926 II.— Гіетрівської сільра¬ 
ди Хорольського р-ну; господарств 
селян, типу — 191, ін.— 4, 965 ж. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(13. IX 1941 — 19.ІХ 1943) діяли 
підпільні організації, члени яких 
1942 були розстріляні гітлерівця¬ 
ми. 79 хат із 86 було спалецо. 
У селі — колгосп ім. М. Ф. Вату- 
тіна (м’ясо мол. напряму, зерно¬ 
ві і тех. культури). У селі є с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 400 
місць), б-ка (11 564 од. зб.). 1957 
встановлено надгробок на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, що заги¬ 
нули під час визволення (1943) П. 
від гітлерівців, та пам’ятник вої- 
нам-одпосельцям, які полягли 
(75 чол.) па фронтах Великої 
Вітчизн. війни. 
ПЕТРІВКА РОМЕІІСЬКА (до 
1935 — Петрівка) — село Галиць¬ 
кого р ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані 
нас. пункти: Балясне, Венеславів- 
ка, Новоселівка, Радянська Дача. 
Розташ. в долині р. Хоролу, за 
20 км від райцентру та за 1 км від 
залізнич. ст. Венеславівка. 3120 ж. 
(1990). Виникла у першій пол. 
17 ст. і мала назву Петрівка. Зга¬ 
дується в істор. джерелах 17 ст., 
значиться на карті Г. Л. де Бопла- 
на. Першими поселенцями були 
втікачі від польської шляхти, ко 
заки. Належала до Г адяцгжо/о 
замку, згодом нею володіли пол¬ 
кові писарі Сидір Раєвський, Сте- 
фан Залесний, гетьман І. Скоро¬ 
падський. 1713 село віддано Заха- 
рію Рощаковському. 1672—1782 
відносилося до Гадяцької першої 
полкової сотні Гадяцького полку, 
1781 — до Гадяцького пов. Черніг., 
1791 — Київ, намісництва; 1796 — 
Малорос., 1802 — Полтав. губ. За 
переписом 1859 у П. (село власни¬ 
цьке, козацьке) Сергіївської йол. 
Гадяцького пов. наліч. 109 дворів, 
867 ж., дерев. Покровська церква 
(1784), при ній б ка, церковнопа¬ 
рафіяльне попечи і е /іье ггю. 1900 
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ПЕТРІВЦІ V II. Псі рІГМ'ЬКОЇ йол. того ж пов. 
і.Іи чи 1 сільські громади (2 — 
м ічи власників, І козацька), 174 
чвари, ’ н:м( ькі шкоди. У 1910 — 
м» £ 11 к >|»п 118$ ж., 743 дес. посі¬ 
ві м 19/0 ип'ї і’ііі і і ній двокласне 
іка іьім* уч ще, і 1917 іюч. гриріч- 
Ш І *а І П 1.1 IV П|М ч П ІИПКЧІО ІЗ 
січні 1918 1971 пі рампо полотий 
ссл. оудипок. 1 7.111 192.9 II. — 
центр Псі ріІК'МОМ О Р ІІУ РоМСІЮЬ 
кого округу, 1190 і 19 ’/ пішшсло 
2 І ( с). {11 <11 прію 11 іііі колос.» та 
< * 1( р поі і а /іука>, 1930 на їх базі 
\ім ІСО І і« п'П < 1 ІСрИОНИІі КоЛін'-. 

Мі і чіп цін ф.ншк і окупації 
(І ’ ІX 19 11 191 \ 19 19) і і і іеріп 
ЦИМИ івкаюваїю /л ж. \ селі 
діяла парі план, група (командир 
М. М. Боровик). У 199л—57 II. Р 
була центром Петрівсько Ромен- 
ського р-пу. У селі розташ. колгосп 
«Зоря комунізму» (м’ясо-мол. і 
зернового напряму, тех. культу¬ 
ри), відділення зв’язку та Ощад¬ 
банку, с ш. па 470 місць, дільнич¬ 
на лікарня па 50 міс ць, 9 дитсадки 
(200 місць), Будинок культури па 
250 місць, к іуб Нафтовик на 
150 місць, б ка (22,8 ще. од. лб ), 
нафтобаза, ц« м-ііаіпп іа хліоо 
завод, хл і бо »л і«>і і їй* паї ші пункт, 
ремонтно підіїрисмсі по. У II.-Р. 
5 братських моїм і рад. воїнів, 
що загинули при ви іио м піп 1943 
села від пім «|і пііік і іаі ірбпиків; 
1958 встапов ієно нам шпик вої 
нам одисхх* п.цям, які іючяі пі 
(142 чол.) па фіюпї і\ Великої 
Вітчизн. війни N 11 п мої пла 
Героя Рад. Союзу (19*0 М сі Пі 
іиди (1919—49). Нот іменем паз 
вана вулиця в селі, біли ішкочи 
встановлено (1972) бюст У Поносе 
лівці могила Героя Рач Союзу 
(1943) В. О. Ромина (І!)()М і і) 
3 часу Північної вііііііі І7(Н) Ч 
біля села збереглася велика кі іь 
кість курганів. Це частково мори 
ли, а більшість — насипи, фоб 
лені шведами у військових цілях 
петрівсько-рОменськп П 
РАЙОН — адм.-тер. одиниця 
Ств, 7,III 1923 у складі Ромецсь 

кого округу із Березово Луцької 
та Остап Чвської волостей Мирто- 
род. пов. і Острівської, Розбишів- 
ської та Кр&сііозиамепської (ра¬ 
ніше Сергіївська) волостей Гадяць- 
кого пов. (всього ІЗ сільрад). 
Спершу називався ГІетрівським. 
Центр — с. Петрівка, після 1930 — 
Петрівка-Роменська. Пл. І06 кв. 
верст. На 7.IX 1923 нас.— 33 756 
чол. 13.VI 1930 віднесений до Лу¬ 
бен. округу. Розформований 2.IX 
1930. Підновлений 1935 в складі 
Харків, обл. під назвою Петрів- 
с ько Ромснськиіі, з 22.IX 1937 — 
у І Іо.чгав. обл. Ліквідований 4.1 
1957. 
ПЕТРІВЦІ — село Миргородсько¬ 
го р-ну, розташ. на р. Хоіюлі, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане село Кузь- 
менки. Розташ. за 12 км від Мир¬ 
городу і за 10 км від зачізнич. ст. 
Кибішці. 1772 ж. (1990). Село 
виникло у 1 іі пол. 17 ст. шляхом 
козацької колонізації. Вперше зга¬ 
дується в матеріалах перепису 
1 (>!>(). У 1732 гетьман Данило Апо¬ 
стол пожалував П. у володіння 
сотнику Данилу Павелку. Входи¬ 
ло до Миргородської першої сотні 
Миргородського полку. З 1781 — 
до Миргородського пов. Київ, 
намісництва, 1787 в селі наліч. 
909 ж. чол. статі. З 1796 — Мир¬ 
городського пов. Малорос, (з 
1802 — Полтав.) губ. У першій 
пол. 19 ст. село було центром стану, 
до якого входило 54 нас. пункти. 
1859 в П. проживало 2605 чол. 
У селі була станова квартира, 
церква, парафіяльне училище, се- 
ч ітряііий з-д. За матеріалами пе¬ 
репису 1910 в П. наліч. 534 госпо¬ 
да рства, 3202 ж. Діяв паровий 
млин, олійниця, цегельний завод, 
поштова станція, проводилися два 
щорічні ярмарки. У кінці січня 
1918 в Петрівській волості прого¬ 
лошено Рад. владу. Волревком 
очолив житель П., учасник рево- 
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люції 1905—07 І . Т. Кропившій. 
У кінці березня — грудні 1918 
село окупували нім.-австр. війсь¬ 
ка, у середині серпня 19!9 — за¬ 
хопили денікінці. Влітку 1920 ств. 
комітет незаможних селян. 1923 
в П.— 3308 ж. Петрівці вськ і й 
сільраді підпорядковувалося 6 
нас. пунктів Весною 1929 в П. на 
основі товариства по спільному 
обробітку землі була ств. артіль 
«Червоний колосок», одночасно — 
артіль «Ленінський шлях», а на 
х. Кузьменковому артіль «Вільна 
праця». На поч. травня 1933 в 
II. було кооперовано 361 госпо¬ 
дарство (бл. 40 %). На кінець 
року колективізація в селі була в 
основному завершена. Під час 
Великої Вітчизп. війни село оку¬ 
пували гітлерівці (14.ІХ 1941 — 
18.ІХ 1943). Бл. 400 ж. П. воюва¬ 
ли в рядах Рад. Армії, з них 
150 загинули. У серпні 1950 кол¬ 
госпи II. об’єдналися в колгосп 
«Україна». Тепер П.— центр, са¬ 
диба багатогалузевого господарст¬ 
ва — колгоспу ім. Героя Соц. 
Праці II. С. Іваненка (зерново- 
тех. напряму, тваринництво). Бе¬ 
тони ий і асфальтовий з-ди, валь¬ 
цьовий млин, олійниця, с. III., 

лікарня, аптека, Будинок куль¬ 
тури (на 400 місць), б-ка (14 439 
од. зб.), народний історико-крає- 
знав. музей, відділення зв’язку. 
1959 закладено парк па площі 
10 та. Уродженцем II. є кобзар 
В. А. Кабачок (1892—1957; див. 
про нього Полтавська капела 
бандуристів). Пам’ятник (1967) 
В. І. Леніну, надгробок (1965) на 
братській могилі рад. воїнів та 
жертв фашизму 1941 і 1943, па¬ 
м’ятник (1957) полеглим рад. 
воїнам. Обеліск (1975) в пам’ять 
про воїнів-односельців, які за¬ 
гинули на фронтах Великої Вїт- 
чизи. війни. Пам’ятник (1975) 
на могилі Героя Соц. Праці П. С. 
113<і11С11 кв 
ПЕТРЇВЦІВСЬКИЙ ІСТбРИКО- 
КРАСЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ. Ств. 
1967 у с. Петрівцях Миргород. 

р-ну на громадських засадах за 
ініціативою завідуючого музеєм 
М. А. Білоуса. Спочатку для му¬ 
зею було виділено кімнату в шко¬ 
лі, потім у Будинку кульїури. 
Тепер він має своє приміщення 
(нл. 80 м2), експозицію розміщено 
у 2 кімнатах. Вона складається 
з 12 розділів. Кількість експона¬ 
тів бл. 2700 од. Звання народно¬ 
го удостоєний 1976. 
ПЕТРбВСЬКИЙ ПАРК у ГІол- 
таві — пам’ятка садово паркового 
мистецтва (з 1964). Розташ по¬ 
близу плі Леніна. Закладений в 
1905- В ств. парку брали участь 
багато місцевих жителів, якими 
керував ентузіаст — любитель 
природи І. М. Орловський. Тут 
було висаджено близько 60 видів 
рідкісних порід дерев та чагарни¬ 
ків. Парк ► перебувас у віданні 
міськкому!!гощу, Площа 3 га. 
У парку — брак ька могила борців 

«а в тду Рад. Тут поховано 27 чер- 
воноармійців, які загинули під 
час боїв за Полтаву з петлюрівцями 
у січні 1919. та чекістів — братів 
А. Д. і П. Д. Литвипових, вби¬ 
тих у Миргороді па поч. квітня 
того ж року (див. Литвипових 
братів вулиця). У 1926 спорудже¬ 
но Шевченку Т. Г. па ч' ятник. 
1943 в парку було поховано офі¬ 
церів і бійців Червоної Армії, 
які полягли в боях за місто і на 
тер. Полтавської обл., а також 
генерал-лейтенанта, командуючої о 
4-ю армією О. І.а 3 и гін а (див. 
Зигіна вулиця, Зигіпу О. 1. па¬ 
м’ятник). У 1967 в центральній 
частині парку споруджено граніт¬ 
ну стелу па честь частин і з’єд¬ 
нань Рад. Армії, які 23 вересня 
1943 визволили Полтаву від 
нім.-фашист, загарбників і які 
були удостоєні найменування Пол¬ 
тавських (арх. П. С. Гумнч). 
Іл.— табл. X. XIV. 
ПЕТРбВСЬКОМУ Г. І. МЕМО 
РіАЛЬНІ ДОШКИ. Встановлені 
на честь Петровською Григорія 
Івановича (1878—19 Ї8) — рад. 
держ. і парт, діяча. 11 у Харкові 
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в сім’ї робітника-Кравця. Пращо 
най учнем слюсаря, згодом тока¬ 
рем у Харкові і Катеринославі. 
І іріа учао ь V революційному ру¬ 
сі і ІН°і N 189/ сіав членом ка- 
ісритм 'ПІНСЬКОЮ Союзу бороть- 
би 1.1 ви а но; ієіінл робі і ннчого кла¬ 
су ►. 11 ГМ) і 11 |).і 11 юп.і її у Катерппо- 
< із неї.кір орі ції ГСДИІ. Депу- 
і.і і і і І,і-р і іу мп, і о юна бі.іь- 
НЮнццької фракції V І'Ч). і 1913 
кілька ра і і п црні і і кап V Кремен 
ч у К Н| шцюючи іо'іоіюю ВУЦВКу 
( І *»І ■ І 18) іюбупПИ У о.иам.пч мі 
( і а ч і • < і а ч Ніні і піци і і і і ! і окрема 
\ і міч її і І'РУ, і пі Г * ’О і а і 11 но 
і і мім їм і і ! її н і н і ні і пі м н 
Кобі; пік п, Кременчук, і\оци, 11 и 
рятин, Но ману, Семенїпку, Виш 
пяки, Єпькн, Кіепачі, Грубаііці 
та іи. Хорольського повіту, 1921 
відвідав Миргород, Великі Соро 
чинці і Зубівку, 1922 — Хорол, 
1928 — Кошманівку, 1929 — їло 
бине, Лубни, Шишаки, 1931 — Ку- 
мекіику, 1934 — Гребінку. 1) У 
м. Полтаві Встановлена па тер. 
кол. іаіпиііічнцх майстерень (те¬ 
пер 11о 11 а їм ні ми ієн юно юремонт- 
1111 і і завод, ну.і. Глнового № .Ю), 
у яких 1920 пиетупав на мітингу 
1 І. Пегровськції. Дошка — мар¬ 
мур, ні ікрин і 1 "К»Н. ) У м. Хо 
ролі І3< гапонлеііа Г),Ч І па (|>асаді 
Ьу ціпі у ку и.тури (пул К Марк¬ 
са Лі*? 7.1), у 11 р 11 м і 111.< пні якого 
1920 на а ііц комік гін мг іамо і 
лих селян вжтупмн І І Петром 
ський. 
ПЕТРбВСЬКОМУ Г. І. ІіЛМ ЯТ 
НИКИ. 1) У с. Вабнчінці І юбші 
ського І» ну. Знаходить! я б і ін 
буднику правління Ко Ц'їм 11\ ІМ 

Петровської о. Іалпюбг гоп на ску іь 
нтура па цегляному іюіілмсмгі 
Висота — 4,/ м (і ку паї II І 
Клеїш). Відкрито 196/. ') \ • 
Василівні По пап. р ну. Залі.ю 
бетонне ПОГРУДДЯ на це 1.1 я пому 
постаменті. Висота — 5,6 м Від 
крито 1967. 3) У с. Горислапці 
Кременчуцького р ну. Гіпсова 
скульптура на залізобетонному по 
стамеїігі. Висота — 5 м. В і ікри 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА КІРХА 

то 1967. 4) У с. Манжелії Глобин- 
ською р-ну. Залізобетонне погруд¬ 
дя на цегляному постаменті. Від¬ 
крито 1969. 
ПЕТРО ДАВЙДІВКА (кол. Су- 
лимине) — село Диканеького р-ну, 
центр сільс. Ради нар; депутатів, 
якій підпорядковані села Єлиза¬ 
веті вка, Жадани, Нова Василів- 
ка, Хомснки. Розташ. за 15 км 
під райцентру та за 41 км від за¬ 
лиш ич. от. Полтава-Київська. 
.'» 15 к. (19!)0)і За переписом 1859 
II Д (( у.шмппе, село власниць¬ 
ке ) Іпизків. піні, мало 35 дворів, 
185 ж. 1881 відкрито одпокласну 
піко іу 1882 42 цзори, 226 ж. 
1900 у II. Д І їор іа пінської вол. 
(разом з хуторами) 80 дворів, 
561 ж., сільс. громи іа; 1910 — 
37 господарстві 209 ж. 
Рад. владу проголошено у 1918. 
За переписом 1926 П.-Д. Орланів 
ської сільради Вал ж пінського р-ну 
Полтав. округу, 49 і осиодарств, 
238 ж. 1929 ств. колгоспи: «Шлях 
Леніна», «Спільні лапи», ім. 
В. І. Чапаєва, «Жовтнева перемо¬ 
га». У період нім.-фашист. ок}г- 
пації (4.Х 1941 — 23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці відправили на примусові 
роботи до Німеччини понад 60 
юнаків та дівчат. З 1987 П.-Д.— 
центр сільради, па тер. якої роз¬ 
тані. колгосп «Дружба» (зерново- 
го напряму, іех. культури). У 
селі — відділення зв’язку, непов¬ 
на с. шц фельдшерсько акушер, 
пункт, дика іок, клубна 200 місць, 
б ка (1 і, і тік од, зб.). 1965 споруд¬ 

ій ІЮ і ІГ IV н пам’ять про ВОЇ11ІВ- 

одшнельців, іцо загинули (183 
чоГ.) на фронтах Великої Віт- 
ЧІІ III. НПІіІИ. 

пі і ропАвлівська кірха у 
По па пі. Перша дерев’яна люте- 
ра не і а а церква (кірха Петра) на 
тер Німецької колонії була освя¬ 
чена 1832 (перебудована із ста¬ 
рою складського приміщення). 
II. к. збуд. 1877—81 на розі вул. 
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Кобеляцької (тепер вул. Фрунзе) 
і Монастирської (тепер Радян- 
ська) за проектом арх. С. Г. Григо- 
раша у исевдоготичному стилі 
(первісний проект — арх. Б. Г. 
Михайловського). Мурована, пря¬ 
мокутна у плані (27 X 17 аршин 
у середині), однонефна з восьми¬ 
кутною апсидою. Гол. фасад увін¬ 
чувала наметова дзвіниця (дзвін 
важив 34 пуда). Богослужіння 
відбувалося у супроводі органної 
музики. 1932 закрита, 1933 розі¬ 
брана. 
петропАвлівська церква 
у м. Гадячі. Була споруджена в ра¬ 
йоні Гончарівки, 1776 згоріла. 
1777—79 збудовано нову на кошти 
священика Десятиикова Васильє¬ 
ва. Дерев’яна; первісно була три- 
дільною. Центр, квадратна в пла¬ 
ні дільниця увінчувалася банею 
на восьмерику, бабинець і вівтар — 
світловими банями. У 19 ст. добу¬ 
довано пд. і пн. приділи 1862 — 

Петропавлівська кірха в Полтаві. 
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триярусну дзвіницю. При П. ц. и 
яла церковна б-ка. Не збереглася. 
ПЕТРУ І ПАМ’ЯТНИК у Пол і а 
ві. Див. Полтавської битви па 
м} ятки. 
ПИВГОРбДСЬКИЙ МИКОЛА - 
ЇВСЬКИЙ МОНАСТЙР чолові¬ 
чий (Пивогородиський Пустин¬ 
но-Миколаївський, Пивський). 
Заспован. 1629 як пустинь ченця 
ми київ. Пустинно-Миколаївського 
монастиря для нагляду за земель¬ 
ними володіннями на Лівобереж¬ 
жі. Розташ. за версту від Городи¬ 
ща (тепер смт Градизьк Глобин- 
ського р-ну) на схилі гори Пивихи 
на лівому березі Дніпра. Під го¬ 
рою було викопано печеру, збуд. 
церкву, зруйновану під час напа¬ 
ду Крим татар. Невдовзі було 
зведено нову — дерев’яну Микола¬ 
ївську церкву та ін. будівлі. У 
17 ст. П. М. м. став значним релі¬ 
гійно-політ. осередком, який ві¬ 
дігравав помітну роль у боротьбі 
з уніатством, подіях, пов’язаних 
з козацько-сел. повстанням П. 
Павлюка (1637), визвольної війни 
1648—54, що було відзначено в 
універсалі Б. Хмельницького 
(1651). Монастир виступав посе¬ 
редником у переговорах П. Доро¬ 
шенка з І. Брюховецьким під час 
військ, дій між правобережними 
і лівобережними гетьманами. Тут 
був один з найважливіших збір¬ 
них пунктів гайдамаків, зокрема, 
1768 стояв табором С. Неживий. 
У володіннях монастиря форму¬ 
валися гайдамацькі загони, а в 
навкол. лісах ховалося чимало 
втікачів. 1772 збуд. муровані Ан¬ 
тоні ївську та Аннозачаті ївську 
церкви. 1774 пожежа знищила 
майже всі будівлі. Але вже 1775— 
77 було зведено повий мурований 
Миколаївський собор та надбрам- 
ну дзвіницю під горою біля в’їзду 
до монастиря. 1786 закритий, маєт¬ 
ності секуляризовано. Собор пе¬ 
ретворено у парафіяльну церкву, 
з 1800 — кладовищенська. 
ПИВЙХА — гора, пам’ятка при¬ 
роди (з 1969). Геолог, утворення, 
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І |> і цізькл Глюбинського р-ну, на 
березі КремснчуНЬКОГО ВО (ОСХО- 

І.Піца Перебуи.к V ИІ ЦІННІ міськ- 
комупгоспу. П юіца .) і а. Висота 
над рівнем моря 169 м. У дав¬ 
нину ту т існувало пек е чепня Пи¬ 
ва, що на ісжл ю руським боярам 
Нивам. У 1489 король Польщі Ка¬ 
зимир IV пожа іував землі і різ¬ 
ні угіддя, розтані біти г. Пивихи, 
київ. Пустинно Миколаївському 
монастиреві, чепці якого згодом 
засн. ту ї Новгороде ький Мико¬ 
лаївський чонпстир. Па П. були 
монастирські споруди, 2 церкви 
(18 ст.), ряд вітряків. У 19 ст. на 
горі стояла Миколаївська церква, 
оточена глибокими ярами та бал¬ 
ками. На горі до 19 ст. у бата 
тьох місцях були залишки наси¬ 
пів, валів стародавнього укріплен¬ 
ня Городмської (Градизької) фор¬ 
теці, знаходили значну кількість 
паленої цс і ні. Па краю пд. части 
ни насипу головної фортеці по 
мітлі були сліди кам’яного фуп 
даменту, де, за переказами, ко 
лись стояла кам яім банна, иі 
рої і що, споруджена козаками іля 
Спостереження за рухом против 
цикл. На поч. 20 < г. бу ю юбре 
видно навколо горн величезну 
кількіст ь давніх мої нл, курганів. 
Орел них — Бабичпха (тут в іав 
іншу стояла кам’яна баба), [1ядо 
вицька, або Лядськ.1, Гагі ілмлчка 
Близнюки га ін., про які м млро 
ді х<> ці ю чимало легеп і 
Репер на горі розташ. літній піо 
пер, табір. Щороку в ньому під 
починають бл. 1200 дітей. 
Пл П проводились археол обсіє 
жения, зокрема, 1923 — М. >1. 
Руднііськпм, 1958 — Д. Я Ге и* 
іінпм. Виявлено пізньогіалеотіт. 
місцезнаходження (35—11 тис. р, 
тому) в ур. Скакалка; 2 поселеп 
ня доби бронзи (2—1 тис. до н. є.): 
поселення доби енеоліту (4—.4 
тис. до н, е.), що дало назву «ни 
вихинському типу» пам’яток; у 
відслоненнях знайдені вироби з 

кременю фіналу раннього палео¬ 
літу (150—35 тис. р. тому). Мате 
ріали зберігаються у фондах ІА 
АН України, ГІолтавському крає¬ 
знавчому музеї. 
ПИГУРЕНКА НАЗАРА ДРУ¬ 
КАРНЯ. Діяла у 60—80 рр. 19 
ст. в Полтаві. Містилася в Круг¬ 
лому пров. біля КеДдетського кор¬ 
пусу. Друкувала літ-ру різного 
профілю, у т. ч. довідкову й ху¬ 
дожню. 
ПИРОГЙ — село Глобинського 
р-пу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
села Бориси та Яроші. Розташ. на 
р. Ка гам лик (прит. Дніпра, те 
пер впадає в Дніпродзержииське 
водосховище), на автошляху Кре¬ 
менчук — Хорол, за 9 км від рай¬ 
центру та за 15 км від пристані 
Градизьк. 981 ж. (1990). Село 
їси. вже в 17 ст. За даними пере¬ 
пису 1726 тут було 42 двори мона¬ 
стирських селян, що належали ігу¬ 
мену київського Пустинно-Ми¬ 
колаївського монастиря Радило- 
вичу. 1745 збуд. дерев. Георгіїв¬ 
ську церкву. З 2 ї пол. 17 ст. до 
1781 П. входили до складу Горо¬ 
днє-ької сотні Миргород, полку. 
179 дворів (1781). У 1781 село 
віднесено до Городиського повіту 

І Іетропавлівська церква у Гадячі. Фо- 
Ю 30 х рр. 20 с г. 
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Киш., з 1789 — до Градизького 
повіту Катеринослав, намісницт¬ 
ва. З 1798 П. увійшли до складу 
Кременчуц. повіту Малорос, (з 
1802 — Полтав.) губернії. У 1787 — 
644 ж. чол. статі. У 1-іт пол. 19 ст. 
тут існ. уч-гце відомства ІІолтав. 
палати держ. масти остей, де в 
1847 навчалося 24 учні. 1857 збуд. 
нову дерев, на мурованому фун¬ 
даменті Георгіївську церкву з 
дзвіницею, при якій були б ка та 
церковнопарафіяльна школа. За 
переписом 1859 у селі — 149 дворів, 
1296 ж., відбувався один ярма¬ 
рок па рік. У 1863 — 154 двори, 
винокурний з-д. Після скасуван¬ 
ня кріпосного права П. стають 
волосним центром. 1877 відкрито 
зразкове двокласне уч ще. Па час 
перепису 1900 у селі було 2 гро¬ 
мади (козацька та казенних селян), 
всього наліч. (з хуторами) 219 дво 
рів, 1586 ж. У 1910 — 281 двір, 
1754 ж. 1910 засік Пирогівське 
міське початкове училище, на 
базі якого 1913 ств. Пирогівське 
вище початкове училище. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. П. стають центром сільради. 
1920 був ств. перший парт, осе¬ 
редок. 1923 село віднесено до 
Глобпнської о р ну Кременчуц. ок¬ 
ругу. У 1926 — 436 дворів, 2089 ж. 
У вересні того ж року в П. від¬ 
булася с.-г. виставка, яку відвіда¬ 
ло 2500 чол. На ній було представ 
лено 610 експонатів з рослинницт¬ 
ва і 64 — з тваринництва. У роки 
ні м.- фашист. окупації (12. IX 
1941 — 26.IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 129 чол., село спалили 
(з 462 залишилося 26 хат). У с. 
Борисах діяла підпільна група. 
У П.— центр, садиба колгоспу 
«Зоря комунізму» (рільничо-тва¬ 
ринницького напряму), відділен¬ 
ня зв’язку та Ощадбанку, комп¬ 
лексний приймальний пункт, с. ш., 
фельдшер.-акушері пункт, дитса- 
юк, клуб на 300 місць, б-ка (14 
тис. од. зб.), сільс. музей на гро¬ 
ми ц засадах. 1843 II. відвідали 

проїздом Г. Г. Шевченко та С. 11. 
Гребінка. Уродженцем с. Бориси 
е. Герой Рад. Союзу В. П. Ьори- 
сепко (1923—45). У 1975 на фаса¬ 
ді будинку школи, де він навчався, 
відкрито Борисєнку В. II. мемо¬ 
ріальну дошку. Пам’ятники* рад. 
воїнам, які загинули 1943 при 
визволенні села від гітлерівців, 
та воїнам-односельцям, полеглим 
(134 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизні війни (1959); В. І. Леніну 
(1970). 
ПИРОГІВСЬКЕ ВЙЩЕ ПОЧАТ¬ 
КОВЕ УЧЙЛИЩЕ змішане. Засн. 
1913 на базі Пирогівського місь¬ 
кого початкового училища, Міс¬ 
тилося в громадському приміщен¬ 
ні. Мало 4 класи. Приймалися діти 
обох статей 10 —13 років, що за¬ 
кінчили початкову н і колу. Утри¬ 
мувалося за рахунок держави 
і плати за навчання. Учнів — 
109 х іопчикіи і 48 дівчат (1916). 
ПИРОГІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПО¬ 
ЧАТКОВЕ УЧЙЛИЩЕ у Пиро¬ 
гах. Засн. 1910 в складі двох, 
1911 — трьох і 1912 — чотирьох 
класів. 1913 перетворене на Пи¬ 
рогівське вище початкове учили¬ 
ще. Учнів — 94 хлопчиків і дів¬ 
чат (1911). 
пигятин — місто у Переяслав 
ській землі. Вперше згадується в 
Лаврептіївському літописі під 
1155. 1239 зруйнований мопголо 
татарами. Бл. 1362 П. захопила 
Литовська держава. Городище 
розташ. у центрі сучасного міста 
Пирятина, в урочищі Замок. > к- 
ріплення його були знищені в 
ході перепланування у 18 ст., але 
не зважаючи на це місцевий крає¬ 
знавець А, А. Святогор зібрав 
значну колекцію матеріалів з 
історії м. Пирятина, в т. ч. за 
12—13 ст. 
ПИРЯТИН — місто районного 
підпорядкування, центр Пиряти 
ського р-пу, залізнична ст., вузол 
автомоб. шляхів, що ведуть на 
Київ, Харків, Суми, Черкаси, Чср 
ііігів. Розташ. па правому березі 
р. Удаю (басейн Дніпра) іа 197 км 



на Пн. Зх. від Полтави. Нас.— 
18,4 тис. чол. (1990). Вперше 
згадується в Лаврептіївському 
літописі під 1155. Після зруйну¬ 
вання П. монгсло-тат. ордами 
у першій половині 13 сі. поселен¬ 
ня поступово відродилося. 1261 
П. згадується як великий населе¬ 
ний пункт у складі об’єднаної 
Сарайської і Переяславської єпар¬ 
хій. Близько 1578 II. володів 
шляхтич М. Грпбумоіиіч Бліібуза, 
1592 ГІ. перейшов до рук чер¬ 
каського старост м.іінаїа Олек¬ 
сандра Вишневе ні.кої о, якому за 
указом польського короля Сіп із 
мупда III було надано привілей 
на запровадження магдебурзько 
го права. О. Вишневенький па 
місці старого П. побудував замок 
і місто, яке назвав Михайловим 
на честь свого батька. Та ця назва 
не прижилася. П. надається герб — 
стріла на міській печатці. Після 
смерті О. Вишневенького у першій 
половині 17 ст. П. володів його 
син Ісремія Вишневецькиіі. У дру¬ 
гій чверті 17 ст. па карті франц. 
інженера Г. Л. де Боплана II. 
значиться як населений пункт, а 
у «Кпите Большому Чертежу» 
(1627) згадується як місто. 1640 
за даними реєстру володінь І. Виш¬ 
невенького у П. наліч. 1749 госпо¬ 
дарств. У 1648—58 II.— сотенне 
м-ко Пиряпінської сотні Кропи- 
венського полку. П. мав дві сот¬ 
ні: Пирятинську 1-у і Пирятин- 
ську 2-у. 1658 сотенне містечко П 
віднесено до Лубенського полку. 
Як свідчать переписні книги 1666, 
в П. наліч. бл. 3400 чоловік, жите¬ 
лі в осн. займалися ремеслами і 
торгівлею. Навесні 1683 пожежа 
знищила значну частину міста. 

-У П. було дві церкви — Гпас ька і 
Пречистеиська. У і8 сі.— і церк 
ви, У листопаді 1708 козаки під ке 
рівництвом старшини Леотія Свіч¬ 
ки відзначилися в боротьбі проти 
швед, загарбників і не здали міста 
ворогу. За виявлену стійкість і 
хоробрість .. Петро 1 пожалував 
дирятинцям грамоту. У вересні 

ПИРЯТИН 

1781 згідно з указом Катерини II 
П. став повітовим містом Київ, 
намісництва, 1782 — затверджено 
Пирятина герб. 1787 складено 
перший Пирятина план. 1796 П. 
віднесено до Малорос.; 1802 — П„, 
як повітове місто, увійшов до 
повоств. Полтав. губернії. 1805 
в П. мурованих будинків не було, 
нас.— 2627 чол., з них—1309 чол. 
і 1318 жінок. Щопонеділка і шо- 
п’ятниці відбувалися торги (база¬ 
ри), влаштовувалося 4 ярмарки 
па рік. 1810 — до складу двоверсто- 
вої міської дистанції навколо Ц. 
включено с. Заріччя, що належа¬ 
ло поміщиці Марії Ограновиче- 
вій, та хутір Гуленків колезького 
реєстратора Андрія Гуленка. П. 
складався з двох кварталів, перед¬ 
містя Слобідка та Броварки. На¬ 
лічувалося 560 будинків. 1820 чол. 
і 1900 жінок, 28 водяних та вітря¬ 
них млинів, олійниць та просору¬ 
шок, 5 шлейних будинків, 2 
трактири, 90 виставок для прода¬ 
жу інша на ярмарках. [1859 у 
П. було 576 домоволодінь, 4355 ж., 
з них — 2180 чол. і 1275 жінок. 
5 церков: дерев'яні — Успенська 
(1690), Преображенська (1741), 

Пирятин. Іллінська (кладовищенська) 
церква. Фото 1959 
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Вознесенська (1767; всі гри — не 
збереглися), мурований собор Рі¬ 
здва (1781, тепер діючий) і дерев. 
Троїцька на Заріччі (1754; не збе¬ 
реглася), повіт, училище (засн. 
1814), поштова станція, повітові 
адм. установи. За даними пер¬ 
шого всерос. перепису населення 
(1897), у П. мешкало 8022 ж., з 
них — 3988 чол. і 4084 жінки. Про¬ 
цент письменних становив 34,1, а в 
повіті — 13,9. 1878 в П. було 
2 заводи по переробці с.-г. сирови¬ 
ни, 1895 — 19 дрібних фабрик та 
заводів, у повіті — 43 підприєм¬ 
ства. 1894 — через П. пролягла 
гілка Києво Воронезької залізни¬ 
ці. 1900 у П. було 57 забудова¬ 
них кварталів, 914 будинків, з 
них — 6 двоповерхових мурова¬ 
них, 75 одноповерхових мурова¬ 
них, решта — глинобитні та дере¬ 
в’яні під сочом’яною стріхою, 6а- 

Пирятин. Середня школа 
(кол. жіноча гімназія) 
по вул. Червоноармійській, 

зарний і ярмаркові майдани. Со 
ціальнин склад населення: міща¬ 
ни — 62 відсотки, козаки — 16, 
селяни — 12, привілейовані — 
10 відсотків. 1906 виникла Пи¬ 
ряти не ька організація РСДРП. В 
П. діяли чоловіча (1912) і жіноча 
(1907) гімназії. 1913 побудовано 
новин мурований собор, теплий, 
з електроосвітленням і трьома 
кришталевими люстрами (не збе¬ 
рігся) і відкрито вище иоч. уч-ще. 
У березні 1917 ств. .Раду робітн. 
депутатів, у липні 1917 — повіто¬ 
ву Раду робітн., селянських і 
солдат, депутатів. Рад. владу вста¬ 
новлено в січні 1918. З 1923 П.— 
районний центр Прилуцького ок- 
руїу. 1920 П. відвідав голова 
ВУЦВК Г. 1. Гїеі роиеькиіі. 1925 
у П. працювало 12 заводів, фаб¬ 
рик і промартілей, 17 пунктів 
лікбезу, (> грудоинх шкіл, три¬ 
річні псд. курси, школа фабрично** 
заводського навчання, дві 6-ки, 
робітн. клуб, театр, два дит. бу¬ 
динки. У 1926 в П. проживало 
12 212 чол., 1939 — 13 918 чол. 
На поч. 30 х років стали до ладу 
сироварний завод, меблева фабри¬ 
ка, працювала електростанція, 
МТС, автоколона. До війни в 
місті було 8 загальноосв. шкіл, 
2 б ки, кінотеатр, міський радіо¬ 
вузол, районна лікарня, поліклі¬ 
ніка, дит. консультація та ін. 
3 18 вересня 1941 по 18 вересня 
1943 місто було окуповане цім.-фа¬ 
шист. загарбниками. 1946 — у П. 
10 045 чол. населення. У місті — 

сироробний, овочесушильний, це¬ 
гельний, комбікормовий, 3 ас¬ 
фальтні і дослідний спеціаліз. 
заводи, комбінат хлібопродуктів, 
м’ясокомбінат, меблева і харчо¬ 
смакова фабрики, експедиція гли¬ 
бокого буріння, мех. пекарня, ре¬ 
монтно-транспортне підприємство, 
автотранспортне підприємство, і 
автоколони, 5 буд. орг-цій, ком 
бінат побут, обслуговування стан¬ 
ція тех. обслуговування легкових 
автомобілей, 6 загальпоск;»., му¬ 
зична, спорт, і дитяча кінно спорт. 
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НІКОЛИ НКіріІЯ, Будинок культу¬ 
ри (м.і 600 мі-ць), З кінотеатри, 
і пїїч * піт, ’ бібліотеки (84,6 
мі.о ) п трико краєзнав¬ 
чий му м • 11, і іріііііи і галерея, іпо 

І р« іМ , і І І 1)1*11 
N І [нрп гіпі І (м• 11 піці та н і ціщТр. 

> ,1 ІІІІІ.І ІI р 1*1 М і І І • К і і М і Ікрігмі Жовт 
НОВОЇ рі’ІІС* ІІ< >1 і ( І І П цін ||\' ч.\нлп 
і ар і», і і іи»р« нот V І9 >п в рі 
.'IV Пі і а 11 мі м ці.пііііі кп поспів 
Прапор і »11 \ їм іму » її імені 
Калі піца Іічо і 1111 її і.і І ’»і * р ч о н 
різка, Ка ними Ми і 11м«м ім 
НІС ІВМІІІІІІ і І При ( МИЄМО >1 Ми МІМ 
Ради народи и ч цпу і а і І в Ми 
.1 )49 і а і і іі.і ■ н ну і мі,, в і ч 1977 
і і орної ігм н і їм іц.і її іуі мін на 
виробииці ві свіїнтіц, і коне іанод, 
Будинок ку.чьіури, клуб, бібдіои* 
ка (12,9 тис. од. зб.), ноча псова 
школа, 3 дитячих ясла садки, сіл 
діон. Уродженцями П. є укр жи- 
вописець-мопумепталіст Іван Мак¬ 
симович (1679—1745; брав участь 
у розписах Мгарського, Золото 
піськото і Персяс іавського мона 
стрів), рос. вчений 11, Я. Гамалія 
(1766 181/), іі трик мпстецтвозна 
вства 0. І, Григорович (1786— 
1865; див. Григоровичів садиба), 
укр. живописець і педагог А. М. 
Мокрицькпіі (1810 /0), засл. діяч 
науки N44 Р, проі|нгор медицини 
Г. ф. 11 иссмськ ції (1862 1937), 
ВІТЧИЗНЯНИЙ іі-оіім, • І М 11 Кор. АП 
СРСР II. І І« м чси (1885 1943), 
укр. скульптор і І ІИІВПЖІІКО. 
Поблизу Пирянні і па чугорі Уоі 
ЖИЩЄ (тепер О. Мір’янпч і) нар 
укр. письменник Є II І р< опіка 
(1812—48, див. Гребінки вучицн) 
У 1843, 1845, 1859 II в? і ві гш 
Т. Г. Шевченко. У місі і < іу мів у 
чині капітана М І. Кутуюв бу 
вали Г. С. Сковорода, Марю» Вов 
чок. У II. пар. І ерої Рад < ми іу 
А. І. Нефьодов, І. Ф. Гот піп, 
у с. Калинів Міст ІІирятипської 
міської Ради — Герой Соц. Праці 
Л. П. Панченко. 1941 під П. лаги 
пули військові кореспондента 
рос. письменники Юрій Кримом 
поет і журналіст В. І, Аврущсн- 

1ШРЯТИН 

ко. У П. видається районна газ. 
«Пирятинські вістів (з 1991). Архі¬ 
тектурні пам’ятки: Різдва Богоро¬ 
диці собор (1781), лікарня (поча¬ 
ток 19 ст., арх. М. Амвросимов); 
пам’ятники: В. І. Леніну по вул. 
Леніна і на Привокзальній площі 
за іізіпіч. ст. Пирятин, бюст Карла 
Маркса (пл. К. Маркса), двічі 
І грою Соц. Праці, академіку- 

I і; в -к ці ОМ еру Ремеслу В. М. ТШ- 
и'шипик (біля міської с. ш. № 4). 
Мгмор дошки 1 . Г. Шевченку, 
пік ьменпикоиі К. М. Герасименку, 
І « рою Ра д. Союзу П. Ф. Цибаню 
(див. окр Статтю), меморіальний 
комплекс і і.і м ’ я 11111 к і в па брат- 
СЬКИХ Моїй ІЗЧ » полеглих борців 
за владу Ра ї у роки громадян, 
війни і 144 рад. воїнів, .загиблих 
під час оборони 19 її і визволення 
1943 міста від гітлерівців. Пам’ят¬ 
ний знак па братських могилах 
рад. бійців, що померли від ран 
у гіиря ПІНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ І ос пі- 

талях (1943—44), пам’ятні знаки 
на честь воїнів 117-ї стрілецької 
дивізії, що обороняли П. у вересні 
1941, 237-ї, 309-ї стрілецьких ди¬ 
візії), які визволяли МІСТО V ве¬ 
ресні 1943 й одержали нацмену 
вашія «Пирятинських». На честь 
визволителів на фасаді примі¬ 
щення міської Ради нар. депута¬ 
тів встановлено Дивізіям, удостоє¬ 
нії ч звання «Пирятинські», мемо 
ріалі,ну дошку. На братських мо- 

111»» 
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гилах жерти фашизму (бл. З тис. 
чол.) у Пиі)огоізій леваді під П.— 
нам’ятник-обеліск. Див. цикл ста 
ієн на термін «пирятинський». 
Іл.— табл. XXXII. 
ПИРЯТИНА ГЕРБ. Наданий 1592 
привілеєм польс. короля Сигіз- 
мунда III разом з магдебурзьким 
правом. Затверджений 1782. На 
щиті в червоному полі було зо¬ 
бражено золотий натягнутий з 
стрілою лук. Уніфікований 1857 
за системою Б. Ф. Коне (див. 
Герб). Існував до 1917. 
ПИРЯТИНА ПЛАНИ. Одним з 
перших відомих П. п. є план міста, 
що входить до складу «Мотори 
ческого и топографического опи 
сания Киевского наместиичества» 
(1787). Він має заголовок «План 
уездного город а Пирятина с пока- 
запием главнейших иубличпьіх 
строєний». Нанесено лінію укріп¬ 
лень одиодільпої 77 прятітської 
фортеці, квартали забудови, гол 
дороги. Хрестиками позначені 2 
церкви у фортеці та 3 на перед 
містях. Планування пд. перед¬ 
містя — радіальне, інших — по- 

Пирягіш. Плав 1802. 

рядкове регулярне. Зберігається 
в Публічній б ці ім. Салтикова- 
Щедріна (Петербург). Відомий та¬ 
кож аналогічний план 1782, який 
зберігається у ЦДІА України. 
План 1802 вхо дить до складу «Ат- 
ласа Малороссииской губершш». 
Розміщений на окремому аркуші, 
обмеженому прямокутною рам¬ 
кою. У правому верхньому куті — 
герб міста, у нижньому лівому — 
пояснення на дев’ять позицій та 
лінійний масштаб у сажепях. Па 
несено гол. дороги — па Лубни, 
Прилуки й Переяслав, а також 
окремі споруди: мурований Різд¬ 
ва Богородиці собор, присутствен- 
пі місця і торгові ряди на торго¬ 
вій площі перед Переяславською 
фортечною брамою, парафіяльну 
церкву у фортеці іа каплицю на 
міському к.'іа іовищі Зберігається 
у Публічній 6 ці ім. Га.гі пкова- 
Щсдріпа (Петербург). 1805 полтав. 
губ. креслярря розробила новий 
план, що передбачав переплану¬ 
вання міста на засадах класич 
ної регулярності. Центр лишався 
па старій торг, площі, якій нада¬ 
валося прямокутних абрисів. Тут 
планувалося спорудити будинки 
суду і казначейства, поштової 
контори. У пп. частині ліквідова- 
по’ фортеці на плані показано нар. 
уч-ще, лікарню і богадільню. Пла¬ 
нування кол. передмість запроек¬ 
товане регулярним радіальним, з 
розширенням і випрямленням ста¬ 
рих вулиць. План опубліковано 
у ПСЗ, в основному реалізовано 
протягом 1-ї пол. 19 ст. Він ста¬ 
новить основу сучасною плану¬ 
вання міста. Див. також Плани 
міст Полтавщини. Див. іл.— 
табл. ХЬУ. 
ПИРЯТИНСЬКА АВТОШКО- 
ЛА. Засн. 1946. Готує водіїв всіх 
категорій. Має три класи: один 
з теоретичної і два з практичної 
підготовки. Щорічно в середньому 
випускає 150 водіїв. Розташована 
на вул. Жовтневій № 199 
ПИРЯТИНСЬКА дитяча кГн 
НО-СПОРТЙВНА ШКОЛА. (Тв. 
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ГЩРЯТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ 1989 на базі кінною з ду примі сь- 
кого колгоспу «Авангард». Під¬ 
порядкована пирятинському рай¬ 
кому профспілки працівників агро- 
пром. комплексу. Верховій >зді 
навчається понад 80 дітей! Тут об¬ 
ладнано музейну кімнату, при¬ 
свячену розвитку конярства. Роз- 
таш. па вул. Киїпськііі .N2 75. 
ПИРЯТИНСЬКА ЖІНОЧА ГІМ¬ 
НАЗІЯ. Відкрита 1.1 X 1907 у 
складі підготовчого га перших 
трьох класів. Мода З річний курс 
навчання, з восьмим пед. класом. 
1909 у гімназії навчалося 185 
учениць, І()| 7 - ‘1-М, з них 85 — 
діти селян, (33 — козаків, і >І — 
міщан і цехових» 51 — почесних 
громадян і купців, 6 — духовен¬ 
ства, 37 — особистих дворян і чи¬ 
новників, 17 — родових дворян та 
ін. У гімназії були спорт, зал, фі¬ 
зичний кабінет та бібліотека. Нав¬ 
чання платне: у підготовчому кла¬ 
сі — 50 крб., основних — 75 крб., 
пед.— 120 крб. па рік. Діяла уч¬ 
нівська квартира. Утримувалася 
коштом держави, і'убсрн. і повіт, 
земств, а «акож плати за навчай 
ня. Містилася Спершу в трьох 
найманих бу ціпках Юскемича і 
Микитенка та Дворянській площі, 
потім у власному цегляному дво¬ 
поверховому будинку з паровим 
опаленням, каналізацією та венти¬ 
ляцією (тепер с. ш. № 4 на вул. 
Червоноармійській № 2). 
пирятинська картйнна 
ГАЛЕРЕЯ. Відкрита у листопаді 
1989. Експонуються картини, пор 
трети, скульптури професійних 
митців України та місцевих ав 
торів. Розміщена па вул. Лені 
на № 47. 
ПИРЯТИНСЬКА МЕБЛЕВА ФА¬ 
БРИКА. З аси. 1932. Входить до 
складу Полтав. вироби об’єднання 
«Полтавдерево». До 1975 була під¬ 
порядкована тресту «Харківдере- 
во». Має два виробничі цехи і три 
дільниці. Виготовляє шафи для 
одягу і книг, приліжкові тумбочки 
та ін. товари пар. споживання. Роз¬ 
тань на площі К. Маркса № 2. 

ПИРЯ гинська н афтогазо 
РОЗВІДУВАЛЬНА ЕКСПЕДИ¬ 
ЦІЯ глибокого буріння. Ств. 1956 
як Пирятинська контора буріння 
республ. тресту «Укпнафта». Су¬ 
часна назва—з лютого 1970. Роз¬ 
тані. на вул. Абаканській № 102. 
ПИРЯТИНСЬКА ПТАХОФАБ¬ 
РИКА. Ств, 1963, підпорядкована 
Полтав. вироби, об’єднанню пта¬ 
хівництва (1980). Має 2571 га 
с.-г. угідь, у т. ч. 2382 га орних 
земель. Будинок культури на 400 
місць. Розташ. у с. Вікторія Пи¬ 
ряти нськог о р ну. 
ПИРЯТИНСЬКА РАЙОННА 
СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІС¬ 
ТІВ у с. Березовій Руділі. Засн. 
1973. Має 1,5 га землі, парк, ста¬ 
вок, теплицю, кролеферму і до¬ 
слідні ділянки. Вирощуються і 
досліджуються понад 200 різних 
видів рослин, окремі з них — рід¬ 
кісні. 
ПИ РЯТИНСЬКА РАЙОННА 
СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ — 
позашкільна установа, що працює 
над розвитком дит. тех. творчості. 
Заси. 1989. Діє 15 гуртків тех. 
профілю, в яких працює 6л. 500 
дітей шкільного віку, зокрема, 
картенгістів, радіолюбителів, авіа- 
моделювання, мото-дельтоплане- 
ристів та ін. Розташ. на вул. Чер- 
вопоармійській № 14. 
ПИРЯТИНСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХ¬ 
НІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАН 
НЯ. Підпорядкована об’єднанню 
«Полтававтомотосервіс». Ств. 1972 
як філіал об’єднання «Полтававто- 
техобслутонування», з 1990 — су¬ 
часна назва. Виконує загально 
тех. рихтувальні, фарбувальні, ан¬ 
тикорозійні роботи тощо. Розта¬ 
шована на вул. Червоноармійській 
№ 167. 
ПИРЯТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ 
17—18 ст. Виникла наприкінці 
16 ст. на місці давньоруського горо¬ 
дища. Займала підвищений право¬ 
бережний мис, розташований при 

663 



Шіа і,.німі в |>. Удай н притоки р, 
Перевозу (тепер ця частина Пи- 
рятіша зветься Замок). Гребля 
на Удаї створювала великий став, 
що додатково захищав укріплення. 
П. ф. поділялася па дві частини — 
меншу (туї розташ. адм. дільниці 
сотенного управління, Різдва Бо¬ 
городиці собор, Спаська церква) 
та більшу, де були ін. громадські 
й приватні двоїш та будівлі. У 
17 — на поч. 18 ст. захисні ого¬ 
рожі П. ф. складалися із земля¬ 
ного валу з палісадом та дерев, 
баштами (глухими й проїздними), 
кількість яких сягала 12 Зовні 
укріплення оточував рів. У дов¬ 
жину фортеця сягала 400 саж., 
впоперек 100—200 саж., заг. дов¬ 
жина укріплень перевищувала 
1000 саж. Озброєння складали 14 
гармат і 11 гаківниць. У 2-й по 
ловині 18 ст. П. ф. втратила пій 
ськове значення (див. Оборонив 
будівництво). 
пирЯтинська чоловіча 
ГІМНАЗІЯ. Відкрита 1.УІІ 1912 в 
складі перших трьох класів. Упер 
і не питання про її відкриття було 
порушено 1902 з ініціативи чл. 
училищної ради М. Д. Щербака 
та голови міської думи І. II. Дуб 
ровського. 11. ч г. мала шість 
класів з одним підготовчим. При 
гімназії був оргапіз. учнівський 
хор. На час відкриття каліч. 290 
юнаків, 1917 — 334, з них — 75 
діти селян, 76 — козаків, 71 — мі¬ 
щан і цехових, 32 — почесних 
громадян і купців, 11 — духовен¬ 
ства, ЗО — особистих дворян і 
чиновників, 14 — родових дворян 
та ін. Навчання платне: 60 крб. 
на рік. При гімназії були учнів¬ 
ські квартири. Утримувалася спер¬ 
шу на кошти земства, з 1913 дер¬ 
жава щорічно виділяла по 27,3 
тис. крб. Плата від учнів за нав¬ 
чання становила 14,2 тис. крб. 
Містилася в 1912—14 в приватно¬ 
му будинку, з 1914— у власному, 
спорудженому земством. Розташ. 
на пул. Бородінській (теьер Чер- 
попоармійс ькій) № 4. 

СИРОТИНСЬКЕ ВИЩЕ ПОЧАТ¬ 
КОВЕ УЧЙЛИЩЕ чоловіче. Від¬ 
крите 1913 на базі міською дво¬ 
класного училища. Мало 4-річпий 
курс навчання. В уч щі навча¬ 
лося 128 чол. Навчання платне: 
10 крб. на рік. Утримувалося на 
кошти держави (6,8 тис. крб.) 
і плати за навчання (3,5 тис. крб.). 
Мало власне приміщення па вул. 
Переяславській (тепер вул. Ле¬ 
ніна № 56). 
СИРОТИНСЬКИЙ істОрико 
КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ. Відкр. 
1967 у м. Пирятині. Експозиція 
розміщена в 5 залах, містить бл. 
З тис. експонатів. У музеї є ма¬ 
теріали про мистецтвознавця В. І. 
Григоровича (див. Григоровичів 
садиба), археолога і етнографа 
Ф К. Вовка (див. Березова Гуд¬ 
ка), письменника К. М. Гсраси- 
мепка (1907 -42), поета Д. О. Лу- 
ценка (1921 — 89), селекціонера, 
академіка АН СРСР В. М. Ре 
месла (див. Ремеслу В. М. па- 
маятник) та інших. Розташ. на 
вул. Пушкіна № 47. 
пирОтинський КОМБІНАТ 
ХЛІБОПРОДУКТІВ. Засн. 1925 
на базі двох націоналізованих 
млинів (1863 і 1888) як млин за¬ 
вод № 6/7 (з 1939 — держмайн 
№ 6/7). Під час Великої Вітчизн. 
війни зруйновані, млин № 7 від¬ 
будовано наприкінці 1944, млин 
№6 — 1974. З 1962 — сучасна 
назва. Комбінат має 3 цехи і 4 діль¬ 
ниці, заготовляє, зберігає, пере¬ 
робляє зерно, виробляє борошно 
різних сортів, кукурудзяну і ман¬ 
ну крупи. Клуб на 200 місць, б-ка 
(понад 1 тис. од. зб.), медпункт. 
Розташ. на вул. Леніна № 68. 
ПИРОТИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМ 
бінАт. Засн. у 1946 на базі пунк¬ 
ту по забою худоби, який діяв з 
1890. Випускає м’ясні і ковбасні 
вироби, субпродукти, свинячий та 
яловичим жири. Комбінат мл«. 
м’ясожировий і ковбасній! цехи. 
Клуб на 80 місць, б кл (0,5 гне. 
од. зб.). Розташ. на вул Піонер¬ 
ській № 64, 
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ІШРЙТИНСЬКИЙ ОВОЧЕСУ¬ 
ШИЛЬНИЙ ЗАВОД. Став до ладу 
1956. З 1990 — підпорядкований 
Полтав. обласній коонеративно- 
держ. спілці агронром. форму¬ 
вань, підприємств та організацій 
«ЮблплодоовочпромМає цехи 
консервний, маринадний і сушиль¬ 
ний. Випускає продукції бл. 40 
найменувань. Розі а ш. на вул. Чер- 
воноармійській. ЛЬ 1.65. 
ПИРЯТИНСЬКИЙ ІІОВІТ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 16.IX 
1781 в складі Київ, намісництва 
із 10 сотень, які входили до Лу¬ 
бенського, Ніжинського, Пере¬ 
яславського і Прилуцького пол¬ 
ків. Центр — м. Пирятин. ЗО.XI 
1796 віднесений до Малорос, губ., 
27.11 1802 — до Полтав. губ. 
Місцевість здебільшого рівнинна. 
Річки: Удай і Перевод, Многа, 
Журавка, Лутайка, Руда, Ор 
жиця, дві під назвою Чумбая, 
Сліпорід. За переписами 1775— 
86 у повіті наліч. 154 поселен¬ 
ня, поміщицьких будинків — 49. 
слобід — 11, сіл — 47, деревень — 
12, хуторів — 84. У 80 х рр. 
18 ст. тут жило 68 321 чол. Водя¬ 
них млинів — 71, вітряків — 170. 
На час сел. реформи 1861 в повіті 
наліч. 85 цензових дворян, з них 
5 дворянських родин володіли по¬ 
над 3 тис. дсє. землі, у Т. Ч. КІІ, 
Рєпніни мали понад 18 тис. дес., 
князі Голіцини — понад 7 тис., 
Катериничі — понад 6 тис., Жсвд 
кіни —5 тис., Кушельови Ьсдбо 
родьки — понад 4 тис. Із селян 
на кінець 19 ст. 91 відсоток зна¬ 
ходився на подвірному користу¬ 
ванні. 63 відсотки селян вийшли 
з кріпосно1 залежності іі одержа¬ 
ли в наділ по 2 дес. на ревізьку 
душу, державні — по 3,4 дес ісм 
лі на ревізьку душу. Під посівами 
(орними землями) знаходилося 
72 відсотки всієї зем. площі. По 
сівні площі на 1901 становили 
126 413 дес., зібрано було всього 
зернових 7 329 102 пуди. Скотар 
ство пром. значення не мало Були 
розвинуті садівництво о город 

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 

ництво. Відбувалося 50 ярмарків. 
Фабрично заводська пром-сть ви¬ 
пускала продукції майже на 1 мли. 
крб. Робітників за одними дани¬ 
ми — 400, за ін.— 618. На кін. 
19 ст. площа — 2871,6 кв. версти, 
землі всього — 282 943 дес., з них 
селянської — 122 671 дес. Насе¬ 
лення за переписом 1897 — 163 505 
чол. На час перепису 1900 в повіті 
наліч. 194 сільс. нас. пунктів, 
257 сільс. общин (громад), 24 925 
дворів, сільс. населення — 146 167 
чол. Волостей 14: Антоні вськ а, 
Город віденська, Жоравська (Жу- 
равська), Кантакузівська, Кова 
лівська, Линовицька, Пирятин- 
ська, Попівська. Сосинівська (Са- 
синівська), Теплі вська, Харкі- 
вецька, Черняхівська, Яблунів- 
ська, Яготинська. На поч. 1923 в 
повіті було 17 волостей, площа — 
296 875 дес., населення — 220 238 
чол. Розформовано П. п. 7. III 
1923. Іл.— табл XXXVII. 
ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН. 
Знах. у пн.-зх. частині області, в 
лісостеп, зоні. Пл. П. р.—863,5 
км2, нас.— 41,2 тис. чол. (1990), 
У районі 52 нас. пункти, підпо¬ 
рядковані міській і 13 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Райцентр — 
м. Пирятин. Утв, 1923 з кол. Пи- 
ря пінсько і і Городищснської во¬ 
лоски Пирятин. повіту. Увій- 
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шов до складу Прилуцького, з 
1930 — Лубен, округу. Межує 
з Чорнухипським, Лубенським, 
Гребінківським районами Пол 
ганської, з Драбівським Черкась¬ 
кої, Яготинськйм Київської, При 
луцьким Черніг. областей. 1932 — 
віднесено до складу Харків., 1937 
— Полтав. обл. 1939 у складі 
П. р. були міська і 24 сільс. Ради 
депутатів трудящих, які об’єдну¬ 
вали 70 нас. пунктів. 1962 ра 
нон укрупнено до розмірів гер.- 
вироби. управління за рахунок 
нас. пунктів Гребінківського та 
Куріпьківської, Лу говикі вської, 
Пісківської сільс. Рад Чорнухип 
ського р-ну, 1966 у зв’язку з від¬ 
новленням районів у нових межах, 
до Гребінківського р-ну відійшли 
нас. пункти Майоршппсько. та 
Тарасівської сільс. Рад, а до 
П. р.— нас. пункти Теплі вської 
сільради Гребінківського р ну. 
Середня густота населення 47,7 
чол. на 1 км2 (1926 — проживало 
67 968 чол., 1939 — 57 744 чол., 
1949 — 47 438) Центр П. р. 
лежить у межах Придніпровської 
низовини. Є корисні копалини: 
глина, крейда, піски, торф, кам’я 
на сіль. Річки — Удай, ГІеревод, 
Руда, Оржиця, Мїіога (басейн 
Дніпра). Грунти чорно земні, онід- 
золені. Частина району розташова¬ 
на в зоні мішаних лісів, решта — 
лісо степовій зоні. Ліси (дуб, бе 
реза, осика, сосна, вільха, липа, 
берест, ясен, клен) займають 6,8 
тис. га, лісосмуги і кущі — 1,3 тис. 
га, боліт — 5,4 тис. га. У районі— 
Деймшівськгш заказник, Ку кріт¬ 
ський заказник та пам’ятка садо¬ 
во паркового мистецтва Березово- 
рудський парк (всі — респ. зна¬ 
чення), а також заповідні об’єкти 
місц. значення — пам’ятки при¬ 
роди дуб звичайний (див. Дуби), 
Масал ьськ а й, Березоворудськи й 
па}ж, заповідні урочища Куквип 
та Яри Поруби. Через район про¬ 
лягають залізниця Москва — Оде 
са, автомобільні шляхи Киів — 
Харків, Київ ( умгу Полтава — 

Черкаси, Полтава — Чернігів. 
Всього автомоб. шляхів заг. ко 
р йотування — 178 км, у т. ч. ^ 
твердим покриттям — 172. Заліз 
епічні станції Пирятип та Граба¬ 
рі вка. 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во зерново буряківнпч. і тварин 
ництво м’ясо-мол. напряму, пта¬ 
хівництво. Площа сільгоспугідь 
(1990) становить 63,3 тис. га, у 
т. ч. орної землі — 55,1 тис. га, 
сіножатей і пасовищ — 7,9 тис. га. 
Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, цукрові буряки. У 
районі — 16 колгоспів, 5 радгос¬ 
пів, радгосп технікум, птахофаб¬ 
рика, виробниче аграрно-пром. 
об’єднання. Переважають підпри¬ 
ємства харчової пром іті. 11 ром. 
підприємств І й найбільші заво¬ 
ди — доеді нпін слеціа іізовапий 
по випу< ку машин і обладнання 
для іізаршппіцьких ферм, сиро¬ 
робний’? овочесушильний, комбі¬ 
нат хлібопродуктів, м’ясокомбінат, 
меблева ф ка, 11 а фтогаЗороз в і д у- 
вальна експедиція глибокого бу¬ 
ріння. 
У П. р.— 12 серед., 17 неповних 
серед., З початкові школи, Бсре- 
зоворудський радгосп технікум 
(1080 учнів), 2 муз., дитяча кінно¬ 
спортивна школи, районні стан¬ 
ції юних техніків і натуралістів, 
4 лікарні (84 лікарі), 3 амбула¬ 
торії, 22 фельдшерсько акушер, 
пункти, 5 профілакторіїв, комбі¬ 
нат побут, обслуговування, 2 бу¬ 
динки побуту, 16 комплексних 
приймальних пунктів; районний 
Будинок культури, 10 сільських 
Будинків культури, 19 клубів, 
З кінотеатри, з них 2 літні, 36 
кіноустановок, 60 б-к, з них — 
районні для дорослих і дитяча, 
25 сільс., 27 шкільних (575,6 од. 
зб.), Ппрятипський історій* <> 
краєзнавчий музей і 4 сільські 
музеї, Пирятинська картинна /а 
лерея, Григоровичів садна а І .і 
зета — «Пирятиисью оі( ті І Із 
фронтах Вел. Віїчппі інііпп и 
гинуло понад 4 пн мис мг, ра 



ПИШНЕІІКИ йотту, встановлено Зб пам'ятників 
на братських могилах. Див. також 
етапі: 11прятии, Ьї^іоцеркітщі, Ье 
резон а Рудка, Вишневе, Вікторія. 
Велика Круча, Грабарі вка, Деіі 
манівка, Давидівка, Каплипці, 
Малютшщі, Сасішівка, Смотрп 
кп, Теплівка, Харківці. 
ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЛЛНбД 
Полтав. вироби. об'єднання мол. 
пром-сті. Засн. 1920. Рекопс і руііо 
вашій 193л. Розш и реї 111 я а ду мій 
снено 1952 > і. Його потужність 
була доведена до 32 і продукції 
на добу. 1969 73 зоу іов.шо по 
вий і V Потужністю 80 і переробки 
молока на Добу. 19/8 введено в дію 
цех по виготовленню замінника 
незбираного молока, 1980 — новий 
компресорний цех. 1982 рекон¬ 
струйовано технолог, цехи. Роз^ 
таш. на вул. Червопоармійській 
№ 171. 
пиря ганським спеціалі 
ЗОВАНИЙ ЗАВйД /дослідний. 
Був створений у 1928 як артіль 
«Металіст», яка потім називалася 
«Коопторф >, промкомбінат, ли 
варло мех. з д. З 1981 сучасна на з 
ва. Виготовляє машини для тва¬ 
ринництва (г н ос 11 а ва нта ж у ва ч і, ав¬ 
тонапувалки для великої рогато| 
худоби, чавунне і кольорове лит¬ 
во; запасні частини до гіюєііаван- 
гажувачів та автонапувалок). Роз¬ 
міщенні! на вул. Чорвоноарміпсь- 
кій № 69. 
ПИРЯТИНСЬКИИ ЦЕГЕЛЬНИМ 
ЗАВОД. Перший цегельний з-д у 
Пирятині почав діяти 1859. У 1895 
і 1900 виникло ше 4 цегельні з ди. 
У 1904 воші виробили 1232 тис. 
штук цегли. Па базі цих підпри¬ 
ємств і був ств. су час. П. ц. з. 
Він входить іо складу Полтав. ви- 
робн. < >ї» Ч.д і із 1111 я буд. матеріалів. 
Має цех но виготовленню цегли, 
мех. майстерню. 1972 здійснено 
реконструкцію з-д у. Розташ. на 
вул. Цнбаня Хго 2. 
«ІІИРЛТИНСЬКї ВІСТІ». Газе 
та оргзп Пч рейнської районної 
Ради пар. депутатів. Виходи іь з 
4. ЇХ 1991. 

ГлИРЯ ПІНСЬКІ ПЕДАГОГІЧ¬ 
НІ К^РСН Піні луцької окруж¬ 
ної інспектури мир. освіти. Ор- 
ганіз. в листопаді 1929 у Пиряти¬ 
ні ЯК дворічні курси. У лютому 
1930 реорганіз. в однорічні. Готу¬ 
вали вчителів для поч. шкіл. 
Припинили діяльність в 1930. 
ПИСАРЇВЩИНСЬКИЙ ПАРК — 
пам’ятка садово-паркового мис- 
тецтва (з 1970). Закладений на 
поч. 19 ст. Збереглися дерева ві¬ 
ком 150 —200 р. Розташ. біля с.Пи¬ 
сарі вщпші Дпкап. р-ну. Перебуває 
у віданім СИТУ Хо 51.Пл. 16 га. 
ІШШІІЕНКИ (хут. ГІпшненків) 
— село Зіпьківського р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані Села Зезекали, 
ПетроТаннівка, Саранчівка, Тим 
ченки, Холодівщина. Розташ. на 
Посульсько-Ворскдяпському пла¬ 
то, порізаному балками і ярами, 
за 22 км від райцентру та за 60 
км від залізнич. ст. І'адяч. За 
4 км від села проходить автома¬ 
гістраль По.ітава-^Гадяч. 594 ж. 
(1990). Село сформувалося з ху 
торів. За переписом 1859 на ко¬ 
зацькому хут Пцшненків Біль- 
ської вол. Зіньків. пов. наліч. 
5 дворів, 14 ж. У 1882 тут збудо¬ 
вано дерев. Возпссепську церкву 
і церковнопарафіяльну школу. 
1900 — 17 дворів, 98 ж.; 1910 — 
35 дворів, 220 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З 1923 П. у Складі Опішпян- 
ськогор-иу. У 1926 хут. П.—центр 
сільради, 26 господарств, 122 ж., 
підпорядковано 19 хуторів. Під час 
нім. фашист, окупації (7.IX 1941— 
8.Х 1943) гітлерівці розстріляли 
З чол., вивезли до Німеччини 98 
чол. У кін. 1943 відновлено артіль 
«Іскра Леніна», яка 1951 об’єдна¬ 
лася з колгоспом «Промінь Іллі¬ 
ча» (с. Зезекали). Зове госп. стало 
називатись колгосп ім. М. І. Ка- 
лініна. 1958 до нього приєднався 
колгосп ім. В. В. Куйбишева 
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(с. Саранчівка). У Г1.— центр, 
садиба колгоспу ім. М. І. Ка- 
лініна (зерново-тех. напряму, тва¬ 
ринництво), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, неповна с. ш., діль¬ 
нична лікарня, аптека, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б ка (8,7 тис. од. зб.). Пам’ятник 
М. І. Калініну (1967). Мемор. 
комплекс: пам’ятник (1956) на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули (124 чол.) під час визво¬ 
лення села 1943, і пам’ятник 
(1972) воїнам-односельцям, що по¬ 
лягли (249 чол.) на фронтах Вели 
кої Вігчизн. війни. 
ПІВДЕННА (ПОЛТАВСЬКА) 
ГРУПА СПРИЯННЯ «ЙСКРЕ»— 
опорний пункт ленінської газ. 
«Искра» в м. Полтаві. Ств. весною 
1900 (перший на Україні) у відпо¬ 
відності з планом, розробленим під 
керівництвом В. І. Леніна й об 
говореним на Псковській нараді 
у квітні 1900. Після наради В. І. 
Ленін обговорив план розгортан¬ 
ня роботи в Полтаві з майбутніми 
керівниками Полтав. групи сприян¬ 
ня «Искре» Ю, О. Цедербаумом 
(Л. Мартовим) та Л. М. Радчен- 
ко, які були учасниками наради 
(вона проводилася па квартирі 
останньої). У Полтаві в той час 
проживало під наглядом поліції 
багато діячів революц. руху. Во¬ 
ни й склали ядро полтав. іскрів 
ської групи (конспіративна назва 
«Наталка»). 
Перший номер «Искрьі» надійшов 
у Полтаву в січні 1901 в одному 
примірнику в обкладинці дитячої 
книги. У тому ж місяці чемодани 
з подвійним дном з транспортом 
іскрів. видань (у т. ч. й перший 
номер газети), доставив до Пол¬ 
тави, за одними даними, М. Є 
Бауман, за іи.— І. С. Блюмен- 
фсльд, який працював у друкарні 
«Искрьі» (набирав газету). Кілька 
чемоданів з другим номером «Ис- 
крьі» доставила член полтав. групи 
лікарка-дантист П. В. Чериковер, 
потім «Искру», листівки та брошу¬ 
ру «Травневі дні у Харкові» до¬ 

ставила К. 1. Захарова, яка за зав¬ 
данням полтав. г руни двічі їздила 
за кордон до редакції, а потім 
стала агентом «Искрьі» в Одесі. 
«Искра» надходила на понад 20 
адрес. У Полтаві було влаштова 
но один з головних на Пд. скла¬ 
дів іскрів. л-ри, де в окремі періо¬ 
ди знаходилося понад 1000 при¬ 
мірників «Искрьі». 
На поч. червня 1901 до Полтави 
приїздив професіональніш рево¬ 
люціонер І. В. Бабушкін, щоб одер¬ 
жати 85 примірників «Искрьі» та 
6 примірників журналу «Заря». 
Кілька разів відвідував Полтаву 
В. А. ІНелгунов з метою доставки 
іскрів. видань у Луганськ і Ка¬ 
теринослав. 
1902 в Полтаві не кіл паю було на¬ 
друковано окремою брошурою ти¬ 
ражем 10 тис примірників проект 
першої Програми РСДРІІ (пере¬ 
друковано з А» 21 «ІІскрьі»), 
прийнятий потім з деякими до¬ 
робками на II з’їзді РСДРП, 
Полтав. група діяла до літа 1903. 
У Полтаві на фасаді буд-ку на 
вул. Пушкіна N° 18/24 встановле¬ 
но «Искриь агентів місцю явки 
меморіальну дошку. 
південно-західного 
ФРбНТУ ВбїНАМ МЕМОРІ¬ 
АЛЬНИЙ КОМПЛЕКС в урочи¬ 
щі Шумейкове Лохвицького р-ну. 
Споруджений 1976 на честь 800 
ьоїнів Пд.-Зх. фронту на чолі з 
командуючим фронтом М. П. Кир- 
поносом (див. Кирпоноса М, 77. 
погруддя), членом Військ. Ради 
М. О. Бурмнстенком, дивізійним 
комісаром Є. П. Риковим і нач. 
штабу фронту В. І. Гупіковим, 
які 20. IX 1941 прийняли бій з пере¬ 
важаючими силами нім.-фашист, 
загарбників, під час якого майже 
всі загинули. Композиційний 
центр комплексу — бронзова фігу 
ра воїна (вис. 8,0 м) на фоні 
гранітної стели Слави у формі 
двох вигнутих орденськії V сі річок. 
Біля її підніжжя — грані і па бри¬ 
ла з текстом, праворуч па 
постаменті бропсацтомобіль БА- 
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ПІДПІЛЬНІ ГРУПИ 10 Ко 530. 1 Горуч знаходиться гра¬ 
нітнії!’ пам'ятник саркофаг ’ на 
братській могилі)» н центрі якою — 
Вічний погонь. У глибину урочи¬ 
ща веде доріжка до криниці, біля 
якої встановлено саркофаг на 
місці загибелі М II Кирпоноса. 
Автори меморіалу — < кульптори 
А. Ю. Білостоцькші, В. II. Вінай- 
кііі; архітектори ї] Г. Довженко, 
К. О. Сидоров. 1.1 —■ іабл. XXX. 

ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700—21 — 
війна Росії проти Швеції за вихід 
до Балтійського моря, за повер¬ 
нення його узбережжя, захоп¬ 
леного Швецією. 
У воєн, діях в Прибалтиці брали 
участь укр. козацькі полки, зо¬ 
крема, Гадяцький, Лубенський, 
Миргородський, Ніжинський, Пол¬ 
тавський, а також загони запорож¬ 
ців. У вересні 1708 швед, війська 
рушили на Україну. В 1708 ви¬ 
тримали оборону від швед, військ 
міста Веприк (див. Веприцька 
оборона 1708—09), Пирятим та 
ін. нас. пункти Полтавщини. Пол¬ 
тавська битва 1709 закінчилася 
розгромом шведів. 80 VI 1709 
під Переволочною капітулювали 
відступаючі частини швед, армії. 
Рос. Балт. флот переміг швед¬ 
ський у Тангутському бою 1714, 
при Грепгамі (1720). Заверши¬ 
лася І Ііштадтським миром 1721. 

«ПІД ПРАПОРОМ КОМУНЇЗ 
МУ». Газета ІІолтлп обкому Ком 
партії України і обдради по Зим, 
ківському тер. колгоспно' }>а 11 оси 
управлінню (з 1963 — орган парт, 
к-ту Зіньківського вироби, ко і 
госпно-радгосп, управління і рай 
ради). Виходила 1962 65 V Зіиь 
кові. 
«ПІД ПРАПОРОМ ЛГІІІНҐЗ 
МУ». Газета, орган парт к гу 
Решети лі вського вироби, колгосп¬ 
но-радгосп. управління та райра 
ди. Виходила в 1962—65 у Реше- 
тилівці. Див. «Червоний Жон 
тень». 
підвСрївський заказник 
— бот, заказник (з 1979). Розтані. 

у Котелевському р ні, на тер. 
Руднянського лісництва (кв. 47). 
Перебуває у віданні Полтав. ліс- 
госпзагу. Площа ЗО га. 
ПІДГІРНОГО М. В. ПОГР*Д 
дя у м. Карлівці. Підгоріти Ми¬ 
кола Вікторович (1903—83) 
рад. держ. і парт, діяч, двічі Ге 
рой Соц. Праці (1963, 1973). Нар. 
в Карлівці. З 1918 працював уч¬ 
нем, потім слюсарем гол. мех. май 
стерень у Карлівці, в 1921—23 — 
секретар осередку і Карлів. райко 
му комсомолу. 1953—57 — другий, 
1957—63 — перший секретар ЦК 
Компартії України. У 1963—65 — 
секретар ЦК КПРС, у 1965—77 — 
Голова Президії Верховної Ради 
СРСР. Бронзове погруддя (1,3 м) 
на постаменті (2,5 м) з червоного 
полірованого граніту (скульптор 
Г. Н. Кальченко, арх. А. Ф. Іг~ 
па щепко). Встановлено 1976 на 
пул. Леніна. 
ПІДПІЛЬНІ АНТИФАШЙСТСЬ 
КІ ГРУПИ на Полтавщині. 1) Ком¬ 
сомольсько-молодіжна Й. Й. Бая¬ 
на і О. П. Лімова у Полтаві. Ств. 
у червпі 1942. До складу групи 
входило 16 чол. Визволила ряд 
рад. військових льотчиків, які 
потрапили до ворожого полону. 
Декому з урятованих з допомо¬ 
гою підпільників вдалося перейти 
лінію фронту і продовжувати 
бойові дії проти ворога. Діяла до 
весни 1943 Частина патріотів за¬ 
гинула у нерівній битві з фашиз¬ 
мом, 2) Група «Нескорена пол- 
пншчанка» у Полтаві. 3) Група 
М. Л. Іващенка у Кобеляках. Ств. 
хірургом Кобеляцької районної 
лікарні з медиків, що таємно лі¬ 
кували воїнів Червоної Армії, 
які опинилися на окупованій те¬ 
риторії, 4) Антифашистська гру¬ 
па Г. Г. Калиниченка у Полтаві. 
Ств. на поч. 1942. До неї входило 
понад 20 чол.— рад. воїни, що 
втекли з фашист, полону або вий¬ 
шли з оточення, та місцеві жителі. 
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У червні 1942 підпільна група бу¬ 
ла викрита ворогом й у вересні то¬ 
го ж року розстріляпа. 5) Комсо 
мбльсько молодіжна патріотична 
група О. А. Кривицькою у Кре¬ 
менчуці. Ств. 1943. До її складу 
ввійшло кілька дрібних груп, що 
раніше діяли окремо. У групі па¬ 
лі ч. 20 чол. З наближенням Чер¬ 
воної Армії до Кременчука части¬ 
на підпільної групи 20.IX 1943 
з’єдналася з одним з регулярних 
підрозділів. 
6) Підпільна група'лейтенанта Дні¬ 
прова у Кременчуці. Ств. 1942 в 
складі 11 чол. Керівником її був 
член КПРС І. X. Харченко. Члени 
групи розповсюджували серед міс¬ 
цевих жителів антифашист, ли¬ 
стівки. З 25 по ЗО. XI 1943 разом 
з частинами Червоної Армії брали 
участь у боях з ворогом па право¬ 
му березі Дніпра. Пізніше члени 
групи влилися до лав Червоної 
Армії. 
7) Підпільна розвідувальна група 
А. В. Марченка Соколенка у Пол¬ 
таві. Створена у червні 1942 
під керівництвом А. В.* Марченка 
(псевдонім Соколенко), його за¬ 
ступником був К, 15. Гсрасимепко. 
У групу входили Є. І. Касьяіг, 
І. М. Вишневе ька — радистка. 
У ході діяльності до групи бузо 
залучено місцевих арі гелів: К. II. 
Ворону, О. А. Ворону та А. Я. 
Колесииченка. 
8) Група, яку очолював Т. П. Сі- 
риченко у Полтаві. Ств. у жовтні 
1941 в складі 7 чол. У вересні 
1942 Т. П. Сіричепко був схопле¬ 
ний і розстрі ляітий фашистами. 
Діяла до вересня 1943. 9) Ірупа 
П. Ф. Петька у Кременчуці. Ств 
у травні 1942 кандидатом у члени 
КПРС робітником Крюківського 
вагонобудівного заводу П. Ф. 
Петьком (1910—43) в складі 14 
чол. (робітники вагонобудівного 
з ду, учггі ремісничого училища 
>4> 6 і с. ги. № б м. Кременчука). 
5.ІП 1943 підпільна група була 
викрита і 21.1II 1943 розстріляна, 
10) /Інверсійна група М. К. Рома- 

нова| Ств. і закинута літаком 
12.VIII 1943 в районі Нових Сап- 
жар у тилу цім.-фашист, військ. 
До складу групи входило 5 чол. 
Командир — М. К, Ромапов. 
Грз па мала зброю, боєприпаси. 
11) Підпільна група П. І. Токаря 
у Полтаві. Ств. у жовтні 1941 в 
складі 40 чол. Керував групою 
П. І. Токар (1897—1943). Діяла- 
до верееггя 1943. 12) Група Г. П 
Шалигаггово. у Полтаві. Ств. в 
січні 1943 під час одного з відсту¬ 
пів нім.-фашист, окупантів. По ву¬ 
лиці Фрунзе № 45 знаходилися по¬ 
ранені рад. військовополонені. Гру¬ 
па Г. П. Шалигагюьої організува¬ 
ла місц. жителів для надання їм 
допомоги. Врятовані воїни Ф. О. 
Варан од, А. II. Гусей, ІГ. О. Гера- 
симов переховувалися па квартирі 
І II. Шали гайової по вул, Швед¬ 
ській ЛР> 54, І. II. Дорохов — по 
вул. Шведській X» 56. 13) Яхпиць- 
ка підпільна партійна група «Ро¬ 
дина» Лохвицького р-ну. Ств. 
Лохвицьким підпільним райкомом 
партії напередодні ворожої оку¬ 
пації. Керівником був кандидат 
у члени КПРС, учитель яхниць- 
кої с. ш. С, М. Грицагг, який про¬ 
йшов спец, підготовку у Полтаві. 
Діяла до визволення Полтавщини 
(вересень 1943). 
ПІЗНЯЦЬКА НАРОДНА ТР*- 
ПА. Організована Василем Федо¬ 
ровичем Русиповим у с. Пізня- 
ках Лохвицького пав. (тепер — 
Чорнухипського р ну) па ноч. 20 
ст. До її складу входили селяни й 
сільська інтелігенція — усього 
ггоиад 20 осіб. У театрі Русииова 
виступали й приїжджі актори. 
Восени 1901 М. Кроггивницький 
поставив тут гг’єсу «Прихожа» 
(переробка Русииова з «Лакейсь¬ 
кої» М. Гоголя). Інша п’єса Руси¬ 
иова — «Несподівана халепа» 
(Полтава, 1901). Трупа виступа¬ 
ла на сцені Лохвицького парт) 
його дому (1902). За порска іами, 
у Пізняках бувала М Заиьковсць- 
ка. В. Ф. Русі шов і таєний 
Лохвицький зсіче, зборів, предво- 
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■піп- п. ііюряі їства. Йому нале- 
м іііі. і.іко к книжка «Пироги спас- 
III ¥ (По пана, 1912). 
ШКІПЕРІВ ПОВСТАННЯ 1769— 
70 повстання Дніпровською пі¬ 
ні перського полку і Донецького пі¬ 
ні перського полку проти феод.- 
І.ршск ІІІІІІІ.КОГО гніту, 
і і.і іЮ'і. І7(>9 підмовилися шікону- 
п.і 111 віііеьк. службу нікіпери Ца- 
ричацської роти Донецького пол¬ 
ку. \ ЖОВТНІ 1769 нибухиу/іо пов 
етапи я м Дніпровському і Донець 
кому по іках Появ ю нот рота 

І п 111 рои< і-, ко і о ііпіку, роп.іііюна 
н і н і к\ ( икі и.а (и пер 11раїЮ 
Гм р! і II.і ( оі<І II і коОг I И111 • КОI о 
району), Потім Поїм і лінія інніін 
рилося па м ка І |е\м >р«>щу. Ця 
рпчапку, Орлик, КніайгОрод і 
Маячку Донецького полку. Кіль 
ка сот повсталих перейшло за р. 
Оріль на землі Запоріжжя! Об'єд¬ 
навшись з запорізькими козаками. 
Повсталі нікіпери вступили в су 
ніякії з каральними загонами 
царських військ. На поч. 1770 
повстання було придушено. Най¬ 
активніші і І о | о учасники після 
катування були «аолапі на вічну 
каторгу, Ч.кипі.і заарештованих, 
не витримавшії кари, померла і 
похована у І Іехворі »пп. Міс ля при 
душення нові і.нііія Донецький 
по ік був ІІО« І ПІШІ н.і тішу нрош 
кримських ІЯІ.ір І ВІ І III ІЯІІПОІ в 
боях 17/0 ш і ІІірсіїчюм при 
форсуванні Сивашу га т 
ПІКШЕРСЬКІ ГІОЛІС Гі в і і і 
ськові поселенські формувлпші ІКІ 
Україні у 18 ст. Див. Дипцитсь 
кий шкіперський полк Донець 
кий пікіперський поліі. 
ПІОНЕРАМ ГЕРОЯМ ПАМ’Я і 
НИК у м. Лубнах. Відкрито І9Г>9 
па тер. Піонерського парку на 
честь юних героїв Бориса Гай іая 
Анатолія Буцепка, Івана Сацько 
го, які, працюючи в Лубенському 
депо чорноробами, направили від 
ремонтований паровоз у непаве 
деннії поворотний круг. Паровоз 
звалився в яму. Внаслідок нього 
12 відремонтованих паровозів не 
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змогли вийти на магістраль, а 
10 іп. паровозів, що потребували 
ремонту, також змушені були стоя¬ 
ти перед зруйнованим кругом. 
Депо на тривалий час вийшло з ла¬ 
ду. Розлютовані гітлерівці схо¬ 
пили хлопців, жорстоко катували 
їх, а потім розстріляли. Пам’ят¬ 
ник — скульптурна композиція з 
трьох бронзових фігур на фоні 
муру на постаменті (заг. вис. 
0,8 м). Авторі! — скульп. Є. Ю. 
Горбань, арх. С. К. Кілессо. 
Іл і.ібл. XX. 
«ІІІОШ Р1Я ПОЛТАВЩИНИ». 
І і *«* і сі, орган МК .ІКС МУ. 9 квіт¬ 
ня 19*1 у Полтаві вийшов один 
помер. 
ПІОНЕРСЬКИЙ СКВЕР (до 
1919 — Штабний, з 1920 — Про і,е- 
тарський, ім. К. Маркса, з кіпця 
ЗО х рр.— сучас. назва) у Кремен¬ 
чуці. Розташ. у прибережній ча¬ 
стині міста, поряд з Придніпровсь¬ 
ким парком. Ств. в кіпці 19 ст. 
Першу назву одержав від будин¬ 
ку Головного штабу інспектора 
резервної кавалерії та поселених 
військ. 13-У 1920 тут виступав 
А. В. Луначарський (див. Луначар- 
ського вулиця). На тер. скверу— 
кінотеатр «Дніпро», дитяче а втом і- 
стечко, атракціони, тир.Площа 2 га. 
ПІСКИ село Козельщинського 
Р пV, центр сільс. Ради нар. де 
путатів, якій підпорядковані се 
■і:і Ьутепки, Посипівка та Книшів* 
ка. Розташ. па лівому березі р. 
ІІ< із за 18 км від райцентру 
іа .з н інші. ст. Козс іьщіша і Га 
квіцппа 001 іс (1900). Засп. в 
серед 18 (і Миргород, полковни¬ 
ком (пізніше бригадиром) В. ГІ. 
Каииіеіом, батьком відомого рос. 
ти із В. В. Каїшіста (див. Велика 
ОЛцгівка), па землях, пожалува 
них йому за службу царським 
указом І5.УІ 1743. 1772 у селі 
збу і. іерсв. Успенську церкву. 
N першій пол. 19 ст. діяло пара¬ 
фіяльне уч ще, підпорядковане 
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Полтав. палаті держ. маєтностей, 
1847 — 27 учнів. За переписом 
1859 у П. (село власницьке) Кре¬ 
менчук повіту, що знаходилося 
ліворуч від Полтав. поштового 
тракту, за 36 верст від Кременчу¬ 
ка — 347 дворів, 2332 ж., відбува¬ 
лося 3 ярмарки на рік. З другої 
пол. 19 ст. село було волосним 
центром. 1900 у П.— перша козаць¬ 
ка сільська громада, до якої вхо¬ 
дили козаки хут. Перваки та Під- 
варки (Подворки), 315 госпо¬ 
дарств, 1938 ж. Було 3 озера. 
Діяли земська та церковнопара¬ 
фіяльна школи. Жителі ін. при¬ 
леглих хуторів складали другу 
Пісківську козацьку сільську гро 
маду, 270 дворів, 1616 ж., цер¬ 
ковнопарафіяльна та 2 школи гра 
моти. Того ж року, перебуваючи 
в с. Мануйлівці (тепер Верхня 
Мануйлівко), П. відвідав О. М. 
Горький, де познайомився з волос¬ 
ним писарем М. Я. Краснокутсь- 
ким, сільс. учителем М. Т. До- 
линським та М. Г. Перваком, 
котрі у період революції 1905—07 
разом з сільським писарем коза 
ком Д. С. Михолем та наймитом 
А. Д. Кальїпщьким вели антиуря¬ 
дову агітацію. За рев. пропаганду 
вони були заарештовані. У 1910 
в П. (з хут. Гаврильця) — 357 дво¬ 
рів, 2135 ж. Діяв паровий млин 
з олійницею, просорушкою та кру¬ 
порушкою. Дерев’яна Успенська 
церква, збуд. 1855 замість старої, 
та приписана до неї Троїцька церк 
ва (1909). При ній існ. дві невели¬ 
кі б-ки, 2 церковнопарафіяльні 
школи та школа грамоти. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. П. стали центром сільради. 
З окупацією села нім.-австр. вій¬ 
ськами весною 1918 тут ств. пар 
тизан. група на чолі з С. І. Пась- 
кевичем (1887—1920). 21.VI 1968 
його ім’я присвоєно Будинку куль¬ 
тури в П. 7.III 1923 П. віднесені 
до Мзпжсліївського р-ну Кремен¬ 
чук округу. 1834 ж. (7.IX 1923). 
До і Пекінської сільради входило 
10 > у іоріві частіша яких у ЗО ті 

рр. приєднана до Пісок. Весною 
1930 орган із. колгосп «Червоний 
партизан», що об’єднав спершу 
33 бідняцьких г-ва. У період нім.- 
фашист. окупації (13.IX 1941— 
27.IX 1943) кол. червоний парти¬ 
зан П. П. Троцький очолив групу 
народних месників у П. Гестапо 
стратило патріотів. У селі знахо¬ 
дився каральний загін окупантів, 
приміщення школи було перетво¬ 
рено на катівню. Гітлерівці стра 
тили 6 жителів, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 292 
юнаків і дівчат, спалили 450 гос¬ 
подарств. Тепер у П.— центр, са¬ 
диба колгоспу «Червоний парти¬ 
зан» (зерново буряківничого і м’я- 
со-мол. напряму), відділення 
зв’язку, АТС, неповна с. ш., фельд¬ 
шерсько акушер. пункт, аптека, 
дитсадок, комплексно-приймаль¬ 
ний пункт, Будинок культури на 
250 місць з стаціонарною кіноуста¬ 
новкою, б-ка (9,1 гне. од. зб.). 
Уродженцями П. є укр. історик, 
засл. діяч науки УРСР (1968), 
проф. О. А. Бородін, укр. пись¬ 
менник А. С. Троїцький. 
У П. на сільс. кладовищі знахо¬ 
диться братська могила борців 
за владу Рад, загиблих 1920. У 
центрі села — мемор. комплекс; 
братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих 1941 при обороні і визво¬ 
ленні 1943 села від гітлерівців, 
та пам’ятник воїнам-односсльцям 
(на 6-ти стелах викарбувапо 161 
прізвище), які полягли па фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни (1957, 
реставровано 1982). У с. Книшів 
ці знаходиться Солоне озеро, що 
живиться з джерела-свердловипп, 
пробуреної ще в дореволюц. роки. 
Вода солона на смак, має ліку валі, 
ні властивості. На березі озера 
міститься база відпочинку Кремен¬ 
чуцького нафтопереробного з-ду. 
ПІСКИ — село Лохвнцького р ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села ІІІсвчен- 
кове і Яремівщнпа Ро паш. на бе¬ 
резі р. Арі«»полог, за 18 км від 
райцентру. У II. залізнич. ст. 
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Піски. 3044 ж. (1990). Уперше зга 
дуються в літописі під 1092 як 
ГІісочень. З серед. 17 ст. входи¬ 
ли до складу Лохвицької сотні, 
а з 1760, після її поділу на три 
сотні — до Яниншольської сотні 
з центром у с. Брисі; з 1781 П.— 
у'складі Лохвицького пов. Черніг. 
намісництва, 1796 — Малорос., 
1802 — Полтав. губ. За переписом 
1859 у П. (село власницьке та ко¬ 
зацьке) 546 дворів, 3290 ж., муро¬ 
вана Успенська церква (18185. 
На час селянської реформи 1861 
належали графині Марії Кома 
ровськііі. 5 1867 -79 через село 
прокладено залі пшчпу ліпно Кре 
мепчук — Бахмач. 1888 у 11.— 
585 дворів, 3236 ж Діяло нар. уч- 
ще. 1910 П.— центр волості, 772 
двори, 4347 ж., 25 вітряків, 6 
кузень, 2 цегельних з-ди, 31 крам¬ 
ниця, народне уч-ще і церковно 
парафіяльна школа. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час боротьби з Денікі- 
ним 1919 у селі діяв підпільний 
партизан, штаб. 1920 ств. комне¬ 
зам, 1923 П.— центр сільради 
Лохвицького р-ну Ромепського 
округу, 4707 ж., сгв. буряківниче 
кредитне т-во. У 1929 в П. орга 
піз. комуну ім. К. Маркса, в 1931 
виникло два колгоспи: «Правда» 
та ім. 1. К. Орджопікідзє, які 
1950 об’єдналися в одне господар¬ 
ство — колгосп ім. І . К. Орджопі- 
кідзе. Під час нім.-фашист, оку 
нації (14.ІХ 1941— 14.ЇХ 1943) 
гітлерівцями вивезено па приму¬ 
сові роботи до Німеччини 244 чол., 
розстріляно — 10 чол. 1960 кол¬ 
госп став відділком радгоспу Лох¬ 
вицького цукрокомбінату (виро¬ 
щує насіння цукрових та кормо¬ 
вих буряків). Діють Лохвицька 
районна нафтобаза, Лохвипький 
районний наливний склад, асфаль¬ 
тобетонний з-д, перевалочний 
пункт Лохвицької заготконтори, 
відділення зв’язку, с. ш., дільнич¬ 
на лікарня, Будинок культури па 
300 місць, 2 б-ки (23 тис. од. зб.), 
дальні. Уродженнями П. є: укр. 

ПІЩАНЕ 

письменник, засл. артисі УРСР 
(1977) Г. 1. Булах, Герої Рад. 
Союзу М. Ю. Маївієнко (1940), 
Є. І. Усенко (1944) та В. II. Шуль¬ 
га (1945), У II. встановлено- 1989 — 
обеліск на братській могилі рад. 
воїнів, полеглих під час оборони 
1941 і визволення 1943 села від 
цім.-фашист, загарбників, 1975 — 
пам’ятний знак односельцям, що 
загинули (259 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Пам’ятка 
архітектури — колишньої земської 
школи 6і/()тюк та пам’ятка ар- 
хео югії — залишки літописного 
міста Пісочеиь, згаданого під 1092. 
Біля с. Шевчепкове — 7 курганів. 
піщАне — село Кременчуцького 
р-ну, центр сільської Ради народ¬ 
них депутатів, якій підпорядко 
ване село Кривуші. Розташоване 
за 6 км від райцентру та за 8 км 
від залізнич. ст. Кременчук і за 
10 км від пристані на Дніпрі. 
1905 дворів, 4785 ж. (1990). Ви¬ 
никло у 17 ст. як козацьке посе¬ 
лення. Входило до складу Кре¬ 
менчук сотні Миргород, полку. 
За переписом 1729—ЗО — хутір, 
що наліч. 20 дворів посполитих, 
З 1795 повіт, земському справнику 
В. М Старицькому в с. П. на¬ 
лежало 264 кріпаки, 3 1796 П.— 
у складі Кременчуц. повіту Мало¬ 
рос. губ. (з 1802 — Полтавської). 
У 1859 в селі —153 двори, 1234 ж. 
З 2 ї йол. 19 ст. II.— центр Кох- 
нівської волості, 1882 відкрито 
земське нар. уч-ще, 1884 збуд. 
дерев. Успенську церкву з дзвіни- 
цею, при якій діяли б-ка та цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. У 1900 
в селі — 343 двори, 2377 ж.; у 
1910 — 460 дворів, 2627 ж., паро¬ 
вий млин з просорушкою. У жовт¬ 
ні 1917 в П. був сформований за¬ 
гін Червоної гвардії. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 7.ІІІ 1923 П. віднесено до 
Кохнівського р-ну (центр — у 
Піщаному) Кременчуц. округу, з 

;> І Т- 193 673 



серпня 1928 — до Потіцького р-ну. 
У 1923 із ГІ.— 3016 ж., 1926 — 637 
дворів, 2935 ж. 1930—-39 село 
підпорядковувалося безпосеред 
пьо Кременчуц. міськраді, потім 
віднесено до складу Кременчуц, 
р-ну. У роки нім.-фашист, окупа¬ 
ції (9.1 X 1941—29.ІХ 1943) гітле- 
рівці стратили 16 жителів села, 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 82 чол. У селі — кол¬ 
госп ім. І. В. Мічу ріпа (овочевого 
напряму, тваринництво) та рад¬ 
госп «Декоративні культури» (спе¬ 
ціалізується на вирощуванні на¬ 
сіння, квітів та саджанців), бу¬ 
динок побуту, кафе, відділення 
зв’язку, с. ш., амбулаторія, ап¬ 
тека, 2 дитсадки, районний Буди¬ 
нок культури на 500 місць, кіно¬ 
установка, 2 б-ки (61,1 тис. од. 
зб.). Серед уродженців села 
доктор істор. наук II. М. Нахмур 
ний, кандидат с. г. наук О, С. 
Коваль, кандидат філософ, наук 
Т. П. Цвелих. Уродженці Криву- 
шів: Герой Соц. Праці II. Ю. Вой 
тонко; доктор мед. наук, професор 
II. ГІ. Гусич; один з будівників Бай¬ 
конура, ніж. полковник Л.Н.Жук; 
засл. працівник культури УРСР 
В. ГІ. Жук; письменник В Ф| Ба 
ранов. Пам’ятник В. І. Леніну 
(1967); братська могила рад. во¬ 
їнів, які загинули 1943, та па¬ 
м’ятник воїнам-односельцям, що 
полягли (167 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизи. війни (1952, ре- 
ставр. 1979). 1979 встановлені обе¬ 
ліски на трьох могилах рад. во 
її і і в, загиблих 1941 та 1943. 
піщАне — село Решетилівсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані на¬ 
селені пункти Молодиківіцина, Но¬ 
ва Михайлівна, Потеряйки, Слав¬ 
ки, Шарлаі. Розташ. за 22 км 
від райцентру та за 12 км від за¬ 
лі лі піч. ст. Решетил і вка. 1057 ж. 
(1990). За переказами, назву по¬ 
селення дістало від прізвища 
козака ГІіщанського (Піщаного), 
що вперше туг оселився. Село 

«аси. в 1/ ст. За даними Ген. 

опису Лі побереж. України 1765— 
1769 П. входило до складу Реше- 
тилівської сотні Полгав. полку. 
1782 власницею П. була полков¬ 
ниця Н. Потьомкіиа, згодом село 
перейшло до Кочубеїв. У 1859 в 
П. наліч. 164 двори, 976 ж., муро¬ 
вана Захаро-Єлизаветинська цер¬ 
ква (1847). До реформи 1861 
село належало поміщику Кочу- 
бею. За даними 1900 число гос 
подарств становило 263, 1408 ж. 
Через 10 років у селі було 247 
господарств, 1532 ж. Частина на¬ 
селення займалася ремеслами. 1906 
застрайкували робітники економії 
Кочубея. 
У січні 1918 було проголошено Рад, 
владу. Ств. сільс. ревком. Волост- 
II ий і сільський ревкомч нристу- 
ІІНЛИ до розподілу ПОМІЩИЦЬКОЇ 
землі. але скоро село було окупо¬ 
ване нім австр. військами Проти 
окупантів активно діяв партизан, 
загін. 1920 в селі було 1467 ж. У 
січні 1921 в бою з частинами Мах- 
на під П. брав участь М В. Фрун- 
зе. У наступному році в селі ств. 
парт, осередок з 5 чол., який об’єд¬ 
нував комуністів двох сіл — П і 
Надєжди. Самостійна иарторгані- 
зація в П. ств. 1930. 1926 в П. ств. 
маїшшотрактор. т-во. За перепи¬ 
сом 1926 у П. Потічанської сільра¬ 
ди Решєтилівського р-ну Полтав. 
округу — 126 дворів, 587 ж. У січ 
пі 1930 організ. ТСОЗ. За період 
нім.-фашист, окупації (2.Х 1941 — 
22.IX 1943) гітлерівці вивезли до 
Німеччини 27 чол. У селі — кол¬ 
госп ім, Я. М. Свердлова (зерно- 
во-цукрово-тваршшіщького напря¬ 
му), відділення зв’язку і ощадка¬ 
си, с. ш., дільнична лікарня, ясла- 
сад, Будинок культури на 380 
місць, б-ка (ІЗ 616 од. зо.). Уро 
дженцем П. є Героіі Рад. Союзу 
(1943) Л М. Дудка (1908—45)| 
1975 на фасаді б-ку піщ.іш і.кої 
с. ш. відкрито Дудці Л. М игмо4 
ріальну дошку. 1967 спору їжспо 
пам’ятник В І. Леніну і І М. 
Свердлову. Пам’ятник на брат¬ 
ській могилі ра \ ікніми, які а- 



ПЛАНИ МІСТ ПОЛТАВЩИНИ гинули 11 і /і чаг оборони 1941 та 
визволеним 1945 села. Встановле¬ 
ні 10 мгмор. плпі а гиікарбуваними 
на них іменами 12 > «агиблих вої- 
нів-одмосельціп. 
ПІЩАНКА — річка в Полтав. 
обл , ліва пріп. р. Ланної (бас. 
Дніпра). Довж. І і км, площа бас. 
56,8 км2. Тече гер. Карлівського 
р-ну. 
ПІЩАНСЬКИІЇ ВАЇІОП — адм.- 
тер. одиниця. ( їв. 7.111 1923 в 
складі Золотоніського округу 
Полтав. губ. іа 11 і іранської та 
Прохорі вської волостей Золото¬ 
ніського повіту (всього 1(1 сіль¬ 
рад). 11л.— 453 кв. версти. Нас. 
на 7.IX 1923 — 31 180 чол. 10.УІ 
1925 віднесений до Черкас, округу. 
ПЛАНИ МІСТ ПОЛТАВЩИНИ. 
Найдавніші картографічні зобра 
ження міст Полтавщини пов’яза¬ 
ні з діяльністю франц. військ, 
інж. Г. Д. де Боплаиа. На його 
картах України, виконаних у 
1650 х рр., схематично показані 
Кобеляки, Кременчук, Говтва, 11<>л 
тава, ХорОЛ, Лукомль (Лукім’я), 
Лубни, Лютенька, Зіиьків, Гадяч, 
Ромни, Лохвиця та ііі. Докладні¬ 
ші плани окремих міст почали 
складатися у 18 ст. замість поши¬ 
рених до того часу вербальних 
документів — описів і розписних 
списків. Поява піктографічних 
документів пов’язана а розвит¬ 
ком картографії в Рос. імперії, 
засвоєнням зх. європ, юс піду у 
цій галузі військ. інженерами 
рос. армії, а також а дія іьпістю 
іноземних військ, фахівців, залу¬ 
чених на рос. службу. Перша пі 
дома нам серія планів пов’язана 
з Північною війною 1700—2/, і 
Л од і 5і ми 1709 — плани Полтави і 
Полтавської битви генералів А і 
ларта і де Фера. Наступна серія 
планів пов’язана з реконетрук 
цією фортець Полтавщини, яка 
здійснювалася у 1720-х рр.: плани 
Полтавської фортеці І, Бишева 
(1722) і В. Кутузова (1730), план 
містечка Коломака (1723), який 
за манерою виконання дуже на¬ 

гадує «План Старої і Нової Пол¬ 
тави» (1709), виконаний у скупій 
графічній манері, майже без за¬ 
ливки. Написи зроблено нім. мо¬ 
вою. Не орієнтовано. Внизу — 
лінійний масштаб в аршинах. Од¬ 
нією суцільною лінією показане 
овальне в плані старе козацьке 
укріплення з 3 чотиригранними 
вежами і 3 виступами типу бастей; 
поверх цього зображення у заво¬ 
роті р. Коломак намальовано дво- 
дільне земляне укріплення бастіон¬ 
ної системи. Менша частина — 
прямокутна, з 4 наріжними ба¬ 
стіонами, названа 31о$5 (Замок), 
більша — ЗЬаН Коїотак (місто 
Коломак). З напільної сторони 
бачимо в’їзний вузол з равелі¬ 
ном і гласис. Дві греблі, по яких 
можна було переїхати річку, ма¬ 
ли передмостові укріплення у ви¬ 
гляді бастіон і о. У графічній ма¬ 
нері, але набагато ретельніше, ви¬ 
конано план Переяславської фор¬ 
теці 3. Зпбіппм (1727), На ньому 
показано лише план і профіль обо 
рошкн огорожі фортеці — земля¬ 
ний вал з бруствером, валгапгом, 
апарелями, з великими бастіона¬ 
ми і равеліном з напільної сторони. 
Плай орієнтований, має 2 лінійні 
масштаби у футах. У той час 
виконувалися фіксаційні плани 
старих козацьких укріплень, при¬ 
кладом чого є план містечка 
Ліпляєва (1741), що фіксує пря 
мокутну у плані земляну фортецю 
з чотиригранними надбрамними 
вежами, земляним валом з часто¬ 
колом і широким ровом обставле¬ 
ним дерев’яними рогатками. У 
центрі фортеці — церква. Показа¬ 
но водні басейни, порядкове пла¬ 
нування з парцеляцією профіль 
оборонної огорожі» Всі вшцепере- 
лічені плани зберігаються у ЦДВІА 
(Москва). 
Наступна серія планів пов’язана 
з діяльністю на Україні видатного 
фортифікатора Данила де Боске- 
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та. Найрапіший підписаний ним 
у чині інженер-майора документ 
має назву «План Переяславской 
крепости с профилями п с показа- 
нием какая в 1740 году работа 
производилась». Плай великофор¬ 
матний, ілюмінований, має орієн¬ 
тацію і лінійний масштаб у саже- 
иях, експлікацію і 7 профілів 
оборонних огорож, які зведені 
в окрему таблицю. План відзна¬ 
чається повнотою інформації: по¬ 
казано оборонні лінії, плануван¬ 
ня, основні споруди (Возпесепсь- 
кий і Михайлівський монастирі, 
церкви, торгові ряди), мости, воро¬ 
та тощо. З 1745 під керівництвом 
Д. де Боскета розроблено серію 
планів міст Лівобережної Украї¬ 
ни, у т. ч. й Полтавщини, з метою 
модернізації укріплень. З цієї се 
рії відомі плани Орлика, Гадяча, 
Кременчука, Лубен, Городища 
(Градизька), Ірклі|ва, Яготипа, Бо 
рисполя, Ліплясва. Перший з них 
Д. де Боскет підписав 1746 у чині 
інженер-підполковника, решта за 
візована ним у Глухові 1752 у чині 
полковника. Всі плани, хоч і ви¬ 
копувалися різними авторами, ма¬ 
ють спільні риси: па них відміт¬ 
кою показано рельєф, гідрогра¬ 
фію, нерідко — й рослинність, 
квартали забудови, основні іпо 
руди, наявний стан укріплень; 
топкими лініями нанесено запро¬ 
ектовані абриси фортифікацій — 
з земляними бастіонами, редюїта- 
ми, равелінами, широкими сухи¬ 
ми ровами з гласисом. Всі плани 
орієнтовані, з лінійним масшта¬ 
бом, на більшості зображені про¬ 
філі оборонних огорож, подано 
експлікацію. Окремо слід відзна¬ 
чити план прикордонного сотен¬ 
ного містечка Полтав. полку Ор¬ 
лика з профілями і надзвичайно 
докладною словесною інструкцією 
щодо буд. робіт, які необхідно 
виконати. По Гадячу і Ліпляєвому 
були розроблені комплекти з двох 
планів, перший з яких у крупному 
масштабі зображував фортецю, а 
другий місто <<с облежаїцею 

вокруг его па три верстві Ситуа- 
циею>>. Докладна топографічна фік ¬ 
сація місцевості робилася з ме¬ 
тою вибору місця для нових фор¬ 
тець. Всі плани цієї серії зберіга¬ 
ються у ЦДВІА (Москва). 
До 1760-х рр. відносяться три пе- 
датоваиі плани міст Гадяча, Лу¬ 
бен і Прилук, які відзначаються 
ретельною фіксацією планування, 
парцеляції, забудови і ексиліка- 
ціями на 600—700 позицій з пере¬ 
ліком всіх господарів дворів і 
будинків. Зберіг, у ЦДВІА (Мо¬ 
сква). Велику цінність, як істор. 
джерело, становить рисований 
план Когельви (1764, ЦДІА Ук 
раїнп), де наочно зображено ук¬ 
ріплення міста, планування та 
оси. споруди. У 1770 х рр. під 
впливом регулярною переплану¬ 
вання цсшр. чз* піни гетьманської 
столиці Глухсша починають роз¬ 
робляння перші проекти пере¬ 
планування міст Полтавщини. Змі¬ 
нюється функціональне призна¬ 
чення планів міст. Якщо дотепер 
вони служили виключно цілям 
фортифікації, а планування і за¬ 
будова показувалися здебільшого 
для того, щоб визначити домово¬ 
лодіння, які підлягали знесенню 
у зв’язку з реконструкцією укріп¬ 
лень, то після 1764 плани міст ста¬ 
ють планувальними місторегулю- 
ючими документами. Це пов’яза¬ 
но з опублікованим 25.VI 1763 
урядовим указом «О еделашш всем 
городам, их строениям п улицам 
специальньїх планом, по каждоп 
губерніїи особо». Однак складна 
військово-політ, ситуація у того¬ 
часній Україні (рос.-тур. війна 
1763, колонізація Причорномор'я) 
не дозволила широко розгорнути 
планувальні роботи і призвела 
до певної консервації фортифіклц. 
факторів. Це засвідчують плани 
Переяслава (1772, 1774), які по¬ 
дають проектні пропозиції щодо 
регулярного перепланування місь¬ 
кого центру в межах Замку, роз¬ 
міщення нових спору і, а разом 
з тим — проекі поший радикали* 
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иої реконструкції Замку (план 
1774). Аналогічні плани Кремен¬ 
чука (177 і), Полтави (1780. 1783), 
на яких запроектовано переплану¬ 
вання всього міста з передмістями 
і слободами. Зберігаються у 
ЦДВІЛ (Москва). 
Зі спробами організувати пошто¬ 
ву службу пов’язане складення 
1780 ієромонахом Кмєґю ГІечерсь- 
коі лаври Лмфілохісм документа 
під назвою «Нергеж больпінх про 
езжих дорог, но Лубснскому пол¬ 
ку ндущих*, па якому нанесено 
річкову мережу, міста і села, 
основні шляхи з написами, до 
якого населеного пункту кожен 
з них веде. Зберігається у ЦНБ 
АН України. Після адм, реформи 
1781 і створення на Лівобережжі 
намісниці в, близько 1784 складено 
документ під назвою «Карта Чер- 
ниговской губернии с разделением 
уездов и расположеипем вокруг 
оноіі уездпьім городам планом...» 
Карта ілюмінована, великофор¬ 
матна (93 X 98 см), по периметру 
розташовані викреслені в і імпому 
масштабі схематичні плани міст, 
у т. ч. й тих, які згодом увійшли 
до складу Полтавсько-' губернії: 
Зіпьків, Ґадяч, Лохвиця, Прилу¬ 
ки, Ромни, Глинськ. На всіх пла¬ 
нах топографія показана умовно, 
нанесено вуличну мережу, лінії 
укріплень, головні споруди, при¬ 
чому дерев’яні залито вохрою, 
муровані — карміном. Всі плани 
орієнтовані, без експлікації Збері¬ 
гаються у ЦНБ АН України. У 
1791 Зіньківськип, Галицький, Лох- 
вицькин повіти включено до скла¬ 
ду Київ, намісництва, і в комплек¬ 
ті планів, які додавалися до підго¬ 
товленого 1787 « Исторнчсского и 
топографическою описання Кпев- 
ской губернии ... с црпложением 
карт как губериской, таки городам 
и уездам.,.», подано плани Перс 
яслава, Ґолтви, Городища І Гиря 
типа, Хорола, Лубен, Миргорода, 
Золотоноші. Всі ці плани розміще 
ні па окремих аркушах, невеликої о 
формату, ілюміновані, дуже схе- 

ПЛАНИ МІСТ ПОЛТАВЩИНИ 

матичиі, мають орієнтацію, лнпп- 
иий масштаб, коротку експліка¬ 
цію. У 1802 у зв’язку з розмежу 
вашіям угв. 1796 Малоросійської 
губернії па дві — Полтав. іі Черні¬ 
гівську, було виконано «Атлас 
Малоросе ішєксй губернии». На 
окремих аркушах у прямокутних 
рамках з гербами міст розмішено 
їх ілюміновані плани з орієнта¬ 
цією, масштабом га експлікацією 
Завдяки більшому формату, г\о 
докладніше, ніж у попере іній се 
рії, показано природну підоснову 
планування і забудову До серії 
входять плани Полтави, Мирго¬ 
рода, Гадяча, Лохвщці, Хорола, 
Ромен, Пирятіша, Зіпькова, Лу¬ 
бен, Переяслава, Прилук. Збері¬ 
гаються у Публічній 6-ці ім. Сал- 
тикова-Щедріиа (С. Петербург). 
Завдання реконструкції міст, по 
ставлені указом 17(>3, вимагал 
нових проектних план1’в. Ще 178 
Межова експедиція Сенату призна 
чила до губерн і повіт, місі Ук 
ранні землемірів, що мали розроб¬ 
ляти плани згідно вироблених у 
Петербурзі санітарних і протипо¬ 
жежних норм.' Проте ця робота па 
Полтавщині розгорнулася лише з 
1802, коли ств. губернську крес¬ 
лярню гііл керівництвом арх. М. 
Амвросимова, за участю Площі- 
кова, а пізніше — арх. А Канта 
шевського. Першими розію/деті 
і затверджено плани Полтави і 
Ромен (1803), потім — Лубен, Хо¬ 
рола, Пирятіша, Зіпькова, Гадя¬ 
ча, Миргорода, Лох виці, Кремен¬ 
чука, Полтави (коригування пла¬ 
ну 1803). Ці плани були схвале¬ 
ні Олександром І у 1805, а план 
Переяслава —1810. Оригінали пла¬ 
нів зберігаються у ЦДІА (С.-Пе- 
тербурі) та ПДВІА (Москва). Біль¬ 
шість з них була опублікована у 
ПСЗ. У 1840-х рр. розроблено но¬ 
ву серію проектних планів міст. 
Вони затверджені Миколою Т (При¬ 
луки — 1840, Ромни — 1843). 
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Ці плани дещо коригують абстрак 
тну геометр, мережу вулиць, за 
проектовану 1803—05, докладні¬ 
ше фіксують забудову. Зберіга¬ 
ються у ЦДІА (Москва) та ЦДІА 
України. Протягом 19 ст. повітови¬ 
ми землемірами, губерн. архітек¬ 
торами та їх помічниками було 
складено дуже багато планів ча¬ 
стин міст — Полтави, Прилук, 
Ромен, Лубен та ін. Воші збері 
гаються у ЦДІА України та обл. 
архівах у Києві, Полтаві і Сумах. 
Великий інтерес, як істор. дже¬ 
рела, становлять кілька літогра¬ 
фованих планів міст Полтавщини, 
опублікованих М, Арандаренком 
1851 у альбомі «Атлас карт и ви- 
дов к запискам о Полтавской гу¬ 
берній!»: Переяслава (1800), Пол¬ 
тави (1709, 1800, 1844). У 2 її 
пол. 19 ст. повітові землеміри і 
губерн. межеві контори складали 
численні землевпорядкувальні пла¬ 
ни, у т. ч. й по містах, з точним 
розмежуванням міських, вигон- 
них, поміщицьких і селянських 
земель. Характерними приклада¬ 
ми є розроблені під керівництвом 
начальника міської з иомки Л. 
Флорппського Топографами ІЦу- 
ісіїїим, М. Свирщевським та ін. 
плани Полтави, Прилук (2-ї пол. 
19 ст. та 1863), Ромен (1854, 1864) 
та ін. Вони показують, що проек¬ 
ти перепланування поч. 19 ст., з 
урахуванням змін 1840-х рр., бу 
ли реалізовані. Експлікації цих 
планів є по суті земельними ка¬ 
дастрами, що засвідчує зміну 
функціонального призначення пла¬ 
нів: тепер вони слугували не зав 
данням реконструкції, а мали еко¬ 
номічну і фіскальну мету. Біль¬ 
шість таких планів зберігається 
у фондах межевих конто}) ЦДАДА 
(Москва), деякі у ЦДІА України. 
У рад. період міста розвивалися 
на основі генеральних планів, 
а їх центри забудовувалися згідно 
проектів легального планування, 
розроблених інститутами Діпро- 
міст та Укрміськбудпроект. 1984 
вперше розроблено історико-архіт. 

опорний план з зонами охорони 
пам’яток по м. Полтаві, такі ж 
документи планується виконати 
її по інших істор. містах Полтав 
щини (Лубни, Миргород, Лох- 
виця, Гадяч та ін.). Див, також ст. 
Містобудування та про плани 
окремих міст. Іл.— табл. XXXIX— 
ХІЛПІІ. 
ПЛЕТІННЯ. У дореволюц. період 
на Полтавщині набули великого 
поширення кошттков язальнип, кор- 
зинов’язальний, сїгков’язальшш 
(сита, решета, рибальські сітки), 
меблевий (з лози, верболозу), з 
соломи (брилі, коробочки) та 
ін. промисли. Полтав. статистик 
М. Арапдаренко на 1846 зафіксу¬ 
вав великий осередок у Вороньках 
Лохвпцькою повіту, де мешкан¬ 
ні займалися н ісі іппям рибальсь¬ 
ких сіток їх вивозили на продаж 
на Дон, Чорне море, до Дніпра 
іі Бугу. Згодом цеп промисел 
розвинувся у селах Пізники, Ме- 
лехи, Ковалі, Кизлівка того ж 
повіту. Найзпачніший осередок ро- 
гозоплетінпя — Городище Лохви- 
цького пов. (з 70 х рр. 19 сг.). 
У 2-й пол. 19 ст. набуло інтенсив¬ 
ного розвитку виготовлення коши¬ 
ків, кошеликів, чемоданів, баулів, 
корзин, взуття (черевиків, капців) 
у Зіньківському, Золотонісько¬ 
му, Кобеляцькому, Лубенському, 
Полтав. повітах. Плетені речі іі 
лозові меблі кустарний склад Пол¬ 
тав. губ. земства продавав у ме 
жах Рос. імперії, за кордоном. На 
1900 у лохвицькому регіоні П. 
було зайнято 262 дворищ (близь¬ 
ко 550 ремісників), лубенському — 
246, зіньківському — 149. Полтав. 
земство відкрило широку мережу 
кошикарських навч. і вироби, май¬ 
стерень у Гусиицях Переяславсь¬ 
кого пов. (з 1896), Грабинівцї ІІол- 
тав. пов. (1896—1902), Городищі 
(з 1899), в Вільхах, Веремпвці 
й Келеберді Золотоніського пов., 
Рогинцях Романською пов., Ор¬ 
лику Кобеляцькою пов., показо¬ 
вих пунктів. У 20 х рр 20 ст. у 
системі промкооперації: «Єднай- 



ІІЛЕХ1В ця» у Вороньках (що збувало сітки 
на Чорне, Азовське й Каспійське 
моря), кошикарсьКі артілі «Ко- 
щиков’язалець*, <Допомога» і «Не 
оемога» у Городищі (а 1959 — цех 
Лохвицького промкомбінату), «Се 
лянська надія» у Крутому Березі 
Лубен, пов. («Жовтень» у пово¬ 
єнну добу), кустарне і во «Неза¬ 
можник» у Хитцях, лоломебельна 
артіль «Кооперативний селянин» 
у Білецьківці (л 1962 — цех Кре¬ 
менчуцькою промкомбінату). Се¬ 
ред відомих майстрів П. 2 і пол. 
19—20 ст.: М. Власенко (кошики 
та дрібні плетені предмети, учас 
пик міжнар. виставки 1900 у Па¬ 
рижі, бронзова медаль всерос. 
виставки 1913), Іван, Лука і Сава 
Карасенки, Ф. Олійник, В, Соля 
ник, Андріан Морозов (садові й 
кімнатні меблі; велика срібна ме¬ 
даль 1893 у Полтаві), О. Демеш- 
ко, В. Баганець, ГІ Біда (соло 
м’яні брилі) І. Харченко. Широко 
відома родина майстрів Власни¬ 
ків з Городища. їхні земляки — 
учасники багатьох всееоюл. і ресн. 
виставок, експозицій В ДНІ УРСР. 
Див. Ремісничі навчальні заклади 
земські. 
ПЛЕХІВ (у 18 ст. Плехове) — се¬ 
ло Оржицького р-ну. центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковане с. Ілрасівка. Розташ. 
на правому березі р. Сули, за 7 
км від райцентру і і() км від за¬ 
лі зііич. ст. Лубни. 808 ж. (1990), 
по сільраді — 1119 ж. Тер. сучас. 
с. Плехів у 16 ст. входила до 
Канівських у ходів. У И) \ рр. 
17 ст. позначене на карті І . Д. н 
Боплана і входило до володінь 
Вишиевецьких. Після пай іші 
вольної війни під керівництвом 
Б. Хмельницького Віднем илося 
спочатку до Оржицької, а з 1658 
до Горошинської сотні Лубен, 
полку. З 1781 — в складі Київ 
намісництва. 1797 — Малорос.*; 
1802 — Полтав. губ. 1651 в Плехо 
ві поселилися вихідці із-під Чер 
нігова. 1734 село було подароване 
вихідцям із Сербії — братам І ре 

бинським. 1740 у II.— 57 сел, 
дворів. 1787 — 399 ж., у т. ч. й за¬ 
лежні селяни. 1777 спорудж. церк¬ 
ву. У кін. 18 ст. Требиіщькі про¬ 
дали свої маєтності М. І. Скаржин- 
ському. 1859 у П. наліч. 1004 ж. 
Діяли винокурний з-д (з 1839), 
який на поч 20 ст. належав Л. Є. 
ГІодчивній, цегельний з-д. 1880 
споруд, нову Різдвяно-Богоро- 
дицьку церкву, 1890 — відкрито 
земську поч. школу. До 1910 чис¬ 
ло жителів зросло до 1514 чол., 
які мешкали в 235 дворах. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час громадян, війни 
плехівці боролися в партизан, за¬ 
гоні П. С. Дробшщького. З 
1923 П., що налічував 1646 ж., — 
село Оржицького р-ну Лубен, 
округу. 1925 ств. комсомольський, 
1927 — парт, осередки! У той же 
час виникають ТСОЗи «Червоний 
степ» і «Жовтень», що згодом об’¬ 
єдналися в одне т-во «Нове село», 
яке 1929 перейшло на статут кол 
госпу. 1930 в селі наліч. 1677 ж., 
значна частина яких загинула 
під час голодомору 1932—33. У 
роки нім.-фашист. окупації (20.ІХ 
1941—18.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 2 чол. і 57 вивезли на 
примусові роботи до Німеччини. 
Жителі села боролися з гітлерівця¬ 
ми у партизан, загоні А7» 26 (ко¬ 
мандир І. І . Шевченко). 1972 кол- 
гогп «Іскра» об’єднався з колгос¬ 
пом «Заповіт Леніна», у 1975—1 
89 до складу цього господарства 
входив і колгосп с. Онишки. У се¬ 
лі неповна с. ш., Будинок куль- 
іурм, б ка, відділення зв’язку. 
> родженцем П. є доктор істор. 
наук О. Зубань. Пам’ятник В. І. 
Леніну (1968). Братська могила 
рад. воїнів, полеглих 1941 при обо¬ 
роні і 1943 при визволенні П.,па¬ 
м'ятник односельцям, загиблим 
(115 чол.) на фронтах Ведикої 
Вітчизи. війни (1957). 
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плЄхівський ЗАКАЗНИК — 
гідролог, заказник респ. значення 
(з 1980). Болотний масив. Місце 
гніздування водоплавних та іи, 
птахів. Розтані, біля с. Плехова 
Оржицького р ну. Перебуває у 
віданні колгоспу «Іскра». Площа 
500 га. 
ПЛІШЙВЕЦЬ — село Галицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Бакути, Тимофіївка. Розтані, на 
правому березі р. Псла, за 25 км 
від райцентру та за 24 км від за 
лізнич. ст. Ґадяч. 830 ж. (1990). 
Згадується в істор. джерелах поч. 
17 ст. Відзначений на карті Г. Л. 
де Бошіана. Належав до Галиць¬ 
кого полку, про що є згадка в цар¬ 
ській грамоті від 20.ІІІ 1718. З 
25.VII 1726 П,— власність Меп- 
пінкова, згодом — гетьмана Данії 
ла Апостола. 1764 подарований Ка 
тершюю II гетьманові К. Розу- 
мовському, який 1785 продав II. 
у казну. На цей рік тут було 140 
дворів, 896 ж. (усі неписьменні), 
4 озера, діяв водяний млин. Піс¬ 
ня скасування полкового устрою 
1781 П. увійшов до складу Черніг., 
1791 — Київ, намісництва, 1796 — 
Галицького пов. Малорос., 1802 — 
Полтав. губ. За переписом 1859 
П.— власницьке і козацьке село, 
179 дворів, 1838 ж., церковнопа¬ 
рафіяльна школа; у парафії — 
2 земських уч-ща. 1900 у II. Кни¬ 
ші вської вол. 378 дворів, 2158 ж., 
три сільс. громади (козацька, ка 

Плішивець. Покровська церква. 
Фото 1969. 

і 

зенних селян та Броварківська се- 
лян-вдасників), церковнопарафі¬ 
яльна та 2 земські школи, відбу¬ 
валося 2 ярмарки па рік. За пере¬ 
писом 1910 II.— Велико Будищап- 
ської вол., 372 господарства, 2255 
ж., Покровська церква. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 — 445 дворів, 2405 ж. 
1923 П.— центр Плішнвецької 
сільради Веприцького р-ну, 2680 
ж., підпорядковане с. Дудченці. 
Під час пім.-фашист, окупації 
(25.IX 1941—8.IX 1943) у II. пере¬ 
бував підпільнші ранком партії, 
діяв партизан, загін. У хаті К. І. 
Сахно розмішувалася підпільна 
друкарня. У грудні 1988 з кол¬ 
госпу «Червона Україна» виділив¬ 
ся колгосп «Більшовик України». 
Тепер у селі роз'їзні, його центр, 
садиба (м’ясо мол. і зернового на¬ 
пряму, гех. культури), відділення 
зв’язку, неповна с. пп, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
6-ка (13,6 тис. од. зб.). 1961 спо¬ 
руджено пам’ятник рад. воїнам, 
що загинули при визволенні 1943 
П. від пім.-фашист, загарбників, 
та воїиам-односельцям, що поля¬ 
гли (146 чол.) в роки Великої 
ВІТЧИЗІІ. війни. 
ПЛОСКЕ — озеро в Полтав. обл. 
До утворення Кременчуцького во¬ 
досховища було розтані, на тер. 
Глобшіського р-иу. Тепер не існує. 
ПЛОСКЕ — село Решетилівсько 
то району, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані 
нас. пункти Браїлки, Девепцівка, 
Твердохліби, Чередники. Розташ. 
за 22 км від райцентру та за 24 
км від залізішч. ст. Решетилівка. 
478 ж. (1990). Заси. козаками. 
За даними Генерального опису 
Лівоберсж. України 1765—69 хутір 
Плоске на р. По іузір’ї входив до 
складу Полтав. сотні Полтав. пол¬ 
ку. Головним заняттям населення 
було сільс. г-во, рибальство! що 
доповнювалися торгівлею, роз¬ 
витку якої сприяло щорічне про¬ 
ведення ярмарок. З часом основну 
частину населенії я І! сі іалп крі* 
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паки. Більшість придатних для об¬ 
робітку земель належала поміщи¬ 
кам. Ял даними 1859 наліч. 8 > гос- 
подарств, 679 ж., церква, 1889 все 
лі була відкрита церковнопара¬ 
фіяльна школа. У ній навчалося 
64 учні. У 1900 дворі її — 152, 849 
ж. За даними 1910 кількість дво 
рів зросла до 187, 1115 ж. У наступ 
йому році відкрито :»і)Уд. земством 
початкову шкоду. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 у II. 1 їло 
гданської ( і іьра ці І’< піп плівсько 
горну ІІОтглв. окр. - 25.4 дворів, 
1240 ж., ств. парг. осередок. Були 
відкриті клуб і хага-чптальпя. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(17.IX 1941—24.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини 70 чол. 
Було зруйновано колгоспні будів¬ 
лі, школу, спалено багато будин¬ 
ків колгоспників. У селі — колгосп 
«Шлях до комунізму» (напрям гос 
подарства — рільничо тваринниць¬ 
кий), ні (ділення зв’язку, с. III., 
фельдшерсько акушер, пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури на 280 
місць, б-ка (10 117 од. зо.). Уро¬ 
дженцем села є укр. письмепник- 
гуморист — Ковінька Олександр 
Іванович (1900—85; закінчив вище 
початкове земське уч-ще; 1926— 
28 навч. в Полтав. ІНО. 1925 по¬ 
чав друкуватися в газ. «Більшо¬ 
вик Полтавщини». Помер у Пол¬ 
таві). Пам’ятники на братській 
могилі рад. воїнів, які загинули 
під час оборони 1941 та при звіль¬ 
ненні П. 1943; 12 мемор. плит, 
на яких викарбовані імена полег¬ 
лих воїнів-односельців. 
«ПЛУГ». Полтав. філія Спілки 
селянських письменників Украї¬ 
ни «Плуг». Існувала в 1922—29. 
Організатори І. Каїїустянський 
(1894 -1939), Г. Епік (1901—37) та 
ІО. Жилко (1898—1938). До філії 
належали письменники II. Усеп- 
ко, МІ Лебідь, Ф. Злидень, О. Гро¬ 
мів, М. Кожушний, В. Чередничен¬ 
ко, Г. Чебанівський та ін. При 
філії існували секції поезії, прози, 
драматургії та критики. Велику 

ПОБИВАНКА 

увагу приділяли літ. навчанню. 
Члени «П.» свої твори друкува¬ 
ли в місцевих та Харків, виданнях 
«Вісті», «Червоне село», «Голос 
труда», «Червоний юнак», «Біль¬ 
шовик Полтавщини», «І Іл ужа¬ 
тій ». 
ПОБЄДОНбСЦЕВУ Ю. О. МЕ 
МОРіАЛЬНА ДбШКА у Пол- 
тані. Встановлена на фасаді бу- 
липку Полтав. електротех. тех¬ 
нікуму (кол. реальне уч-ще, вул. 
Иушкінська № 83 ). З 20-х рр. 
20 ст. у цьому приміщенні місти¬ 
лася Полтав. індустріально-тех. 
профшкола, в якій 1922—24 на¬ 
вчався Побєдоносцев Юрій Олек¬ 
сандрович (1907—73) — вчений 
у галузі ракетно-космічної техні¬ 
ки. 1930 закінчив Моск. авіац. 
ін-т. У 30-х рр. під його керів¬ 
ництвом було створено нову ра¬ 
кетну зброю, в т. ч. бойову арти¬ 
лерійську установку з ракетними 
снарядами БМ-13 («Катюша»). 
Дійсний член Академії арт. наук 
(з 1946), чл.-кор. Міжнародної 
академії астронавтики (з 1968), 
Держ. премія СРСР (1941). Його 
Іменем також названо один з но¬ 
вих проспектів Полтави. Дошка — 
мідь, виконана методом гальвано¬ 
пластики, скульп. В. Мордик; 
відкрито 1981. 
побивАнка — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Ворскло 
Текла поблизу с. Тахтауловото 

Меморіальна дошка 
Ю. О. Поб( доносцеву у Полтаві. 
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Полтавського району. Тепер не 
існує. 

ІІОВІТбВІ УЧЙЛИЩА — ШКОЛИ 
другої ланки ІЮЧ. освіти в доре- 
волюц. Росії, які ств. на основі 
статутів М-ва нар. освіти 1804 і 
1828. Відкривалися у повітових 
та губ. містах для дітей купців, 
міщан, ремісників, дрібних служ¬ 
бовців. Спершу їх метою була під¬ 
готовка до вступу в гімназію. 
До 2 річного курсу навчання вхо¬ 
дили: закон божий, граматика, 
загальна і рос. історія та геогра¬ 
фія, арифметика, поч. геометрія, 
фізика, природознавство, малю¬ 
вання, правопис. З 1833 згідно з 
статутом 1828 вводився 3-річний 
курс навчання. 
П. у. відкрили: у Кременчуці і 
Ромнах — 1806, Кобеляках — 
1808, Прилуках — 1812, Хоролі, 
Миргороді, Лохьиці — 1813, І їм 
рятипі, Лубнах — 1814, Гадячі, 
Зінькові — 1815, Костяитипогра 
ді, Переяславі — 1816, Золотоно 
ші — 1820. Кількість учнів у 
кожному уч-щі: від 27 до 75 чол. 
На 1864 діяло 15 уч-щ, па 1878 — 
11. 1846 у II у. навчалося 740 уч¬ 
нів. При Костянтипоград. та Пере¬ 
яслав. земствах 1868 відкрито пед. 
класи для підготовки вчителів 
поч. шкіл, при ІІирятипському 
земстві 1860 відкрито недільні 
читання. При уч-щах відкривали¬ 
ся б ки, зокрема, при Прилу¬ 
цькому, Хорольському і Лохви- 
цькому ГІ. у. в 1864—65 було від¬ 
крито б-ки «для публіки»; при 
Хорольському П. у. діяла недільна 
школа (з 1861;, при Полтавському 
— пед. клас (з 1865). Утримували¬ 
ся коштом держави та міст. Вар¬ 
тість утримання одного училища 
в середньому становила 1250 крб. 
Містилися П. у. у власних та най¬ 
маних приміщеннях. У кін. 70-х 
рр. 19 ст. були перетворені на 
міські училища. 
ПОГЛРІЦІША — село Лохвиць- 
кого р пу, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Дібрівпс. Розташ. па |£ Артопо- 

лоті (прит. Сули), за 28 км від 
райцентру і за 15 км від залізнич. 
ст. Сула. 930 ж. (1990). Вперше 
згадується під 1740 як слобідка 
П. ген. підскарбія А. Марковича, 
що входила до Лохвицької сотні 
Лубен, полку. За переписом 1859 у 
П. наліч. 102 двори, 838 ж., церк¬ 
ва Андрія Критського (дерев’яна, 
3 окремою дзвіницею; споруд. 
1809, нова — 1907), б ка. У 1900 
у П. Андріївської вол. Галицько¬ 
го пов. значиться 3 громади, 249 
дворів, 1180 ж., церковнопара¬ 
фіяльна школа. До 1910 кількість 
дворів зменшилася до 207, але 
кількість населення зросла до 
1254 ж. Жителі села взяли участь 
у революц. подіях 1905—07. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1923 II.— центр 
сільра ці Липово До/пінського р-ну 
Роменського округу, 1)09 ж. У 
1929 ств. колгосп «Маяк», 1930 — 
«КІМ» та ім. Й. Е, Якіра. П. була 
окупована нім.-фашист, війська¬ 
ми (19.IX 1941—11.ІХ 1943). Те¬ 
пер на тер. ІІогарщинєької сіль¬ 
ради розташ. колгосп «Прапор 
комунізму» (зерново тваринниць¬ 
кого напряму). Діють відділен¬ 
ня зв’язку, с. ш., фельдшерсько- 
акушер. пункт, будинок побуту. 
Будинок культури на 460 місць і 
клуб, дві кіноустановки, б ка (14,2 
тис. од. зб.), музей. У селі вста- 
нов. (1967) пам’ятний знак на честь 
воїнів-односельців, полеглих (164 
чол.) на фронтах Великої Вігчизн. 
війни. 
ПОГРЕБЙ — село Глобипського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпоря дковане с. Ка- 
нівщииа. Розташ. біля р. Кагам- 
лика,за 20 км від райцентру та за 
4 км від залізнич. ст. Рублівка. 
2277 ж. (1990). Заселене в 17 ст. 
кріпаками Київського Пустипно- 
Миколаївського монастиря. У 1730 
в П. Городиськоі согпі Миргород, 
полку було 55 дворів, село нале¬ 
жало ігумену мопа< гиря Раднло- 
вичу (після 1786 монастирські 
селяни перейшли у ка шу). Після 
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ліквідації полкового устрою 16 
(27).ІХ 1781 П, віднесені до Горо- 
дловкого повіту Київ, намісництва. 
За переписом 1787 тут мешкало 
156 душ чол. статі казенних селян. 
З 1796 село входило до складу 
Кременчук повіту Малорос., з 
1802 — до того ж повіту Полтав. 
губ. У 1859 в П.— 101 двір, 513 ж..; 
у 1900 — 262 двори, 1907 ж., зем¬ 
ська школа; у 1910 — 335 дворів, 
2188 ж. 
Рад. владу прої о.іошепО в січні 
1918. З 7.111 1923 до 28.VIII 1928 
II.— центр сільради, входили до 
складу Кохлі всі»кого р пу Кремен¬ 
чуці округу, потім (до верес ня 
1930) — до ГлобінІС.ЬКОГО р пу. 
2132 ж. (1923). За переписом 1926 
у П.— 480 дворів, 2457 ж. (по 
сільраді — 508 дворів, 2579 ж.). 
З лютого 1932 до вересня 1937 
село відносилося до Харків., з 
22.IX 1937 — до Полтав. обл, У 
1939 в Погребівській сільраді 2185 
ж. У роки нім. фашист, окупації 
(12 IX 1941—27.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли па примусові роботи 
ДО Німеччини 121 жителі села, єна 
лили 405 хаі. У селі — центр, са 
диба колгоспу ім. В. І. Леніна 
(зерново-і варинницького напря¬ 
му), відділення зв’язку, с. ш., 
дільнична лікарня, фельдшерсь¬ 
ко-акушер. пункт, Будинок куль¬ 
тури на 400 місць, 2 б кп (9,9 тис. 
од. зб.), сільс, їстормко краєзпав. 
музей, стадіон. Соло радіофікова¬ 
не 1954, електрифіковано 1963 
У 1979 прокладено дорогу з твер 
дим покриттям. Пам’ятники: В. І. 
Леніну (1947); рад. воїнам, які 
загинули 1943 при визволенні се 
ла від гітлерівців і померли від 
ран у військ, госпіталі, що містив¬ 
ся в селі (53 чол.), та воїнам одно 
сельцям, що полягли (269 чол.) 
на фронтах Великої Вітчпзн. війни 
(1956). Поблизу села — залишки 
19 курганів. 
ПОГРЕБНЯКЙ — село Семен і в- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпори ножа¬ 
ці села Дем’япівка, Мирони. Роз- 

ПОГРЕБНЯКИ 

таш. на лівому березі Кременчуц. 
водосховища за 35 км від райцент¬ 
ру і залізнич. ст. Веселий Поділ. 
877 ж. (1990). У кін. 18 ст. село 
належало нащадкам генерального 
бунчужного Дем’яиа Оболенсько¬ 
го. За переписом 1859 у П. Хо- 
рольського пов.— 91 двір, 556 ж 
1885 в Погребпяківщині (стара наз ¬ 
ва с. Поіребпяки) було 2 козаць¬ 
ких господарства, 127 селян-влас- 
ників, 134 будинки та 629 ж. На 
тер. села у 1900 — 620 ж., 108 
дворів, церковнопарафіяльна шко 
ла, дерев. Благовіщенська церква 
(1896), За матеріалами перепису 
1910 в П.— 686 ж., з них 149 — 
письменних, 110 господарств. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1919 — утв. сільську Раду. 
1926 ств. парг., 1927 — комсомол, 
осередки. За переписом 1926 у 
с. П. Оболонської о р-ну Лубен¬ 
ського округу 171 господарство, 
912 к. 1929 в II. орган із. колгосп 
«Комінтерн» і а їм. Е, Гель ма¬ 
ца — у с. Ми рони. Під час пі м§-фа¬ 
шист. окупації (13.IX 1941—25.ІХ 
1943) гітлерівці розстріляли 9 чол , 
вивезли до Німеччини 49 чол. 1951 
ці колгоспи об’єдналися (разом з 
колгоспом ім. Т. Г. Шевченка с. 
Шостаки) в одне господарство — 
«Вперед до комунізму», центр, 
садиба якого міститься в П. Гос 
подарство зерново-буряківничого 
напряму, тваринництво, спеціалі¬ 
зується на виробництві качиного 
м'яса. У колгоспі побудовано ка¬ 
чиний комплекс, інкубатор, ав- 
то гараж, пункт тех. обслугову¬ 
вання, тепліші, кормоцех, 12 ко¬ 
рівників. У селі — відділення 
зв’язку, с. ш., мед. амбулаторія, 
дитсадок, Будинок культури (296 
місць), б к.а (10 294 од. зб.), кі¬ 
ноустановка. 1967 встановлено па¬ 
м’ятник В І. Леніну, 1969 — над¬ 
гробки на братських могилах рад. 
воїнів та жертв фашизму 1943, 
воїнам-односельцям, які загину- 
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ли (154 чол.) під час Великої Віт- 
чи ш. війни. 1975 споруджено па¬ 
м’ятний знак на честь земляка, 
юного партизана В. Гладкого, 
загиблого в Молдавії 1944. На 
іш. окотшці с. Дем’янівки знахо¬ 
диться поселення черняхівської 
культури (2—5 ст. н. е.) та періо¬ 
ду Київ. Русі. 
«ПОДІЇ, ПРИГбДИ, ФАКТИ». 
Інформац. вісник правоохоронних 
органів та судів Полтав. обл. 
Виходить з травня 1999 щомісяця. 
Тираж 25 000 прим. Редакція — на 
вул. Великотирнівськїй № Iй. 
ПОДІЛ — істор. р-п Полтави. Роз- 
таш. у пд.-сх. частині міста, в 
долині р. Ворскли (Ленінський 
р-н). Відомий з 17 ст. як перед¬ 
містя Полтави. В 1859 — 45 дво¬ 
рів, 183 ж., церква. У 1883 — 34 
двори, 197 ж. До 1917 П.— околи¬ 
ця Полтави. 
ПОДІЛ (кол. Марченкова Вал 
ка) — село Великобагачаиської о 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де 
путатів, якій підпорядковане с. 
Огирівка. Розташ. за 18 км від 
райцентру та за 12 км від заліз- 
нич. ст. Сагайдак. Через село про¬ 
ходить автотраса Київ — Харків. 
737 ж. (1990). Село виникло як 
поселення козацьких хуторів, ві¬ 
рогідно, в кін. 18 ст. За ревізією 
1859 па козацьких Подільських 
хуторах Хорольського пов.—215 
дворів, 1558 ж.; за переписом 
1900 на хуторі П.— 32 двори, 203 
ж.; всього по сільс. козацькій гро¬ 
маді — 299 дворів, 1824 ж. На 
поч. 20 ст. у П. Білоцерківської 
волості існувала школа грамоти. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1923—25 в П. діяла промар¬ 
тіль «Червона хвиля». 1928 ств. 
ТСОЗ, 1929 —с.-г. артіль «Певний 
шлях». 1923 П. як центр сільради 
увійшов до складу Білоцерків¬ 
ського р-ну Полтав. округу. За пе¬ 
реписом 1926 у Подільській сіль¬ 
раді Білоцерківського р-ну Пол- 
гав. округу — 16 хуторів, 477 дво¬ 
рів, 2507 ж. 1930 був віднесений 
до ноиоуіи. Неликобагачанського 

р-ну. Напередодні 1941 у селі пра¬ 
цювали електростанція, мех. млин. 
У роки нім.-фашист. окупації 
(23.IX 1941— 24.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини 150 чол., 
організували в селі концтабір 
для рад. військовополонених, де 
одночасно перебувало бл. 600 чол. 
У селі — колгосп ім. Ілліча (зер¬ 
ново-буряківничого напряму, тва¬ 
ринництво), відділення зв’язку, 
АТС, неповна с. ш., фельдіперсько- 
акушер. пункт дитсадок, Буди¬ 
нок культури па 850 місць, 6 ка 
(10,3 тис. од. зб.). Пам’ятники: 
воїнам-односельцям, що загинули 
(100 чол.) під час Великої Вітчизн. 
війни (1957), та В. І. Леніну 
(1979). У селі — братська могила 
партизанів, що полягли 1943. 
«ПбДОРОЖ ДО ПІВДЕННОЇ 
РО( її ». 6 юмпа праця нім. ет¬ 
нографа ІІІгаппа Коля, в якії* 
вміщені матеріали, зібрані вче 
ним на Полтавщині.; II. І. Коль 
(1808—78) бував у Полтаві, Ди- 
капьці, і 11. місцях. У своїй праці 
він відзначив високу культуру 
українців, їх любов до своєї мови, 
пісень, а з літ. творів — до «Епеї- 
ди» І. П. Котляревського, в якій, 
за словами Й. Г. Коля, зображено 
життя, побут, історію цього краю. 
У виданні згадується якась ру¬ 
кописна історія України (напев¬ 
но, «Історія Русі в», списки якої 
траплялися іі па Полтавщині). 
пожАрно-бАлкібське ПО¬ 
СЕЛЕННЯ 8—7 ст. до н. с. Знач, 
в 1 км від с. Пожарна Балка ІІол- 
тав. р-ну, на правому березі р. 
Ворскли. Відкр. 1947 І. І. Ляпуш- 
кіним. Розкопки 1949 І. 1. Ляпупі¬ 
кша, 1975—91 В. 11. Андрієнка. 
Заг. довжина поселення до 0,5 км 
(з Пн. Сх.— на Пд. Зх.), потуж¬ 
ність культури, шару до 1,2 м. 
Досліджено понад 5600 м2. На тер. 
знах. 11 зольників. Серед знахі¬ 
док — ліпшій керамічний посуд, 
кам’яні свердлені молотки, брон¬ 
зові прикраси, предмети кінсь¬ 
кої упряжі передскіфського (жа- 
ботинського часу), а також знач- 



ний речовин матеріал скіфського 
періоду. Знахідки зберігаються в 
Ермітажі та Археол. музеї До 
нецького ун-ту. 
ПОЗЕНА ПРОВОЛОК у Полта 
ві (кол. 1-й Дорожнії'і пров., Жовт¬ 
невий р п) — біля заводу штучних 
алмазів і алмазного інструменту. 
Наз. 1962 на честь Нозєна Леоніда 
Володимировича (1849—1921) — 
укр. скульптора, дійсного члена 
петерб. АМ (з 189-1). II. ус. Обо 
лоні (тепер Семенівеького р ну), 
де був батьківський маєток Позе 
нів. Закінчив полтавську першу 
гімназію іа 1872 юридичний ф т 
Петерб. ун ту. Мешкав у Полтаві 
1876—91. Працював товаришем 
прокурора в ГІолтав. окружному 
суді. Потім працював у Петербур¬ 
зі, з 1912 — сенатор. Спеціальної 
художньої освіти не мав 3 1880 — 
експонент, з 1891 — член тва пе¬ 
редвижників. Викопав численні 
скульптурні групи і статуетки на 
теми з життя та історії укр. наро¬ 
ду («Кобзар», 1883; «Переселенці >>, 
1884; «Жебрак»] 1886; «За норо 
жець у розвідці», 188/; «Скіф» 
1889; «Оранка на Україні», 1897 
та ш.). Створив погруддя Г. Г. 
Мясоєдова (1890), Ф. Г. Стравин- 
ського (1897), М. О. Ярошенка 
(1898, 1899) та ін. Автор Котля¬ 
ревському /. П. пам'ятника і 
Гоголю А/. В. пам’ятника у Пол¬ 
таві. Виконав для Полтавської 
школи ім. 1. ІК Котляревського 
скульпт. погруддя укр письмен 
пика. Був у дружніх стосунках з 
художниками В. О. Волковмм 
(див Валкова В. О. могила ), І. К 
Зайцевим (див. Полтавський ка¬ 
детський корпус), Г. Г. Мясоє 
довим ((див. Мясоєдова вулиця). 
Помер у Петрограді, похований на 
Смоленському кладовищі. Твори 
зберігаються у Полтавському ху¬ 
дожньому музеї, Музеї укр. обра¬ 
зотворчого мистецтва у Києві, 
Третяковськіп галереї у Москві, 
Рос. музеї у С.-Петербурзі. 
ПОКРбВСЬКА БАГАЧКА (у 30-х 
рр. 20 ст.— Ленінське) — село Хо- 
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рольського р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
коване село Анастасівка. Розта¬ 
шована на р. Багачці (притока 
Сули), за 12 км від райцентру та 
залізнич. ст. Хорол. 1602 ж. (1990). 
Засн. у 1-й пол. 17 ст., входила 
до Хорольськоі сотні Миргород, 
полку. У 1781 — село віднесено 
до Хорольського пов. Київ, на¬ 
місництва, з 1796 — до Малорос»,, 
1802 — до Полтав. губ. Назву се¬ 
ла пов’язують із назвою р. Багач¬ 
ки. Пізніше до назви Багачки 
було додано слово Покровська. 
Оскільки село належало майору 
Алексєєву, у 1-й пол. 19 ст. воно 
зустрічається під назвою «Майор- 
щина». На 1859 П. Б.— Хороль¬ 
ського пов., мала 156 господарств, 
1011 ж., дерев, церкву, відбува¬ 
лося 4 ярмарки па рік. 1900 у П. 
Б. Гіокровсько Багачанської во 
лосі і Хорольського пов. діяла 
громл іа ссляїі-власнпків, 268 дво¬ 
рів, 1587 ж., земська церковнопа¬ 
рафіяльна школа, паровий млин. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. З 1923 — центр Ленін, райо¬ 
ну Лубен, округу, за переписом 
1926 — 378 дворів, 1848 ж. 1929 
сів. перший комсомольський осе¬ 
редок. 13.ІХ 1941—19.ІХ 1943 
П. Б. була окупована цім.-фа¬ 
шист. військами. Із села на фронт 
пішло 365 чол. У П. Б-— колгосп 
«Червоний прапор» (м’ясо-молоч- 
пою та зернового напряму] тех. 
культури), відділення зв’язку, 
Ощадбанку, хлібозавод, автостан¬ 
ція, побуткомбінат, споживче т-во, 
кафе «Берізка», с. ш., дільнична 
лікарня, аптека, дитсадок, діль¬ 
нична ветеринарна лікарня, Буди¬ 
нок культури ім. Героя Рад. Сою¬ 
зу М. І. Гриценка (на 450 місць), 
б ка (19 839 од. зб.), кіноустанов¬ 
ка. Уродженцями П. Б. є Герой 
Рад. Союзу (1945) М І. Гриценко 
(1906—80) та укр. поет Б. М. Чіп 
Пам’ятник В. І, Леніну (1956). 
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1957 встановлено надгробок на 
братській могилі рад. воїнів, які 
;кігинули при обороні 1941 та виз¬ 
воленні 1943 села від гітлерівців, 
і пам’ятник воїна м-односельцям, 
полеглим (201 чот.) в роки Вел. 
Вітчизн. війни. Між селами П. Б. 
та Березняки — залишки курга¬ 
нів (24) епохи бронзи. 
ПОКРбВСЬКА ЦЕРКВА. 1) У 
с. Березоточі Лубенського р-ну. 
Споруджена 1886 в стилі «єпар¬ 
хіальної» архітектури. Дерев, од- 
новерха, хрещата в плані, пд. і пн. 
рамена прямокутні, мають окремі 
входи. Центр, четверик увінчано 
наметовим верхом на світловому 
восьмерику. З зх. боку сполуча¬ 
ється з наметовою багатоярусною 
дзвіницею. 2) У м. Зінькові. Спо¬ 
чатку стояла в Скельському Пре- 
ображенському монастирі, 1790 не 
ренееепа до Зінькова і переймено¬ 
вана з Преображенспкої па По- 
кровську. Дерев., тризрубна, три¬ 
верха. Належала до одного з най- 

Покровська церква у Зінькові. 
Поздовжній розрізі 

поширеніших типів церков, план 
яких складався з центрального 
восьмикутника та шестикутних вів¬ 
таря і бабинця. Приміщення риз¬ 
ниці та паламарш обабіч вівтаря, 
тамбури у входів добудовано піз¬ 
ніше. Одна з найбільших і найви¬ 
щих пам’яток дерев, монумен¬ 
тальної архітектури Полтавщини 
(довжина наземного плану будови 
сягає 22 м, ширина центральної 
дільниці бл. 11 м, внутрішня 
висота центра 25 м). За своїми 
формами належала до ліпших 
зразків народної архітектури. Не 
збереглася, розібрана. 3) У с. 
Мальцях Миргород, р-ну. Зведе¬ 
на 1876. Дерев., одноверха, хре¬ 
щата в плані. Пд. і пн. рамена пря¬ 
мокутні, мають окремі входи. 
Центр, чеїверик увінчує баня на 
світовому восьмерику. Гол. зх. 
вхід прикрашає чоі приколовшій 
портик з трикутним фронтоном.*. 
Над ним була дзвіниця (не зберег¬ 
лася). Іл.— табл. XXIV. 4) У с. 
Плішпвці Галицького р ну. Побу¬ 
дована 1902—06 замість поперед¬ 
ньої (1760, перебудов. 1800) на 
правому березі р. Псла за проек¬ 
том петерб. архітектора-художпи- 
ка І. С. Кузнецова. Мурована, 
дев’ятикамерна, дев’ятиверха. Зра¬ 
зок відтворення в камені форм 
дерев'якої монументальної архі¬ 
тектури. Являє собою зменшену 
копію дерев’яного Троїцького со¬ 
бору у м. Новомосковську (тепер 
Дпіпрогіетровської об. 1.), зведе - 
ного майстром Я. Погрібняком 
у кін. 18 ст. 1911 поруч споруд¬ 
жено дзвіницю. 5) У Полтаві. Спо¬ 
руджена 1764—70 у м. Ромнах 
останнім кошовим Запорізької Сі¬ 
чі Петром Калнишевським та Дави¬ 
дом Чорним, про що свідчив різьб¬ 
лений напис на одвірку зх. две¬ 
рей. Від імені замовників нагляд 
за будівництвом здійснював ро- 
менський житель В. Кривошия. 
Стояла на Полтавській вулиці, 
на схилі Покровської гори при 
в’їзді до міста з боку Засулля, 
була однією з гол архії. томі- 



ҐЮКРОВСЬКА ЦЕРКВА її.ні і І *« *м« и 11 і 11«і • і 0 ( і рядом 
(•V І'» і ||«>ру I ' * ІИі О Німії МГІІІіу Му- 

|*МЦ»||\ Іігркиу І н ргії'им.і нам ят- 
мі 111 і ні і і 1.1 ми ((інію. її дослі 
і куид.іп І'м>і М Мак.ірспко, 1905 

І Мімік.і 1.1 в і я к п публіка¬ 
ції М М н .і|н пк.і у журналі «Ис- 
ку«« їмо її \V а» 1.1« іменная про- 
мі.пп і с 11111 >( 11. , М н , як ізидатна 
п.ім'ям.і дерем’яіімі монументаль¬ 
ної арч 11 < і, і \ рп іобп у&р. відрод- 
/I ПІШІ, І 1.1 М піпроко відомою. 
I МІМ р І |М|Н І.ІЧ.І археологічна комі- 
гія Припил ЇЙ рішення про необ- 
хі пін її. и «Vрожения. Завдяки 
мірпяпцю подав, архієпископа 
їм,піп.і і засіюваного ним церков¬ 
ної <• му ісю ухвалено рішення про 
п<! рсікгенпя церкви до Полтави. 
1907 її нові орно дослідив М. О. 
Макаренко, а архітектор-рестав¬ 
ратор II. П. Покрншкіп виконав 
точні архіт.-археол. обміри. 1908 
стараннями Полтавського церков¬ 
но археологічного комітету П. ц. 
г»н 'і розібрана, перевезена з Ро¬ 
мі м ю 11 о м ,і ви і вбрана па ново 
му ми пі у межах садиби резн 
н шиї ірчн пін копа па розі гул. 
Архі< р« ні і.іон і Миіі.к гирської (те 
їм р пул І Маркса і І*адЯнСької). 
ІЬ був їм і м 111111 на Укріпні при 
і м і н (\ і ошн му м * і|нкаціі па 
м'тітки н*і}нп}ппі ар\ іт? шпури. 
II п б у іа і і і.і н па і іубоВИХ 
бру« 11$ її н і цім і н і і. і а і а ю 
X реї Па і и х і їм н 11 п м її н і неп і ром 
храміи, і 11> ііі'ї м і имн ртмеїідмп 
проі І ороімн о чріі II Ір\ни і І 111 

ма ні комині ту мчши іотри, щ<> 
разом а дію м юмішміі мір ами 
створи та м) і і іемуеконіяи мер 
спекіпму ЗаверпіУїт м оу им ію 
жиоотігпа група г р и* ! т ми 
КОЮ маіі( іерпм і Ю їй пі к по іар 
МОІІІПІМ СПІПиІДіїопігпііИ м.м II і 1111 
і маси верхів і їх урочистю шна 
МІКОЮ Внутріппія В ЦІ ота ЦМІІр 
дільшщі становила 25,5 м, <нч 
них — 21 м. Рукави просторового 
хреста сполучалися з центром піп 
рокими просвітами 11 метрової ви 
соти, завдяки чому утворювався 
єдиний внутрішній простір, над 

яким «ширяли» ілюзорно неваго¬ 
мі 5 верхів. Інтер’єр пам’ятки 
був підкреслено аскетичним, роз¬ 
рахованим на різкий контраст з 
пишним 4 ярусним різьбленим по¬ 
золоченим іконостасом рокайле 
вого характеру, виконаним осташ- 
ківським різьбярем Сисосм Шал 
матовим. У складі іконостасу були 
унікальні царські врата, кругла 
дерев’яна поліхромна скульпту¬ 
ра барочного характеру. Покров- 
ську церкву у Полтаві замалював 
О. Г. Сластіон, у 1920 х рр. до¬ 
слідив С. А. Таранушенко. Під 
час Великої Вітчизн. війни зго¬ 
ріла. 5) У Полтаві па Павленках. 
Дерев’яна П. ц. була збудов. 
1707—08, 1830 перебудована. 1864 
зведено муровану II. ц. з дерев. 

Покровська церква у Полтаві 
(перенесена з Ромен). 
Фото поч. 20 ст. 
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дйиіііицсіо па новому місці в р-пї 
Гіавленкі вської гіл. 1903 спорудже¬ 
но муровану однобашту церкву 
в одному зв’язку з двох’ярусною 
дзвіницею в псєвдоруському стилі. 
1943 закрита* 1946 розібрана. 
ІІОКРбВСЬКЕ (до 1837 — Ба- 
личівка) — село Зіііьківського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Василе-Устимівка, Галійка, Мо¬ 
рози, Стрілевіцина, Шкурпели. 
Розтані, за 20 км від райцентру 
і за 55 км від залізнич. ст. Гадяч. 
563 ж. (1990). Час заснування не 
відомий. За ревізією 1859 в П. на- 
ліч. 39 дворів, 268 ж. Д*ятіи вино¬ 
курний, селітряний тз кінський 
з-ди, щороку відбувалося три яр¬ 
марки. 1837 споруджено муровану 
Покровську церкву (без дзвіниці). 
1900 — 2 школи (земська і одно- 
класна жін. церковноііарафіяль 
на). 1910 П.— Кирило Гаппів 
ської вол. Зіпьків. пов., 69 дворів, 
422 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 П.— центр 
Покрівської сільс. Ради Опішнян- 
ського р-ну, входило 14 хуторів, 
96 дворів, 434 ж. 1929 оргапіз. 
ТСОЗ. 1930 на його базі ств. кол¬ 
госп, який згодом став називатися 
«Червоні зорі». Під час пім.-фа 
інист. окупації (12.Х 1941 —12.IX 
1943) гітлерівці розстріляли З 
чол., вивезли до Німеччини 78 
чол. 1958 відбулося об’єднання кол¬ 
госпів в одне господарство — кол¬ 
госп «Прапор Леніна» (зернового 
напряму). У селі знах. його центр, 
садиба, неповна с. ш., фельдшер¬ 
сько акушер. пункт, дитсадок. Бу¬ 
динок культури з кіноустановкою 
на 400 місць, комплексно-при¬ 
ймальний пункт, дві 6-ки (25 тис. 
од. зб.), лазня, музейна кімната, 
сільський стадіон. У центрі села — 
мемор. комплекс: пам’ятник (вста- 
пов. 1957) на братській могилі 
рад. воїнів, полеглих (204 чол.) 
під час визволення села 1943 від 
нім. фашист, загарбників, і па- 
м’ятшік (196-1) па честь воїнів-од- 

носельціб, які загинули (227 чол.) 
на фронтах Вел. Вітчизп. війни. 
покрйвсько-багачАнсь- 
КІІЙ РАЙбН —адм. -тер. одини¬ 
ця. Ств. 7. III 1923 як Ленінський 
у складі Лубен, округу із По¬ 
крове ько-Багачан. і Клепані вської 
вол. Хорол. пов. та Засульської 
волості Лубен, пов. (всього 16 
сільрад). Пл.— 519 кв. верст. 11а 
7 вересня 1923 нас.— 33 113 чол. 
До вересня 1930 входив до Лубен, 
округу. Ліквідований 1931. Від¬ 
новлений 1935, коли його тер. уві¬ 
йшла до складу Харків, обл. 22.IX 
1937 віднесений до новоутв. Пол- 
тав. обл. Розформований 4.1 1957. 
ПбЛЕ ПОЛТАВСЬКОЇ БЙТВИ, 
музей історії Полтавської битви. 
Див. Полтавської битви пам'ятки. 
ПОЛЙВ’ЯНР (до 1.884 — Рокитнє 
Озеро) — село Миргород] р ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села Іващеп- 
кп, Куііівіцппа, Радчепки. Роз¬ 
тані. за 20 км від райцентру та за 
2 км від залізнич. ст. Мелашен- 
кове. 304 ж. (1990). За ревізією 
1859 на х. Рокитнє Озеро Мирго¬ 
родського пов. (11 дворів, 55 ж.). 
3 1884 хутір став називатися По¬ 
лив’яним. Назва, за переказами, 
походить від імені переселенців 
з кутка Полив’янівки, що у сусід¬ 
ніх В. Сорочинцях. 1891 у П. збу¬ 
довано дерев. Олександра Невсш 
кого церкву, при якій була школа 
грамоти. За часів кріпацтва землі 
навколо П. були власністю помі¬ 
щиків Трохимовських та Гудови- 
чів. 1900 на х. II. Ба рані вської 
волості наліч. 32 двори, 375 ж.І 
церковнопарафіяльна школа. 1910 
— 69 дворів, 397 ж., відкрито зем¬ 
ську чотирикласну школу. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 ств. комнезам. За 
переписом 1926 у П. Полив’ян- 
ської сільради Нероновицького (те¬ 
пер Великосорочинський) Р IIV Лу¬ 
бенського округу — 108 иісііо- 

дарств, 530 ж. У січні 1930 селяни 
П. та прилеглих хуторів засн. ар¬ 
тілі «Надія хлібороба» та «Пере? 
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моїа тграці». Під час пім.-фашист, 
окупації (14 !Х 1911 19.IX 1943) 
гітлерівці роле і рід я пі 3 чол., ба¬ 
гато молоді вивезеш» пл примусові 
роботи до Німеччини. ЗО.VII 1950 
Полив’яне ькші і Ра дчепківський 
колгоспи об’єдналися у багатога¬ 
лузеве ГОСП-ВО— КО ІГ0( II ім. М. О. 
Щорса. Паприк 40 \ рр. на тер. 
Полнв’япської сільра мі буди роз¬ 
відані поклади нафт і тлу 1958 
па базі викориеганця газу рекоц- 
струйовапо щойно збудований ко 
ноплетіпальний з д і і і ію ви 
робництву черепиці н цеі пі На 
гірик. 50 х га па почіп ку 60 V рр. 
у II. побудовано п’ять ба і а гори д 
них корівників, два свинарни¬ 
ки, фельдшерсько-акушер. пункт, 
шкільну майстерню. У 1973 кол¬ 
госп ім. М. О. Щорса був об’єд¬ 
наний з колгоспом ім. Г. І. Пет- 
ровського. 1986 колгосп ім. М. О, 
Щорса відновив самостійну діяль¬ 
ність (госп-во рослииііицько-тва¬ 
ринницького напряму). У селі — 
відділення зв’язку, неповна С. ні., 
дитсадок, Ь\ пінок ку іьтурп (па 
220 місць), б ка (7,-1 міс. од. ,н>.). 
1966 спору іжецм пам’ятник М. О. 
Щорсу, 1957 встановлено надгро¬ 
бок на братській могилі рад. вої¬ 
нів, які загинули 1943 під час 
визволення села, 1970 — пам’ят¬ 
ник воїнам очпосельцям, які поляг¬ 
ли (122 чол.) під час. Великої Зіт- 
чизи. війни. 
«ПОЛГГВІДДІЛЇВЕЦЬ», І а к і л 
орган ГІолітвідділу Лазірківеької 
МТС Лубен, р ну Харків, обл. 
Виходила в 1934 шість ра нв па 
місяць у Лизірках. Див. ■. Ітіш/> 
ка зоря». 
«ПОЛІТКАТОРЖАНИН» і іил 
тав. вид-во в 20 х рр. 20 < г. Об'од¬ 
ну ЩУчо кол. політ, в’язнів, що меш¬ 
кали на Полтавпшні. Друкувало 
праці про революц. рух, спогади 
кол. політв'язнів. Редактором ВИД 
па був укр. письменник О іесь До 
світний (справж. Скрипаль Олек 
сандр Федорович, 1891—1934), 
ПСЗЛКСТІНЬ (ГІолкосіень, ІІо.і- 
стеиь) — давньоруське місто у 

ПОЛОГИ 

Переяславській землі. Вперше зга¬ 
дується у літописі під 1125. Зна¬ 
ходилось на правому березі р. 
Удаю, за 2 км на Пн. Сх. від су- 
час. с. Повстина Пирятинського 
р-пу. Городище обстежувалось в 
кін. 19 ст. В. Г. Ляскоронським, 
1971 М. П. Кучерою та О. В. Сухо- 
боковим, 1981 та 1988 Ю. Ю. Мор 
гуновнм. Напівкруглий майдан¬ 
чик розміром 110 X 120 м був 
захищений валом (висота 6 м) і 
ровом (глибина 2 м, шир. біля 
дна 8 м). Культурний шар горо 
дшца товщиною до 1,2 м пошко¬ 
джений селітряним виробництвом 
17—18 ст. Біля городища зпахо 
диться селище площею понад 10 га 
з культур, нашаруваннями до 
0,8 м. Розкопки виявили залишки 
заглибленого жигла 12 —13 ст, 
з глинобитною піччю. Знахідки 
зберігаються у Гіолтап. краєзнав¬ 
чому музеї. 
ПОЛОГИ село І їовосапжарсь- 
ког<> р пу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Лисівка, Писарі вка, Стрижев- 
щина. Розташ. за 35 км від рай¬ 
центру і за 8 км від залізнич. 
ст. Мала Перещепила (на лінії 
Полтава — Кременчук). 648 ж. 
(1990). У 1859 тут наліч. 11 дво¬ 
рів, 77 ж. 1910 — 54 двори, 373 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 у П. Ма- 
лоперещєпшіської сільради Мало- 
псрещепинського р ну Полтав. ок¬ 
ругу — 151 господарство, 712 ж. 
С сло було окуповане цім.-фашист, 
загарбниками з 18. IX 1941 до 
22.IX 1943. Центр, садиба колгос¬ 
пу «Більшовик». Село електрифі¬ 
коване 1965, радіофіковане 1950, 
телефонізоване 1972. Дитсадок, 
фельдшерсько-акушер. пункт, Бу¬ 
динок культури (на 300 місць), 
б ка (9,2 тис, од. зб.), музей. У 
1.918 голова колгоспу «Більшо¬ 
вик» (с. Лисівка) П. Ф. Бровко, 
бригадир І. 3. Крупка, ланкові 
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О. К. Бровко, М. М. Демченко, 
М. Р. Дранко удостогліі звання 
Героїв Соц Праці,, Згодом цього 
звання удостоєний комбайнер М. І. 
Мипеико. Пам'ятник (1966) 92 
воїнам-землякам, які загинули на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
Пам’ятники на могилах Героїв 
Соц. Праці П. Ф. Бровка (1975), 
І. 3. Крупки (1970), М. М. Дран¬ 
ка (1978). 
ПОЛбНКА — річка в Полтав. 
обл. Тече тер. Чорну ХИІІСЬКОГО 
р-иу, поблизу с. Бондарів. 
ПОЛОТНЯНЕ ВИРОБНИЦТ¬ 
ВО. На Україні, в т. ч. й на Пол- 
тавщині, поширене здавна. Для 
власних потреб полотно виробля¬ 
ли майже в кожній родині; на 
продаж йшли тільки лишки. У 
18 ст., в умовах зростання ринку 
й обезземелення селян, стало рол 
виватися кустарне виробництво 
полотна. У кустарних закладах, 
власники яких поривали зв’язок 
з землеробством, використ. не 
тільки праця жінок, але й чолові¬ 
ків. Найбільше поширення П. в. 
набуло в Ромеиському і Хорольсь- 
кому повітах. 1816 на Полтавщині 
існ. 4 полотняні мануфактури, з 
них 2 в Хорольському пов., 1 — 
в Ромнах, 1 — в с. Костянтинівні 
Роменського пов. Згодом па Пол¬ 
тавщині з’явилося ще дві полот¬ 
няні мануфактури. Після сел. 
реформи 1861. поряд з домашнім 
П. в., з’явилися великі полотняні 
мануфактури. У 1865 Полтавська 
фабрика виробляла продукції на 
8500 крб. 1885 на ній працюва¬ 
ло 160 робітників, виробляла по 
лотна на 19 290 крб. Див. 
Ремісничі нсівгіалгмі заклади 
земські. 
ПОЛТАВА — місто обласного під¬ 
порядкування, облас. і районний 
центр України. Розтані. на обох 
берегах р. Ворскли (ліва гірит. 
Дніпра). Вузол залізнич. та авто 
моб. шляхів, аеропорт. 323,5 тис. 
ж. (1990). Поділяється на 3 міські 
райони: Жовтневий район, Київ¬ 
ський район, Ленінський район. 

^ 11—13 ст. тер. нинішньої Пол 
тавщини входила до складу Пере 
полабського князівства, яке було 
форпостом Київсько.’ Русі в обо¬ 
роні від грабіжницьких нападів 
половців. П. вперше згадується 
в Іпатіївському літописі 1174 під 
назвою Лтава. У літописі записано, 
що тоді сіверський князь Ігор 
Святославич пішов у похід проти 
половців, перейшов р. Ворсклу 
поблизу Лтави і, переслідуючи їх, 
розбив біля Переяслава. Напри¬ 
кінці 30-х рр. 13 ст. поселення з 
прилеглою тер. було захоплено 
монголе татарськими ордами хана 
Батия. Тоді Лтава, як і багато 
інших поселень, зазнала великих 
руйнувань і зовсім занепала. У 
13 — на поч. 14 ст. літописи обхо- 
дять мовчанням її долю. У 1430 
П. вперше згадується під су- 
час. Назвою в складі Великого кня¬ 
зівства Литовського. Того ж року 
Вітовт передав П. разом з Глинсь- 
ком (тепер село Сумської обл.) та 
Глиницею у володіння вихідцю 
з Золотої Орди татар, мурзі 
Лексі (Лексаді Мапсурксановичу). 
Останній приймає православ’я, бе¬ 
ре собі ім’я Олександра, а від 
м. Глинська — прізвище Глинський, 
одержує титул князя і стає родо¬ 
начальником князів Глиііських. 

Пізніше одна з його нащадків —- 
О. В. Глинська вийшла заміж за 
великого князя московського Ва¬ 
силя III і була матір’ю царя Івана 
Грозного. Лексада збудував пол¬ 
тав. фортецю — дерев’яні укріп¬ 
лення і земляні вали. 1482 П. була 
зруйнована кримським ханом Мен- 
глі Гіреєм. У володінні Глинсь- 
ких П. знаходилася до 1537, а 
потім перейшла до їх нащадків — 
Грибуновичів Байбуз. 1569, з 
утв. Речі Посполитої, підпала 
під владу Польщі, передавалася 
польськими королями різним влас¬ 
никам. У 17 ст. П. одержала маг¬ 
дебурзьке право. 1608 була збудо¬ 
вана (поновлена) Полтавська фор¬ 
теця У документі 1641 II. названа 
містом. 1646 П. захопив Ієремія 
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Вшшіепсцькиіі [дми. Виишевець- 
кил (князів) володіння]. 1647 за 
інвентарем Вишпевецького у П. 
було 812 дворів. 1650 засіь Пол¬ 
тавський Хрестоздвиженський 
монастир. У 1-й пол. 17 ст. на 
р. Ворсклі, поблизу П., заклада¬ 
ються «буди» — підприємства для 
вироби, поташу й селітри. Багато 
жителів міста займались земле¬ 
робством і скотарством. Населен¬ 
ня П. брало участь у визв. війні 
укр. народу 1648—54. П. була 
однією із значних резервних баз 
війська Б. Хмельницького. Вона 
відігравала велику роль у поста¬ 
чанні повстанцям зброї, пороху 
та продовольства. У 1648—1775 П. 
— адм. центр Полтавського пол¬ 
ку. Першим полтав. полковником 
був М. Пушкар. 1657—58 П. 
стала центром повстання козаків 
і селян на чолі з М. Пушкарем та 
запорізьким кошовим Я. Бараба 
шем проти старшинсько шля\ет. 
верхівки на чолі з гетьманом І. Ви 
говським, який прагнув поверну¬ 
ти Україну під владу Польщі 
(див. ст. Пушкарю Мартину па¬ 
м'ятний знак). П. не раз зазнава¬ 
ла татарс ьких нападів. Востаннє 
вони напали на місто 1695. Під час 
Північної війни 1700—21 нас. П. 
у квітні — червні 1709 разом з 
військ, залогою на чолі з полков¬ 
ником О. С. Келіним відбивало 
штурми шведських військ. Побли¬ 
зу міста відбулася Полтавська 
битва 1709. 
У 2-й пол. 17 — на поч. 18 ст. П. бу¬ 
ла одним з центрів ремісничого 
вироби, і торгівлі. 1718 у П. наліч. 
300 цехових ремісників. На поч. 
18 ст. у П. і навкол. селах було 
38 млинів, у жителів П паліч. 
4980 бджолиних родин. Набула 
розвитку торгівля. Відбувалося 4 
Ярмарки на рік. З Росії сюди вози¬ 
ли сіль, металеві вироби, хутро, 
а звідси — поташ, скляні виррбн, 
селітру, с. г. продукти. 1770 у 
П. працювало кілька цегельних 
заводів. Культурне і мист. життя 
П в 17 18 ст. пов’язане з іме 

нами іконописця Герасима Німою 
(у Снаськіи церкві паліч. 7 ікон, 
писаних ним 1676); людвисара 
Онанаса Петровича, який відлив 
дзвін « Кизикермеп », виготовлений 
з гармат, захоплених у липні 
1695 при взятті козаками Полтав. 
полку турецької фортеці Кизикер- 
мен (дзвін зберігається в Полтав. 
краєзпавч. музеї), майстра по ви¬ 
готовленню іконостасів Василя Ре- 
клинського (у ЗО х рр. 18 ст. існу¬ 
вала ного майстерня, разом з уч¬ 
нями виготовив іконостас Полтав¬ 
ською Хрестоздвиженського со¬ 
бору); іконописця і портретиста, 
ієромонаха Хрестоздвпж. мона¬ 
стиря Саму їла (р. н. невід.— п. 
після 1769); арх. Стефана Стабан- 
ського; різьбяра Спсоя тантало¬ 
ва; портретиста 1. І. Шилдеика 
(1747 — р. см. невід.); скульптора 
Григорія Гальчепка; відомих цер¬ 
ковних І Просій НІЦЦЬКИХ діячів — 
архієпископів С. Булгариса (1716 
—1806), 11. Феотокі (1731—1800), 
А. Ссребрепикова, Г. Банулеско 
(Бодоні) та іп. 1782 П. відвідав 
рос. мандрівник В. Зуєв. Він дав 
перший опис міста, в якому тоді 
було бл. 1000 хат, 2—3 цегляних 
будинки. 1797 у II. була збуд. 
приватна Полтавська лікарня 
І. Тишеєського. 1802 відкрита пер¬ 
ша казенна лікарня на 20 чол. (див. 
Полтавська обласна лікарня). 
З 1775 П.— повітове місто Ново¬ 
російської губернії, у 1783—96 — 
Катеринославського намісницт¬ 
ва, з 1796 по 1802 — Малорос, 
губ. З 1802 II.— центр Полтав. 
губ. Це сприяло проведенню пере 
планування і перебудови міста 
за участю рос. зодчих. При губерн¬ 
ському правлінні були ств. буді¬ 
вельна експедиція і губернська 
креслярня, які очолював арх. М. А. 
Амвросимов, вихованець москов¬ 
ської архітектурної школи. Він 
був запрошений на посаду полтав. 
архітектора малорос, ген.-губерна 
тором кн. О. Б. Куракіпим У 
1803—05 М А. Амвросимов розро¬ 
бив проект планування міста, за 



яким П мала стати «малим Пе¬ 
тербургом» (див. Полтави плани). 
На місці зустрічі Петра І з пол¬ 
ковником О С. Келіпнм і ге¬ 
роями оборони II. 1709 за планом 
1803 було закладено повнії центр — 
Круглу площу, споруджено будни¬ 
ки губерн. установ за зразковими 
проектами рос. арх. А. Д. Захаро 
ва в стилі класицпіму. 1810 у 
місті иа тер. Німецької колонії (те¬ 
пер пров. Театрал мі ми) заверше 
но спорудженим буднику пері по 
го стаціонарного юатру. Громадсь¬ 
ке і культурне життя міста в 1 іі 
третині 19 сі. невід’ємне від імені 
І. II. Котляревського (див. Котля 
ревськогд вулиця га іл. от. циклу). 
1808 у П. був засн. Полтавський 
вільний театр. У 1808—12 тут 
працювала трупа Й. Калиновсь- 
кого (1812 переїхала до Харкова). 
1817 до П. переведена на постійну 
роботу частина трупи Й. Кали- 
новського та І. Ф. ІІІтейпа (діяла 
тут до 1821). Вона поклала поча¬ 
ток укр. професійному театрові. 
Для цього гсатру І. II. Котля рев 
ський написав п’ссп «Наладка 
Полтавка», «Москаль чарівник >, у 
яких першим виконавцем ролі ви 
борного Макогопснка га Михайла 
Чупруна був М. ( ІЦепкін (див. 
Щепкіна провулок). > II. грали 
актори К. Т. Солейлк, М. X. Ри 
баков та іп. видатні митці. На поч. 
19 ст. у II виступали кріпацькі 
оркестри та хорові капели. Діяли 
т. зв. «парубоцькі громади», ре¬ 
пертуар яких складався з укр. нар. 
пісень. При Полтав. теагрі було 
ств. хор. Звідси часто запрошува¬ 
ли до Петербурга хлопчиків аль¬ 
тів та дискантів. З цією метою 
1838 до міста приїздив м. І. Глін 
ка, який у і о і і час був капе іьмсіі 
стером Придворної співацької ка 
пели. Значний внесок у розвиток 
П. зробив малорос, генерал-гу¬ 
бернатор (1816—34) князь М. Ґ. 
Рєпнін. 
З поч. Вітчизн. війни 1812 було 
ств. Полтавське народне опол¬ 
чення. П. стала одним з осередків 
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РУХУ декабристів (див. Декаб¬ 
ристи на Полтавщині). Представ¬ 
ники полтав. інтелігенції (В. М. 
Білозерський, Д. П. Пильчиков, 
Г. А. Андрузький та ін.) увійшли 
до засн. 1846 у Києві Кирило- Ме- 
фодіївського товариства. У кін. 
50 х — на поч. 60-х рр. 19 ст. у 
місті діяла полтав. культур.- 
освітня орг-ція — Громада (див. 
Громади), у 1874—75 — підпіль¬ 
ний гурток .народницького спря 
муванпя «Унія». 
У 1-Й ІІОЛ. 19 ст. у місті були від¬ 
криті Полтавське повітове учи¬ 
лище, 1 а чол. гімназія, Полтав¬ 
ський інститут шляхетних дів¬ 
чат, Полтавське духовне учили¬ 
ще, Полтавська школа садівниц¬ 
тва, Полтавський кадетський 
корпус. З 20-х до 60-х рр. 19 ст. 
діяла Полтавська школа красно- 
писиів, яка була засн. за ініціати¬ 
вою міністра впутр. справ В. П. 
Кочубея. З вихованців полтав. 
навчальних закладів того періоду 
Вийшло чимало вчених, діячів 
культури: укр. письменник І. П. 
Котляревський (уродженець П.), 
рос. поет і перекладач М. І. 
Гнєдич (уродженець П., див. Гнє- 
дичу М. І. пам'ятник), укр. 
письменник В. П. Гоголь Яиовсь- 
кий (батько М. В. Гоголя, див. 
Гоголів Яновських садиба), рос. 
письменник І. І. Маотшюв (всі 

Полтава. Вулиця Всіхсьягська 
(тепер Чапасва) Фото поч. 20 ст. 
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навч у Полтавській семінарії). 
Укр математик, акад. Петерб. 
ЛН М. В. Петроградський (див. 
Остроградського вулиця), укр. 
художник акад. петерб. АМ А. М., 
Мокрицький, укр. поет-байкар 
Л. І. Глібов (див. Глібова вули¬ 
ця), укр. письменник і педагог 
С. П. Стеблін-Камінський (уро 
дженець П., згодом багато років 
викладав рос. мову в гімназіях 
міста), укр. вчений і громад, діяч 
М. ГІ. Драгоманов (див. Дпаюма- 
пових садиба), укр. письменник 
і театр, діяч М. П. Старицький 
(див. Старицько/о провулок), укр. 
скульптор Л. В Позен (див. По 
ієна провулок), рос. художник, 
генерал М. О. Ярошенко (уродже¬ 
нець П., див. Ярошенка вулиця, 
Ярошенку М. О. меморіальна 
дошка), фізик М. Д. Пильчмков 
(уродженець П.). У Полтавсько 
му повітовому училищі павч. М В 
Гоголь. 
У 40-х рр. 19 ст. в 1-й поятав 
ській гімназії викладав історію, 
літературу та латинську мову укр. 
поет-романтик Л. І. Боровиковсь- 
кий, з 1838 працював учителем 
II. І. Бодямськил, який тривалий 
час був редактором неофіційної 
частини газ. «ІІолтавские губернс- 
кие ведомоспш» (виходила у ПІ 
з 1838). Він видав книги — «До 
стопримечательности ГІолтавьі>> и 
«Ііамятная книжка Полтавской 
губернии за 1865 год», де зібраний 
великий статистичний матеріал про 

Полтава. Вокзал Південної 
залізниці. Фото поч. 20 ст. 

II. га Полтав. губ. У 60 х рр у 
гімназії та ін ті шляхетних дівчат 
викладав рос. мову укр. поет і 
педагог М. А. Вербицькии (1843— 
1909). На посаді керуючою 
палатою держ. маєтностей у 
40 х рр. 19 ст. працював історик 
М. І. Лрандарепко (автор три¬ 
томної праці «Записки о Пол 
тавской /удертій»). У кадет, 
корпусі викладали малювання 
рос. художники І. К. Зайцєв і 
В. О. Волков (див. Волкова В. О. 
могила), в ін -ті шляхет. дівчат 
викладали музику чес. і укр. 
композитори та педагоги А. В 
Єдлічка і В. В. Єдлічка. Влітку 
1845 у ГІ. побував Т. Г. Шевчен¬ 
ко. Тут він ств. малюнки «Буди¬ 
нок І. П. Котляревського у Полта¬ 
ві» та «ВоздвцжеікіЬкиії монастир 
V Полтаві» (див. Шевченка вули- 
ця). 
Значні зміїні в скоп, розвитку 
міста відбулися після скасування 
кріпосного права. Кількість жи¬ 
телів зросла з 29 502 чол. (1863) до 
53 703 (1897). 1879 у П. було 30 
пром. підприємств, на яких працю¬ 
вало 869 робітників. Це були в 
основному підприємства по пере 
робці с.-г. продукції. Діяли також 
невеликі мех., чавуноливарні, мід¬ 
ноливарні, ковальські, лісопильні, 
каретні, селітрові, кахльові, сір¬ 
никові, свічкові, миловарні під¬ 
приємства та ін. Розвитку еко¬ 
номіки міста сприяло переведення 
у П. з Ромен Іллінського ярмарку 
(1852--53) — одного з найбільших 
у Російській імперії. Крім Ілпін¬ 
ського. в П. діяли ще 3 ярмар¬ 
ки: Миколаївський, Воздвижєнсь- 
кий Всеїднівський, Значним по¬ 
штовхом для розвитку промисло¬ 
вості в П. стало залізнич. буд-во. 
1870 почався залізнич. рух по лі¬ 
нії Харків — Миколаїв, яка зв я 
зувала II з Москвою, Петербур¬ 
гом, Харковом, Миколаєвом, Оде¬ 
сою, Херсоном. У 1871 V II. були 
відкриті залізнич. млйсісрні та 
паровозне депо. 1883 иі фу вся один 
із перших великих страйків на 



ПОЛТАВА Україні — виступ робітників ЇІол- 
тав. залізничних майстерен і». 
Страйки полтав. залізничників від¬ 
бувались 1384 та 1891. У 90 х рр. 
19 ст. тут виникли перші марксист 
ські гургки. Улітку 13% за дору¬ 
ченням В. І. Леніна та пстерб. 
«Союзу боротьби» до П. приїздила 
Н. К. Крупська (див Крупській 
Н. К. меморіальна дошка). У 1900 
в П. ств. першу на Україні Иів~ 
денну (Полтавську) групу спри¬ 
яння «Искре». 190Ї у місті виник¬ 
ла с.-д. орг цім |див. Полтавська 
організація РС'ДРП(б)\. У жовтні 
1905 залізничники II. брали участь 
у Всеросійському страйку. Під час 
революції 1905—07 відбулися 
збройні виступи військ, місц. гар 
нізону (див. Єлєцького полку пов¬ 
стання 1906, Сєвського полку 
повстання 1906). 
За переписом 1910 у II. (без око¬ 
лиць і передмість) наліч. з най¬ 
маними робітниками 49 596 ж., з 
передмістями і кварталами за 
міською межею 55 986 ас. Перед 
першою світовою мінною у II. дія 
ло 64 невеликих підприємства 
легкої і харч, пром-сті, працю па 
ло бл. 2 тис. робітників. 
1916 у місті діяли учительський 
ін-т, ін-т шляхетних дівчат, кадет¬ 
ський корпус, реальне та комер 
ційне уч-іца, 8 гімназій, професій¬ 
ні школи — фельдшерська та са¬ 
дівництва, уч-ща — ремісниче, 
землемірне, для сліпих дівчат, 5 
навч. заклади духовною иідом 
ства, а також 6 земських, 27 пер 
ковнопарафіяльних та кілька с в 
рейських поч. шкіл. Було 5 клубів 
га 9 б к. Розвивалася кнпювпдав 
иича справа. Дія ш друкарня при 
Полтав. губерп. правлінні ( і 180/), 
де друкувалася газ. «І Іона векне 
губернские ведомости», пі пручі і и 
ки, урядові заяви та іп., друкарні 
купця М. Пігуренка (з поч. (>0 \ 
рр. 19 ст.), І. А. Дох мана (з 1.880), 
Д. М. Подземського (з 1891), 
Н. М. Старожнцького (з 1.893; 
див. Друкарні Полтавщини). 190(» 
засн. перше на Україні вид во пед. 

літератури — «Український учи¬ 
тель». 1904—18 у П діяло при¬ 
ватне вид во «Маркевича Г. І. кни¬ 
гарня». 1917 у ньому вийшло пер¬ 
ше посне видання «Кобзаря». 
У П. працював (з 1875, за іп. да 
ними з 1880) фотограф художник, 
автор і видавець фотоальбомів 
«Гоголь на родиие» і «Земский 
дом в Полтаве» її. Ц Хмелевський 
(див. Хмелевського фотоательє). 
У 1903—18 діяла Полтавська гу¬ 
бернська вчена архівна комісія. 
У її завдання входило виявлення 
та впорядкування документ, мате¬ 
ріалів, що становили наук, цін¬ 
ність. Для вивчення природи краю 
багато зробили рос. учений, засн. 
генетичного грунтознавства та зо¬ 
нальної агрономії В. В. Докучаєв 
(див. Докучаєва вулиця), осново 
положиик геохімії та біогеохімії 
лкад. В І. Вернадеький (див. 
Вернадському В. І. меморіальна 
дошка). 1 ініціативи В. В. Доку- 
часва у II. було сгв. і 1891 відкри¬ 
то краєзнавчий музей. 1906 музей 
збагатився дарунком К- М. Скар- 
жинської, що складався з понад 
20 тис. експонатів з археології, 
історії, етнографії, великої б ки 
стародруків тощо (див. Скаржин- 
ської К. МІ музей). 1883 віце 
президентом Полтав. с.-г. това 
рисі на працював укр. вчений, 
агроном О. О. Ізмаїльський. 1910 

Полтава. Вулиця Олександрівська 
(птігр Коптнена). Фото поч. 20 ст. 
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і і П. почав наукову роботу В. І. 
Навилов (див. Етилова проспект). 
З дореволюц, II. пов’язане життя 
ї творчість видатних письменни¬ 
ків: Панаса Мирного (з 1871 пра¬ 
цював у П., див. Панаса Мирного 
музей), В, Г. Королеика (жив у 
П. з 1900, див. Королеика В. Г. 
музей), І. С. Ііечуя-Левицького 
(див. Печуя Левицького вулиця), 
художника Г. Г. Мясосдова (див. 
Мясоедова вулиця), відомих вче¬ 
них медиків М. В. Скліфосовсь- 
кого (див. СкліфосовськіЩ сади¬ 
ба), М. ГІ. Коробкіна (уродженець 
11., вперте в Росії здійснив опе¬ 
рацію на легенях; див. Коробкі- 
ну М. 11. меморіальна дошка). 
На ноч. 70 х рр. 19 с/г. у ГІ. пра¬ 
цював композитор П. А. ІЦуров- 
с іншії— автор опери «Богдан 
Хмельницький», який очолив стік 
тут КУ[)СИ^ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПСрК. 

регентів. Його учнями були уКІ). 
хор. диригент, педагог і компози¬ 
тор Г. ГІ. Гладкий (написав музи¬ 
ку до «Заповіту» Т. Г. Шевчен¬ 
ка — див. Гладкому Г. ТІ. меморі¬ 
альна дошка) та відомий полтав. 
хормейстер І. М. Різепко Влітку 
1879 до 11. приїздив М. 11. Му- 
соргськпіі. У липні він разом з 
солісткою петербурзького Марі- 
їпськоіо театру Д. М. Леоновою 
дав 2 концерти в залі Дворянсько¬ 
го зібрання. 1880 у 11. перебував 
рос. піаніст і композитор А. Г. 
Рубіпштейп, 1897 — рос. співак 

Полтава. Вулиця Гоголя. 

Ф. І. Шаляпїи. 1899 відкрито 
Полтавське відділення Посійсь- 
кого музичного товариства. У 
кіп. 19 — на поч. 20 ст. диригент 
Д. В. Ах шару мов ств. у П. сим¬ 
фонічний оркестр, організував 
Полтавське музичне учмлмще. 1903 
і 1911 до П. приїздив М. В. Ли- 
сепко (див. Лисенка вулиця). У 
ГІ. гастролювали М. Запьковецька, 
М. Кронивпицький, М. Стариць 
кий, І. Карнснко-Карий, П. Сак- 
еагаиський, М. Садовський. 
1888—1910 у ГІ. влаштовувалися 
виставки передвижників. У 1903 
в П. з пагоди відкриття пам’ят¬ 
ника І, ГІ. Котляревському (були 
присутні Леся Українка, М. Ли- 
сепко, М. М. Коцюбинський, В. С. 
Стсфаппк, Г. М. Хогкеїшч, О. 
Олесь, Олена Нч'ілка, композитор 
М. М. Арка< та іп.) влаштовано 
лерпіу Полтавську художню ви¬ 
ставку укр. художників. Друга 
відбулася 1906. На поч. 20 ст. у 
ГІ. працювали живописці: С. І. 
Васильківський, В. Г. Кричсвсь- 
кий, О. Г. Сластіоп, П. Д. Марти- 
иович (див. Український архітск- 
турни й стиль ). 
З 1838 у II. виходили газета «Пол¬ 
тавок ис губсрнские ведомости», 
згодом — «Полтава», «Полтавская 
мьісль», «Полтавская речь», «Пол- 
тавские думки», «ГІолтавские еиар- 
хиальиьіе ведомости», «Полтавский 
вести ик», «ГІолтавский голос», 
«Полтавский день», «Полтавский 
край», «Полтавский листок обьяв- 
леиий и сгіравочш.іх с ведений», 
«Полтавщина » та і 11. 
Після Люти, революції 1917 4— 
5.III у ГІ. ств. Раду робітц. депу¬ 
татів, 12.111 вона об’єдналася з 
Радою солдат, депутаті в, органів. 
10.III. До складу Ради було обрано 
чимало більшовиків. Але всю пов¬ 
ноту влади в місті зосередив у 
своїх руках міоц. орган Тимчасо¬ 
вого уряду — т. зв. громад, комі¬ 
тет. 6.1 1918 у П. проголошена Рад. 
владу. 1923—ЗО П.— центр Пол¬ 
тав, округу, 1930- 32 райцентр 
УРСР, 1932—37 - райцентр Хар- 
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ПОЛТАВА ків. обл., з 1937 — центр Полтав. 
обл. За переписом 1926 у місті 
паліч. 75,6 тис. ж. У той час побл. 
П. були передмістя Антонівка, 
Береківка, Герівка, Дублянщина, 
с-ще Зіньківеьке, с ще за Зіньків- 
ським переїздом, Ілляшівка (Елья- 
шевичі), Кар’єр, Клпмінка, Кри- 
вохатки, Кулики, Лісок, с ще Май- 
ське, Міняйлівка, І Іонобудівля, 
Новоселівка, Острівок волосний 
(Острівок), Очеретянка, Рудка 
(Мала Рудка), Шведська Могила, 
Шпортівка, Юро но Покрасі вка, які 
1929 включено до складу міста. 
У роки відбудови пар. юси ва 
значно зросла тех. база паровою 
ремонтних майстерень га заводу 
«Метал», 1928—29 почали працю¬ 
вати мех. та цегельний з-ди, пан¬ 
чішна ф-ка, маслозавод, м’ясо¬ 
комбінат. На базі паровозоремонт¬ 
них майстерень ств. паровозоре¬ 
монтний з-д. 1929—33 в П. стали 
до ладу олійний, миловарний та 
комбікормовий з-ди, поліграфічна 
та кондитерська ф ки. 1932 на 
підприємствах міста працювало 
13 тис. робітників. Важливою бу¬ 
довою в роки 2 ї п’ятирічки стала 
бавовнопрядильна ф ка. Почали 
працювати хлібозавод, реконстру¬ 
ювався машинобудівний з-д, після 
консервації став до ладу шкіряний 
з-д. ГТ. перетворилася на один 
із значних нром. центрів України. 
1939 у місті працюва ю й7 підпри¬ 
ємств союзного, річ п. і обласного 
підпорядкування. І розвитком 
промисловості зростала кільки п> 
населення. 1939 у П. паліч. 1.30.3 
тис. ж. Напередодні Великої Иіт- 
чизн. війни в місті наліч. 7 полі¬ 
клінік, 21 медпункт на підпри¬ 
ємствах, 3 амбулаторії, 2 диспан¬ 
сери, зуболікувальна амбулаторія 

_та 13 зуболікувальних кабінетів, 
"4 дитячих та жіночих консульта¬ 
ції, будинок санітарної культу¬ 
ри. Працювали 2 н.-д. ін-ти: сви¬ 
нарства і кормів, Серед павч. 
закладів було 5 ін-тів, 8 техніку¬ 
мів, понад ЗО серед, та неповних 
серед, шкіл. Діяло 35 б-к (483 

тис. од. зб.), 11 клубів, 2 музеї, 
2 театри, 2 кінотеатри. Багато ува¬ 
ги приділялось житловому будів¬ 
ництву, комунальному госп-ву. 
1935 київ, ін-т Діпробуд розробив 
проект реконструкції Полтави. 1937 
—40 споруджено 25 багатоповер¬ 
хових житлових і культури о-по¬ 
бут. будинків. Серед них — жит¬ 
ловий комплекс квартал бавовно¬ 
прядильної ф-ки по вул. Пушкіна, 
будинки з-ду «Метал» на Павлен¬ 
ках. Було прокладено водопровід, 
споруджено каналізацію, забру¬ 
ковувалися вулиці, впорядкову¬ 
валися тротуари. 
У 20—40 х рр. 20 ст. діяли Пол¬ 
тав. театр «Рг/д» (ств. на базі 
трупи Полтавського українського 
ораматичного товариства),Перша 
укр. нар. рад. трупа першого рад. 
театру, рос. «Пєрвая советская 
драм, труппа...», т-р «Жовтень», 
Полтавський оперний театр, ГІол 
ганський театр української драми 
ім. І. II. Котляревського, Полтав¬ 
ським український пересувний те¬ 
атр сатири «Червоний перець», 
Полтав. робітничо селян, театр, 
Український драматичний театр 
імені Третього вирішального року 
п’ятирічки, пересувний театр- 
газета «Синя блуза», Третій кол¬ 
госпний театр. 1925 у П. ств. Пол¬ 
тавську капелу бандуристів. З 
містом пов’язана творчість компо- 

Полтаиа. Мікрорайон Алмазний. 



.шторні В. М. Верховинця (лив. 
Верховинця, вулиця), Ф. М. По 
падича (див. Полтавська хорова 
капела ім. Т. Г. Шевченка, Бази- 
левіт Ф. І. музичні класи), співа¬ 
ка — н. а. СРСР І. С. Козловсько- 
го, рос. композитора, хорового 
диригента і педагога, н. а. СРСР 
О. В. Свєшникова, диригента О. Г. 
Єрофеєва. 
1926 у П. була організ. Полтавсь¬ 
ка філія АХРР, 1927 — Полтав¬ 
ська філія АХЧУ. У 20-х — на 
поч. 30-х рр. діяли: художньо- 
промислова школа (очолював ху- 
дожник-викладач Є. Балу та), тех¬ 
нікум 11 ром. кооперації (працю 
вали художники-викладачі Ю. С. 
Михайлів, 1. О. Гопкало та уро 
джеиець П.— С. А. Розепбаум, різь¬ 
бяр П. Ф. Юхименко — див. Юхи 
менка П. Ф. могила). З 1939 при 
Полтав. обласному будинку пар. 
творчості були орг. семінари та 
курси підготовки самодіяльних ху 
дожників, на яких вчилися різь 
бяр В. С. Гарбуз, художники К. В 
Ьілокур, К. С. Рубай, В. Є. Пав 
лючепко. У 20-х — ЗО х рр. у ху 
дожніх студіях та інженерно буд. 
іп ті викладали художники І. І. 
Ордов, С. А. Розепбаум, Г. 1. Цисс 
(див. Цисса Г. І. могила), Л. С. 
Векштепн, М. О. Допцов, О. І. 
Роїціша, арх; О. І. Ширшав* 
З 1917 у пізні роки видавалися 
газети: «Більшовик», «Більшовик 
Полтавщини», «Вісті Полтавсько 
го губвиконкому», «Голос Труда», 
«Дело революції!!», «Известия», 
«Известия Полтавского губиспол- 
кома», «Известия Полтавского 
Совета рабочих и солдатских де- 
путатов», «Известия Полтавского 
Совета революции», «Рідне слово», 
«Робітник Полтавщини» та іп. 
У роки Великої Вітчизи. війни, 
під час нім.-фашист, окупації 
ІД. (18.IX 1941—23.ІХ 1943), у 
місті під керівництвом ПІДПІЛЬІІО- 
ю обкому партії, очолюваного 
секретарями С. Ф. Колдратепком 
і І . ф. Яцепком, діяли групи ПІД¬ 
ПІЛЬНИКІВ, серед них — комсо¬ 

мольсько молодіжна група, <>ч<> 
лювапа О. К. Убнйвовк (див. «Не¬ 
скорена полтавчанка»). Коман¬ 
дування нім.-фашист, військ зро¬ 
било II. центром штабів та військ, 
установ пд. дільниці фронту. До 
вересня 1942 тут містився штаб 
групи армій «Південь», штаб 6-ї 
армії (з січня 1942 команд. Ф. Пау- 
люс), пізніше — 8 ї армії. Гітле¬ 
рівцями був сів. концтабір для 
рад. військовополонених. Всьою 
під час окупації в її. загинуло 
18 200 рад. громадян, з них — 
5080 дітей (див. Полтавський 
концентраційний табір). 1941 — 
43 в місті було зруйновано і спа¬ 
лено понад 350 тис. кв. м. житло¬ 
вої площі. За героїзм і мужність, 
проявлені у роки Великої Вітчизи. 
війни, 12 полтавців у іостосні зван¬ 
ня Героя Ра і. І оюзу: ген.-майор 
С. ( . ІЗол кеші поїш (1900—77), 
лейтенант М. М. Геращепко (1906 

-72), і в. майор І. В. Дикун, ген,- 
маііор М. І. Кучерявенко (1904— 
71), ст. матрос радист О. С. Лю¬ 
тий (1920—44; див. Лютого вули¬ 
ця), капітан В. А. Мироненко 
(1919—43), гв. мол. лейтенант 
В. М Ніколаєнко (1920—44; див. 
ТІ іколаснку В. М. меморіальна 
дошка), ст. лейтенант М. М. Стад- 
пичук (1913—80), О. К. Убийвовк 
(1918—42; див. Убийвовк Лялі ву¬ 
лиця, Убийвовк Лялі меморіаль¬ 
на дошка), гв. підполковник В. М. 
Штриголь (1905—66), гв. ст. лсйте 
нант О. Ф. Щербаков, капітан 
А. І., Якушев. 
1944 Діпробуд розробив схему пла¬ 
нування П. і проект першочерго¬ 
вих відбудовних робіт. Протягом 
1944—58 відбудовувалась стара 
частина міста; з’явилися нові пло¬ 
щі: ансамбль Привокзальної пло 
щі ст. Полтава Південна (вокзал 
збуд. 1880, иеребуд. 1937, відбуд. 
1947—50), Театральна, Зигіпа. 
1955 па Привокзальній пл заліз¬ 
ним. ст. Полтава Київська (вокзал 
збуд. 1901, відбуд. 196> за проек¬ 
том 3. Котлярова) « іторуджено 
перший у місті 9 нові рховпіі буди- 



нок. У 60—70-і рр. були спору¬ 
джені муз. уч-ще ім. М В- Лисенка 
(вул. Жовтнева X? І1), Будинок 
політосвіти (вул. Фрунзе X" 45), 
мед. стомат. ін-т (вул. Шевченка 
№ 23), кінотеатр «Полі а па» (вул. 
Жовтнева №58), першу чергу комп 
лексу «Турист» (вул. Миру X? 12). 
На кін. 70-х рр. завершили буд-во 
ІІн.-Зх. масиву (Длма ший, 5 
поверхові буд кп, згодом почали 
зводити 9-і 14 ти поверхові). 1973 
розпочалося буд во жмтл. масивів 
Половки і Браїлкп (тепер тут меш¬ 
кає до 100 гпс. чо і.). Будується 
мікрорайон Левада 1, розрахов 
па 25 тис. ж., Сади-1 та Сади 2. 
Провідні галузі пром-сті — маш.- 
буд. і металооброб., електротех. 
(з-дн: газорозрядних ламп, штуч¬ 
них алмазів і алмазного інстру¬ 
менту, «Електромотор», теплово- 
зорем., турбомех., ливарно-мех., 
автоагрегатнип; виробничі об’єд 
напня: «Хіммаш» і «ГТродмапі»). 
Набула розвитку харч» (м’ясоком¬ 
бінат, олісекс гракніііппй, мол. та 
ш. з-ди, кондитерська ф ка ім. 
С. М. Кірова) і легка (бавовнопря-. 
дильпа та експериментально-взут. 
ф-ки, об’єднання: виробничо-ху¬ 
дожнє «Полтавчанка», виробничі — 
швейне «Ворскла» та трикотажне) 
пром-сть. Фарфоровий з-д, ф-ка 
муз. інструментів. Вироби, буд. 
матеріалів (домобуд. комбіц&т, з-д 
залізобетонних виробім ющо), де 
ревообробна пром-сть. 
Два вокзали міста щодоби в і мірз в 
ляють понад 10 тис. паса киріц. 
З аеропорту П. (збуд. 1984. пер 
ша повітр. траса П.— Харків 
відкрита 1923; за ін. даними 1!» •) 
здійснюється понад 40 рейсів що 
доби. За рік перевозить до 100 іи< 
пас. 1 вересня 1962 відкрито пер 
ший тролейбусний маршрут (тепер 
їх 10, довжина 65,2 км; за добу 
перевозить 160—170 тис. чол.) 
Довжина 22 автобус, маршрутів 
188,4 км. У місті 3 автостанції для 
міжміських і приміських споду 
чень. Мешканців П. обслуговує 
понад 390 прод. і пром. магазинів — 
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Центр, універмаг, «Дитячий світ», 
«Подарунки», «Наталка», «Пол¬ 
тавські товари» та ін. 15 книгарень. 
Діє 440 їдалень, кафе, буфетів, 
32 кулінарні магазини тощо, 5 
колгоспних ринків, у т. ч. критий 
«Центральний». У сфері побуту — 
8 спеціалізованих підприємств, що 
надають 6л. 300 видів послуг. 
Відкрито будинок моделей, Буди¬ 
нок побуту, з-д «Ремонтпобуттех- 
піка», ф ка індпошиву і ремонту 
одягу, діє 13 прокатних пунктів, 
12 фотоательє, 40 перукарень. 
Радіо — з 1923, телефон — з 1893 
(у 1991 — 40,4 тне. абонентів). 
Готелів — 6 (1202 місця). Перша 
згадка про автобусне сполучення 
— 1907. Міжміський автобусний 
рух розпочався 11.VI 1927 по мар¬ 
шрутах: Полтава — Дикаиька — 
Опіцшя — Зіиьків — Гадяч. Пер 
ша міська регулярна лінія — 1946 
від Полтави-Південної до ГІолтави- 
Кншської. 
У 1990/91 навч. році у П. було 33 
с. ш. і 13 восьмирічних загально 
осв. шкіл, 3 школи-інтернати, 5 
муз. і художня школа, 13 профес.- 
тех. уч щ, 10 технікумів, 5 вузів: 
інженерно буд., кооперативний, 
мед. стоматологічний, пед., с.-г. 
(див. окремі ст.); два вищих 
військ уч-ща — зенітне ракетне 
і зв’язку. 
У ІГ. — Палац піонерів і школярів, 
1.0 спортивних нікім, станції юних 
П.'ІТурЛЛІГІ і в і юних техніків, 88 
діл ( .і ікіи і ясел (виховується 

І їол і.пм Л» роїюрі . 
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17 тис. дітей). У місті 40 лікуваль¬ 
них і сан.-профілактив, установ 
на 6575 місць. Поліклінічні відді¬ 
лення розраховані на 4325 відві¬ 
дань за зміну. 27 аптек та 11 їх 
філіалів. Три спорт, т-ва: «Трудо¬ 
ві резерви», «Динамо», Всесоюз. 
добровільне фізкульт. т-во проф¬ 
спілок. Три стадіони, зокрема 
«Ворскла» на 35,5 тис. глядачів, 
палац спорту «Спартак», два пла¬ 
вальних басейни, картодром 
«Лтава», комплекс «Турист» (вул. 
Миру № 12), що складається 
з 2 корпусів — 6-ти поверхового 
(1976) і 9-ти поверхового (1982). 
У місті 11 парків заг. пл. 223 га, 
15 скверів, 7 бульварів, бот. сад 
при пед. ін-ті. Понад 8 тис. га зе 
лепих насаджень у міськ. забудо¬ 
ві. Навколо П. зелене кільце нл. 
40 тис. га, тут розміщені сапаю 
рії: «Ліспа поляна», «Кротепковс», 
турбаза «Зеленіш гаіі». 1988 роз 
почалися роботи по благоустрою 
Гришкиного лісу. У П 722 вули¬ 
ці і провулки (у 1765—50). 
У місті — гравіметрична обсерва 
торія, 13 наук.-дослідних і про¬ 
ектних іп тів, 48 б-к (1991, понад 
1974 тис. од. зб.), 11 Будинків 
культури, Палаців культури та 
клубів, 6 кінотеатрів, 26 кіноуста¬ 
новок. Полтавський український 
музично-драматичний театр ім. 
М. В. Гоголя, Полтавський театр 
ляльок, Полтавська філармонія, 
камерно інструментальний ан¬ 
самбль «Чураївна», Нар, ансамбль 
пісні і танцю України «Лтава» 
Полтав. міськ. Будинку культури, 
засл. самодіяльна Полтавська ка¬ 
пела бандуристок, жіночий ан¬ 
самбль «Горлиця» при Палаці 
культури ГІолтав. бавовнопрядиль¬ 
ної ф-ки. При Полтав. пед. ін-ті 
ств. нар. самодіяльний хор «ТСд- 
пинт>. Чурай Марусі Співоче поле. 
Му юї — Полтавський краєзнав¬ 
чий музей, Полтавський худож¬ 
ній музей, літ. меморіальні: І. П. 
Котляревського, Панаса Мирного, 
В. Г. Коро юпка, Котляревського 
І. II. садиба, іс трико-культур. 

заповідник «Поле Полтавської бит¬ 
ви» (див. Полтавської битви п<і- 
м’ятки). Створюється музей авіа¬ 
ції та космонавтики. 
Виходять обласні газети: «Зоря 
Полтавщини», «Край», «Молоза 
громада», а також «Полтавський 
вісник», «Ворскла», «Демократич¬ 
на Полтавщина», «Події, пригоди, 
факти», «Довір’я», «Вісті», «Пол- 
таьочка», «Цілком відверто», аль 
манах «Криниця». 
Обл. вид-во «Полтава». Обл. ко¬ 
мітет по телебаченню і радіомов¬ 
ленню. Обласні орг ції творчих 
спілок і товариств: письменників, 
художників, архітекторів, май¬ 
стрів народного мистецтва Украї¬ 
ни, журналістів, Всеукр спілки 
краєзнавців, Укр. г на охорони 
нам яток п юрії га культури, т-ва 
люби і елі в книги. 
У II. також народилися: легендар¬ 
на укр. пар. співачка і поетеса 
М. Г. Чурай, укр. філософ 18 ст., 
письменник і церковний діяч П. 
Величковський, укр поет і фольк¬ 
лорист О. Л. Боровиковський, 
проф Київської духовної акаде¬ 
мії, єпископ Афапасій (Петро 
Вольховський), патріарх Укр. 
автокефальної православної церк¬ 
ви (з 1990) Мстислав (С. І. Скрип¬ 
ник), один з керівників Укр. Нар. 
Республіки С. В. Петлюра, пись¬ 
менники Д. В. Маркович, Т. М. 
Романченко, М. І. Сосновський, 
Б. О. Лазаревський, Л. І. Сука- 
чов, Я. В. Жарко, В. II. Вср, А. Г. 
Глєбов, Л. Д. І Ілатов, П. К. Гу- 
бер, Г. П. Тушкап, О. Д. Івапен- 
ко; літературознавці І. М. Сте- 
шенко, Ю. М. Кочу бей, Г. Л. Гри- 
винська, А. Ф. Чернишов, акад. 
АН УРСР М. 3. ІПамота; актриси 
О. І. Віламова (працювала у 
трупі М. П. Старицького), О. Т. 
Решети ик, Ю. С. Шостак і г-с ька, 
кіноактриса німого кіно В В Хо¬ 
лодна (дівоче — Левченко), спі¬ 
вачка Є. Г. Азерська, пар. артист¬ 
ки УРСР К. О. ()< ми тонгька, 
Л. Ф. Божко, Г. І Кпс тикова та 
Л. В. Юрчеико, актор і режисер, 
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11 і і 11 > і \ І *< І * І Р (дбіпііі; 
І і ІМІП і III Т і >| МІ II.І р .11 »і У РСР 
І» «І ' 11 м нпіііі 1.1,1111, .МС.І. діячі 
ми. м 111 н \ іч Р К. О Мшков та 
В II ..* і п‘ іп ькціі; музико- 

їм ИМП ! С ) І ШМ( III Іі І І І Ф, ІІІсф- 
Ф«’р; мініншіш В. М. Магдспко 
( піп Ми деяка Іі Л/. могила), 
II. М. Горобець ( піп. Горобця 
II. М. могила), О. І Пагаіі; укр. 
художник театру, засл. діяч мист. 
УІЧР II. В. Фсдорепко; нар. 
худо,кінік УРСР В. Трегуб; 
I. 1* і худою УІЧ Р В.М, Вагу рип; 
і.к і .11»ч N І'( Із.і\ рса і Дер к. 
нрсміі СТ< .В І М ( є ізк; арх. 
() О І.піні, ум інні фі пік Д Д 
Іоаиснко; один і піонерів роурпн 
ки ракетної техніки іі норії кос 
міч. польотів Ю. Іі. Кой дранок 
(О. Г. Шаргеп; див. КошГртпюка 
вулиця, Кондратюку Ю. В. мемо¬ 
ріальні дошки); укр. учений, агро 
ном С. II. Кульжипський; істо- 
рик славіст, акад. АН СРСР та АН 
БІД І> В І. ІІічста; мовознавець, 
лексикограф і перекладач, чл.- 
кор. АІІ ( Р< Р С К. Тимчепко; 
держ. діяч СРСР А. В. Лумачар- 
ський; парт і к‘рж. діяч УРСР 
В. А. Іваїнічо п їм 
У місті пам’м пм'я (крім уже зга¬ 
даних)’ історик і еінОіраф І. ф. 
ІІавловськпіі, історик, привозна 
вець, етнограф, акад АІІ УРСР 
О. І. Левиці.кпи, пітератор фнчьк 
ЛОрист, видавець і громад няч 
Г. І. Маркевичу іі горик, і і.мік пік, 
етнограф, літературо піл вець Л В. 
Падалка, пости В. С. Ку ній, <) І 
Псьол, О. О. Наероньгсий, В І 
Самійлспко, К. О. Біли югл ьмііі, 
B. І. Авруїцеико, М. П. < пік о, 
II. М. Усснко, Є. 1. ІСригеїнні 
(див. Кривенку О. /. меморіа чьца 
дошка), письменники П. N. 11,піч, 
C. М. Журахович, О. І. Ковінька, 
Б. М. Харчук, Л. П. Бразов (І»с 
зобразов), літературознавці Г. Й 
Майфет, 1. І. Пільгук, педагоги 
А. С. Макареико та В. О. Сухо 
млинський (див. Макаренку А. С. 
меморіальні дошки, Сухомлгшсь 
кому В. О. меморіальна дошка), 
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художник М. Бутовнч, нар. ар 
тист СРСР М. К. Кондратюк, 
диригент, хормейстер, пар. арт. 
СРСР В. В. Небольсін, нар. арт. 
УРСР В. Павроцький, укр. рад. 
ботанік, акад. АІІ УРСР М. М. 
Гришко, рад. вчений у галузі ра¬ 
кетно-космічної техніки 10. О. 
Побєдоносцев (див. Побєдоиосцеву 
Ю. О. меморіальна дошка), акад. 
АН СРСР М. Д. Папалєксі, рад. 
вчений у галузі механіки, акад. 
АІІ СРСР, двічі Герой Соц. Праці 
В. М Чвломей (див. Челомею 
В. Л/. меморіальна дошка), укр. 
ісіорпк, іі|>о(|). ( ). К Касименко, 
укр. фізик, акад. М. В. Пасічник, 
герой гром.ідяп міііии М. О. Щорс 
(див. Щорсу М. О меморіальна 
дошка), рад. військ, діяч, ген. 
армії, Герой Рад. Союзу М. ер. 
Ватутін (див. В ату тіш вулиця, 
Ватутіиу М. Ф. меморіальна 
дошка), держ. діяч УРСР Н. Т. 
Кальчепко, лівак, письменник і 
громад, діяч М. ГІуайме. 
У П. працювали: укр. фольклорист 
М. А. ІДертелєв, укр. письменник, 
громад, діяч і педагог О. Я. Ко 
пнський, громад, і церковний ді¬ 
яч, педагог І. X. Пічета, укр. 
земський статистик, етнограф, 
фольклорист, громад, діяч О. О. 
Русов, вчені-статистики Г. Г. Рот- 
мі Строй, Ю. О. Бупін, письменник, 
етнограф, статист В. І. Василенко, 
лрхеодої М. Я. Рудипський, астро 
ним, акад. АН УРСР, чл.-кор. АН 
( Г( Р О. Я. Орлов (див. Орлову 
() Я чг чпріа і/.на дошка), пись¬ 
менники І. І! ДмиилевСькип, І. Я. 
Рудчснко І О- Буцім, жпьопи- 
с'гць М. М. УварОв, скульптор 
М О. Глг.рплкО (див. Гаврилка 
М О чогила), укр. різьбяр, 
іасд. майстер нар. творчості УРСР 
В і . Гарбуз (див. Гарбуза В. С. 
могила), диригент А.П. Тимчин- 
с моїй, укр. композитор, хормей- 
(стер Г. М. Давидовський (див. 
Давидовеького Г. М. могила), ху- 
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ДОЖНІ1К Д. І. Ангельський, Герой 
Рад. Союзу льотчик С. О. Лева- 
іісвський (див. Леваневського ву¬ 
лиця), Герой Рад. Союзу гв. стар¬ 
шина В. К. Анис.имов (див. Ани- 
вимова В К. могила) та ін. У 
П. також перебували- рос. та укр. 
письменники В. А. Жуковський, 

П. А. Вяземський, К. Д. Баль- 
моііт, Л. М. Толстой, С. В. Ва 
сильченко, М. К. Зеров, В. М. 
Еллан, М. II. Бажай, П. Г. Ти¬ 
чина, М. Т. Рильський, Остап 
Вишня (див. Вишні Остапа вули¬ 
ця), М. Горький, В. В. Маяковсь- 
кий, 1. Г. Ерепбург, рос. худож¬ 
ники Е Ю. Рєпііі, М. М. Ге, австр. 
поет Р. Рільке; рад. держ. діячі 
М. В. Фрунзе, Г. Е Петровський, 
російські державні і військові ді 
ячі — Г. О. Потьомкін, П. О. Ру 
мянцев, О. В. Суворо в (між 
1776—1779), імп. Катерина II 
(1787), Олександр II (1838), Ми¬ 
кола II (1909, 1913). Серед архіт. 
пам’яток — комплекс споруд Пол¬ 
тавського Хрестоздвиженського 
монастиря (17—19 ст.), дзвіниця 
Успенського собору (1774—1801), 
Спаська церква (1705—06, рек. 
1845), Сампсон і ївська церква 
(1852—56, рек. 181)5), будинки 
1-ї пол. 19 ст., які складають 
ансамбль Круглої площі] У цент^ 
рі Круглої площі встановлено 
Слави монумент. Споруди: Пол¬ 
тавської пожежної команди бу¬ 
динок, кол. ін-ту шляхет. дівчат, 
просвіт, т ва ім. М. В. Гоголя 

Полтава, Кінотеатр «Полтава». 

(1901), Земельного байку (1901), 
земської б-ки (1901), муз. уч та 
РМТ (1914—16), кол. Полтавсь¬ 
кого губернського земства буди¬ 
нок (тепер краєзнавчий музей), 
Дворянського і Селянського бан¬ 
ку будинок та ін. 
Серед су час. споруд міста: Музич¬ 
но-драматичний театр ім. М В. 
Гоголя (1958), готель «Київ» 
(1964), широкоформатний кінотеатр 
(1979), будинок громадсько-полі¬ 
тичного культурного центру (1972), 
готель «Полтава», театр ляльок 
(1983), комплекс «Турист», авто¬ 
вокзал (1987) та ін. Пам’ятники: 
на місці відпочинку Петра І (1849), 
на братській могилі рос. воїнів 
(1894), захисникам Полтави і ко 
манданту фортеці полковнику 
О. С. Коліну (1909), Петру І (1915), 
І. П. Котляреві ькому (1903), М. В. 
Гоголю (1915, встановлено 1934), 
Т. Г. Шевченкові (1926), Панасу 
Мирному (1951), В Г. Королен- 
ку (1962), генералу О. І. Зигіну 
(1957), В. І. Леніну (1960), Не¬ 
скореним полтавчанам (1967), 
М. В. Скліфосовському (1979), 
меморіальний комплекс Солдатсь¬ 
кої Слави (1969) та ін. Полтава 
нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора 1974. 
Див. цикл статей на термін «Пол¬ 
тавський», ст. про окремі вулиці, 
підприємства, пам’ятники, видан¬ 
ня, установи, товариства, музеї, 
спілки тощо. Іл.— табл. І — IX, 
XI—XVI і до окр. статей; карта — 
табл. XXXIX. 
«ПОЛТАВА» — вокально-хорео- 
граф. ансамбль Пол та в. обласної 
філармонії. Сгв. в 1989 на базі 
жіночого ансамблю «Веселка», що 
пропагував пісенну і танц. народ¬ 
ну творчість. Ансамбль складаєть¬ 
ся із трьох груп: хорової, танцю¬ 
вальної та оркестрової. Художній 
керівник (з 1986) — Олександр 
Дармастук (лауреат всесоюз. і 
респ. конкурсів пар. творчості )£ 
Програма колективу < кл.іласі ься 
з укр. нар. пісень, іси>|) балад, 
танц. картинок, за писаних у райо- 
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пах Полтаїз. області. Розташ, на 
вул. Комсомольській N0 37. 
«ПОЛТАВА» — вид-во Полтав. 
обл. виконавчого комітету. З аси. 
1980. Випускає обласні газети 
«Зоря Полтавщини», «Молода 
громада», «Край», афіші, пла¬ 
кати, путівники, брошури, ката¬ 
логи виставок тощо. Міститься 
на вул. Котляревського ,М* 38/40. 
«ПОЛТАВА» — виробничо торг, 
фірма, об’єднує 15 підприємств. 
Ств. як Полтав. <>о і. управління 
місц. прим, сі і, і серпня 1988 
виробниче об'єднання «Полтава», 
з липня 1990 сучасна назва. 
Спеціалізує і вся па випуску топа 
рів пар. споживання з фондових 
матеріалів. Працюючих — 5200 
чол. Розташ. на вул. Шевченка 
№ 50. 
«ПОЛТАВА». Літ.-ху дож. га 
громад.-політ, альманах полтав. 
письменників та членів обл. літоб’¬ 
єднання «Ворскла». Вийшло два 
випуски (1957 і 1959) у Полтавсь 
кому обл. вид ві. 
«ПОЛТАВА». Мотель у Полтаві. 
Побудований 1969. Мас 204 місця. 
Міститься на вул. Раднаркомівсь- 
кій № 1. 
«ПОЛТАВА» — широкоформат¬ 
ний кінотеатр у Полтаві. Відкри 
то 11 липня 1979. 1200 місць (най¬ 
більший в місті). Розміщений на 
вул. Жовтневій № 58. 
«ПОЛТАВА». Щоденна літ,-гро¬ 
мадська і політ, газета. Виходила 
у Полтаві 1912. 
«ПОЛТАВАКОНОПЛЕПРбМ» — 
Полтав. міжобласне вироби, об’єд¬ 
нання по заготівлі і первинній об¬ 
робці коноплепродукції. Ств. 1972 
на базі контори «Заготзбутльон». 
До об’єднання включено п’ять 
заводів: Лубенський, Лютенський 
і Миргородський у Полтав. обл., 
Іркліївський і Золотоніський у 
Черкаській обл., а також Черкась¬ 
ке районне відділення заготівлі 
і збуту коноплепродукції. 1986 
об’єднання передано у систему 
Держагропрому УРСР і приєдна¬ 
но до нього Черкаську насіннєву 

ПОЛТАВИ ГЕРБ 

станцію. Розміщене по вул. Фрун 
зе № 57. 
«ПОЛТАВАНАФТОГАЗ» — наф- 
тогазови добувне управління ви¬ 
роби. об’єднання «Укрпафта» у 
м. Полтаві. Ств. 16.VIII 1970 на 
базі «Укрсхіднафти» (діяло з 
25. XII 1964). Здійснює видобуток 
нафти, газу і конденсату з 15 
нафтових та 11 газоконденсатних 
родовищ на тер. Полтавської, Днї- 
пропегр., Сумської областей. Роз¬ 
міщене па вул. Радянській N° 12. 
ПОЛТАВИ ВОСЬМИСОТРІЧ¬ 
ЧЮ ПАМ ЯТНИЙ ЗНАК. Вста¬ 
новлено 1974 у Полтаві (Червона 
площа) з нагоди відзначення 800 
річчя першої літописної згадки 
про місто. Пам’ятний знак являє 
собою сіру гранітну брилу (довж. 
1,8 м), на якій викарбувало літо¬ 
писний текст, в якому вперше 
згадується Полтава (Лтава). 
ПОЛТАВИ ГЕРБ. У період поль¬ 
ського панування П. г. мав у своїй 
композиції зображення натягну¬ 
того лука із стрілою, яка прострем 
лювала серце, що мало три попе¬ 
речники. У 1-й пол. 18 ст. Герольд 
мейстерська контора (див. Герб) 
розробила герби 88 провінційних 
міст, серед яких була і Полтава. 
Новий герб затверджено 1730. 
Щит по діагоналі поділено на чо¬ 
тири частини; вгорі у червоному 
полі — схрещені шпаги, внизу в 
блакитному полі — золота піра- 

Колишній 
герб 
Полі ашд. 
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міда і згорнута у кільце змія, 
яка тримає у нащі свій хвіст,— 
символ вічності і вічної слави вої¬ 
нів, які загинули на полі бою. 
Ліворуч у срібному йолі — черво¬ 
ний прапор з державшім гербом 
і вензелем Гіетра ІІ Праворуч — 
зелена гальма (пальма першості), 
яка символізувала перемогу рос. 
військ у Полтавській битві 1709. 
Має реальний прототип і зображе¬ 
на піраміда. Ще 1723 Петро І на¬ 
казав на чссі ь перемоги спору¬ 
дити іьа полі Полтав. битви пірамі¬ 
ду. 1803 цей герб було офіційно 
затверджено після нового адм.- 
тер. поділу Лівобережної України 
1796. 1857 уніфікований за систе¬ 
мою Б. Ф. Коне^ Існував до 1917. 
ПОЛТАВИ ПЛАНИ. Перше зо 
браження Полтавської фортеці ві 
домо за планом 1641 франц. іпж. 
Гійома Левассера де Ьоплаца. На 
ступні серії карт, схем і планів 
18 ст. пов’язані з відображенням 
Полтавської битви 1709. Згідно 
переліку військ.-вченого архіву 
гол. штабу [укладач Бендероп, за 
редакцією Вив’є де Шатобрепа, 

Полтава. План 1802. 

зберіг, у ЦДВІА (Москва)] їх на 
лінується понад ЗО. Серед них: 
1) «План новой и старой Полтавці», 
схематичний, з двох частин, скла¬ 
дений, ймовірно, ген. Аллартом; 
2) «Подлинньш план Полтавской 
багалии...», виконаний Аллартом, 
окомірний, схематичний, показа¬ 
но планування у межах фортеці; 
3) План «Изьявление баталии меж 
его царским Величеством росснй- 
ского и его Величества свейского 
при Полтаве бьівшем...» окомір¬ 
ний, виявлені обриси укріплень, 
рельєф, зображено споруди Пол¬ 
тавського Хрест онде и ж енського 
монастиря, рос. і швед, військ, 
табори та напрямки руху військ; 
4) План «Боевьіе порч іди...» та ін. 
Планів Полтавської фортеці ви¬ 
копано досить багато. Більшість 
і них втрачена разом із штабною 
документацією, яка була захопле¬ 
на турками під час ГІрутського 
походу Петра І. За планами 1709— 
14 генералів Алларта і де Фера 
у 18—19 ст. складено компілятив¬ 
ні карти, зокрема: 1) Гравирова- 
ний план Полтавської битви у нім. 
виданні 1720; 2) «Окуратная кар¬ 
та города Полтавці с облежащими 
местами...» — перша спроба ре¬ 
конструювати хід битви; 3) «План 
сражепия при Полтаве» ген.-мано 
ра Хатова (1819) та ін. 
Уявлення про місто 18 ст. дають 
плани, складені у зв’язку з ремон¬ 
том і реставрацією укріплень фор¬ 
теці: 1) «Чертсж города Полтавці» 
І. Бишева (1722. ЦД1АП) — 64 X 
55,5 см, ілюмінований, наведе¬ 
но розміри укріплень, відстані, 
назви башт, детально виявлено пла¬ 
нування центр, частини фортеці, 
зображено дерев’яний собор з дзві¬ 
ницею, магістрат, торг, ряди, церк 
ви; 2) План і «Описи Полтавской 
Крєпости». Зроблені інж.-майо 
ром Деколопгом у ЗО х рр. 18 сг. 
на підставі обстежень креслень і 
кошторисів, виконаних ні і час 
робіт, які 1724—29 ведися у фор¬ 
теці під наглядом Б Куіузова. 
НаВЄДЄИ0 ВІ ІОМ!/( II 111 >« > розміри 
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ПОЛТАВИ ПЛАНИ укріплень, рельєф, планування 
центру, рттаїпуиапня церков. 
У ми. їм і і підмові їїю до наказу 
Ка гаркни 11 про плани перебудо¬ 
ви міг і Р<*. Імперії 1 780 землемі¬ 
рами Иоворсі і уб зроблено про¬ 
ект планувинця н впорядкування 
забудови ми і і 178.} ііміапо дру- 
)ІШ 11 'і. 111 горо .та ПоліДВі.і е око¬ 
личною ( 111 V. 11111« ю її і показанії- 
ем шіовв про м і, і іі|>ои.шїї і.і\ квар¬ 
та ЛОВ...». С)он;ріа Великофор¬ 
матні, і поМпюи.іііі (ізюіі Орісп 
гацію м к ппзгі Поверх Існуючої 
за б у і оми паїи.т ецо і.щроек і оману 
в) ч. мере ку, яка І.Ч я 'ЮНО і ібпо 
ро І\о рі 131 Я МІ ’| І оГюрІїоі (тепер 
Червоної) площі. II і ціані 178’і 
на мису між Мазурімгькнм і Ко 
бищапським ярами іюкаааио регу 
лярний парк па садибі ген.-пол¬ 

ісові іика Милорадовича, на ІТн. 
від нього — садибно палацовий 
ансамбль з англ. садом. Плани 
не реалізовано. 
Становище Полтави на рубежі 
18 і 1Р ст. зафіксовано «Планом 
Полтави до 1800 і. який ііощііо 
в атласі карі і видів 18 4 до книги 
«Записки о Полтавскпй губернии » 
М. І. Драидарепка. V пояс пенні 
перелічено фортечні башти, назви 
передмість, пане» єно гол. громад, 
споруди, рельєф, рослинність. Схо¬ 
жий п/іап — в «Атласе Малорос- 
сийгкоії губерппи» (1802, ДПБ ім. 
Салтикова Щедріиа в Петербурзі). 
Після утворення Полтавської гу¬ 
бернії ’ Олександр І затвердив 
1802 П. п., розроблений на заса¬ 
дах класицизму. Вій передбачав 
розвиток міста у пн.-зх. напрям¬ 
ку, в якому і було пробито гол. 
вулицю (Мостова, Олександрівсь- 
ка, тепер Жовтнева). У кінці пла¬ 
нувалося створення круглої торг, 
площі, від якої брали початок 
8 р:* пально спрямованих вулиць. 
180 під керівництвом арх. М. А. 
Ампросимова розроблено проект 
забу доби Круглої плоті як адм. і 
громад, центру, 1811 — новий 
варіант П. п. Михайло Андрійо¬ 
вич Амвросимов (бл. 1776—1825) 

25 •’ ИЧ 

переїхав з Петербурга до Полтави 
1802 і до 1817 очолював губ. крес¬ 
лярню, працював губ. архітекто¬ 
ром. Під його керівництвом розроб¬ 
лено плани реконсі рукції біль¬ 
шості повітових міст (див. Платл 
міст Полтавщини') здійснено за¬ 
будову нас. пунктів житл. та адм 
будинками, зокрема, за «зразко¬ 
вими» проектами. У Полтаві керу¬ 
вав забудовою Круглої площі, 
склав попередній проект Слави 
монумента, за його участю спору¬ 
джено будинок ,чікарпі (тепер кор 
11 у * По чтавескої обласної лікар¬ 
ні), іс:пр (1810), заїжджий двір 
(18 12), юрі. ряди (1812—14) та ін. 
(не збереглися). 
У 1-й тіол. 19 СП у зв’язку з інтен¬ 
сивною забудовою по ті з в. зем¬ 
лемірами складено ря і планів ок¬ 
ремих частіш міста: «План части 
юр. Іїолгавьі 18 17»; плин 1844; 
«План части По * тим» і «План 
пьпнзппеї о положення в устрой- 
сіве города іТолтйв-ьі» повії', зем¬ 
леміра Падаржипського, 1841; 
«План окрестносТей Полтави» на 
12 аркушах, 1840 та ін. У зв’язку з 
перенесенням з Ромен до Полтави 
Ілліиського ярмарку прискорю¬ 
ється забудова заплави р. Ворскли, 
Подолу, тер. вздовж доріг на 
Зіньків, Решетилівку, Кобеляки, 
що фіксує «План части городе 
Полтавьі» (1873, ПНБ АН України) 
і «План вновь проектироваппого 
расположеиия губернского города 
Полтавці» (1877, ЦДІАП). Грави- 
ровану карту Полтав. губ. із схе¬ 
мою центра міста видано на поч. 
20 ст. У 1900 і 1909 складено «Пла¬ 
ни Губернского города Полтави», 
де наведено описи і розташування 
церков, навчальних закладів, гіа 
м’ятників, банків, адм. і громад, 
споруд, а також заводів, залізнич¬ 
них станцій, площ та базарів. Чис¬ 
ленні П. п. складено у рад. час. 
Один з перших — схематичний 
план, розроблений 1922—24 губ. 
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відділом комунгоспу. 1934—35 оп¬ 
рацьовано перший геп. план (арх. 
Л. І. Станіславський), в якому 
проведено функціональне зону¬ 
вання, визначено розвиток у пн. 
та зх. напрямках, передбачено 
збереження пам’яток. Після Вели 
кої Вітчизн. війни 1944 розробле¬ 
но схему нового гей. плану та пер¬ 
шочергові заходи по відбудові 
міста, а 1949 складено план роз¬ 
витку Полтави на 20 років (арх. 
А. А. Малишко, Л. С. Вайнгорт, 
Н. Ф. Панчук). 1957 виконано 
проект дальшого планування цент¬ 
ру, 1965 — другий післявоєнний 
геп. план. 19/5 відбувся всесоюз¬ 
ний конкурс на проект плануван¬ 
ня забудови центр, частини Пол¬ 
тави. Протягом 1984—90 створено 
історико-архіт. план міста, де виз¬ 
начено зони охорони пам’яток (арх. 
Б. В. Колосок, В. В. Вечерськиіі, 
Н. Г. Логвнн). Ід.— тдбл. XXXIX. 
ПОЛТАВКА, Тарапунька Рудь- 
ка — річка в Полтав обл. права 
прит. р. Ворскли (бас. Дніпра). 
В давнину текла тер. Полтави і 
в розтані, поблизу міста селах 
Дальніх Павленках і Ближніх 
Павленках (згодом — передмістя 
Павленки включені до вкладу 
Полтави). Збереглися залишки річ¬ 
ки (в основному на Павленках) — 
невеличкі болота та озера. Тепер 
вживається лише назва Тарапунь¬ 
ка. 
«ІІОЛТАВЛЇС» — ГТолтав. вироб¬ 
ниче госп. об’єднання. Ств. 1988 на 
базі Полтав. обл. управління лі¬ 
сового господарства і лісозаготі¬ 
вель (1961—88). Об’єднанню під¬ 
порядковано 7 самостійних під¬ 
приємств і господарств: Гадяцький, 
Кременчуцький, Лубенський, Мир¬ 
городський і Полтавський лісгосп* 
заги; Новосанжарська лісомеліо¬ 
ративна станція. Держ. мисливсь¬ 
ке господарство «Диканське» Ліс¬ 
госп за гам та меліоративній стан¬ 
ції підпорядковано 41 лісництво, 
1 виробнича дільниця, 4 цехи пе¬ 
реробки деревини, 5 механізова¬ 
них відділів і пунктів переробки 

деревини, 3 цехи виробництва хвой¬ 
но-вітамінного борошна. 
Загальна площа держ. лісового 
фонду, що знаходиться в розпо¬ 
рядженні об’єднання та його під¬ 
приємств, становить 149,6 тис. га, 
у г. ч. вкритих лісом 130 тис. га 
(лісовий фонд іп. лісокористува- 
чів — 96 тис. га). Середи ьосписоч- 
на чисельність працюючих в об’¬ 
єднанні — 2290 чоловік (1990). 
«ПОЛТАВМЕДСКЛб» — див. 
Полтавський завод медичного 
скла. 
«ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛб- 
ГІЯ>>, Полтав. виробниче геолог, 
об’єднання по розвідці нафти га 
газу. Ств. 1936 у м. Ромнах як 
Укр. відділення Союзної контори 
геофізичних розвідок. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
нідді ісппи працюва ю в районі 
м. Сарітва. V грудні 1943 па ба¬ 
зі відділення сгв. грес'і «Укрсхід- 
плфтогазрозвідка» з базуванням 
у м. Полтаві. 1979 трест реоргапіз. 
на об’єднання. Об’єднанням від¬ 
крито 104 родовища нафти та га 
зу, в т. ч. Шебелинське, Хрест и- 
щенське. Міститься па вул. Жов¬ 
тневій № 38. 
«ПОЛТАВСІЛЬБ^Д». Ств. ЗО. XI 
1943 як Полтав. обласний монтаж¬ 
но буд. трест, з 1947 — Полтав. 
обл. буд. трест, з 1966 — ГІолтав- 
сільбуд, з 1985 — Сільбуд, з 
1987 — Полтавагробуд. З 1988 — 
сучасна назва. П. підпорядковано 
12 самостійних організацій з з-дом 
залізобетонних виробів. Розміще¬ 
ний на вул. Пушкіна .\Р> 45. 
«ПОЛТАВСКАН ЕГіАРХИЯ в ее 
прошлом (до огкрьпия епархии 
в 1803 г.) и нас гоящем (историко- 
статистическнй опьіт)». Вьш. 1. 
(Полтава, 1901). Автор — викла¬ 
дач Полтав. кадет, корпусу П. А. 
Грановський. Складається з зав. 
істор. нарису Полтав. єпархії, 
ісюр. нарисів про Полтав,, Га іяць- 
кий, Зіньків., /Іубєн. повіти Пол¬ 
тав. губ., подано опис ірупгіь, 
відомості про річки, і ійпятість 
населення, про нас пункт, су- 
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«ПОЛТАВСКИЕ ДУМКИ» час. Полтав. і частково Сум. та 
Черніг. областеіі, а також про мо¬ 
настирі і церкви, у т ч. закриті. 
«полтавськая ж і і з І і ь ». 
1) Політ., громадфка га скоп, га- 
зета. Виходила у Полтаві 1907. 
2) Щоденна газета. Виходила у 
Полтаві 1915. 
«ІЮЛТАВСКАЯ зймская га¬ 
зета». Видання ІІОліап. гуЙ| 
земства. Виходила у Полтаві 1906 
два три рази па тиждень] » ЛР> 26 — 
щоденно. Додаток: «Государсі вен- 
пая дума м І осуд ірс і всшіьій Со 
вет. їаседапия ІІ<> 8—16 а (до 
N 1—5); «Толп |Шімш мЛолтав- 
скоіі земской шпьі'Ч. Виходи 
лп щоденно. 
«ПОЛТАВСКАЯ МЬІСЛЬ». Що- 
денна газета. Виходила у Полта¬ 
ві 1912. 
«полтАвская НАРОДНАЯ 
ГАЗЕТА». Виходила у Полтаві 
1905 щоденно. Вихід газети був 
припинений розпорядженням ад¬ 
міністрації «вміщення статей 
про і'мури чоООГО й вкраіі обурли 
його характеру». Замість неї ви 
ходили газ. «Полтавский рабо 
чий», а потім «Колокол». 
«ПОЛТАВСКАЯ ПйЧТА». Що 
денна газета; з № 203 — громадсь¬ 
ко-політ. і літературна. Виходила 
у Полтаві 1903—14. 
«ПОЛТАВСЬКАЯ РЕЧЬ». Що 
денна га юта. Виходила у Полтаві 
1911—13. Після припинення ви¬ 
дання передплатникам надсила¬ 
лася газ. «Полтавский голос». 
У перерві видання «Г1. р.» з 16.11 
до 24 ТІЇ і з 5.1Х до 22.IX 1912 ви¬ 
ходила газ. «Полтавский край». 
Додатки: 1911 —до чергових газет¬ 
них матеріалів. 1912 — «„Полтав- 
ская речь“: 1їллю< трпроваїїнос 
прнбавленнс к Хі ». Виходило 
нерегулярно. 
«полтАвские агрономй- 
ЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ». Орган 
Полтав. агроном орг-ції, видавав¬ 
ся Полтав. губерн. земського упра¬ 
вою. Виходили у Полтаві 1913— 16 
шість [тазів па рік. Додаток: 1913 — 
«Агрономический персонал, состоя- 

25* 

щип на правительственпои зем¬ 
ской обществеппой службе і Пол- 
тавской губернии на 1 е ипваря 
1913 года ». 1916 — Мазлах С. М 
«Мелкне с.-х. ободсства Полтав- 
ской губернии в 1913 году». 
«полтАвские ведомос- 
ТИ». Див. « Полтавок не губерн 
скис ведомос ти». 
«полтАвские губернские 
ВРДОМОСГИ». Офіційна урядо¬ 
ва газета, що виходила в Полтаві 
183Н—1919, спочатку два рази па 
тиждень, з № 66 1907 — гричі на 
тиждень, з № 78 — щоденно. Скла¬ 
далася з двох частин: офіційної, 
де друкувалися розпорядження, 
постанови і повідомлення центр, 
і місц. властей, і неофіційної — 
інформація про місцеві події, 
матеріали з етнографії, археоло¬ 
гії, історії, економіки, географії 
краю, літ. твори. Редактором не¬ 
офіційно’. частини тривалий час 
був II. І. Волинський. 
1901 — 02 друкувалися щотижневі 
додатки з черговими газетними 
матеріалами; 1901 —16 — оголо¬ 
шення про підряди, поставки, спис¬ 
ки кандидатів у присяжні засіда¬ 
телі та ін. офіційно-відомчі мате¬ 
ріали. 1905—06, 1912 — списки 
по виборах до Держ. думи, 1906, 
1914—списки нижніх чинів, убитих, 
поранених і пропалих безвісти. 
Неофіційна частина «П. г. в.» з 
№ 430 за 1909 мала додатки: «Еже- 
дневная газета», з МЬ 724 за 1910 — 
«Ежед певная об тест вен ная, гіоли- 
гическая газета». 1911 — «Ілю 
стровапий додаток до ,,Полтав¬ 
ок их ведомос гей“ ». У 1908—11 
«ГЕ г. в.» виходили під назвою 
«Полтавскпе ведомости». У 1918— 
19 «ГІ. г. в.» видавалися україн¬ 
ською мовою, під час окупації 
Полтави дені кінцями — росій¬ 
ською мовою. 
«полтАвские д^мки». га- 
зета, виходила у Полтаві 1906 
один-два рази на тиждень. 
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«ІІОЛТАВСКИГ епархиАль- 
НЬІЕ ВЕ ДОМОСТИ». Журнал 
Полтав. єпарх. управління. Вихо¬ 
див 1863—1919 два рази на місяць 
(1914 — щоденні 1915 — два ра¬ 
зи;. Мав дві частини: офіційну 
та неофіційну. Остання — місти¬ 
ла статті з питань історії, культу¬ 
ри, про окремі населені пункти, 
школи, архіт. об’єкти тощо. По¬ 
кажчик змісту: «Указатель ста¬ 
тей, напечатаїшьіх в иеофициаль- 
ной части ,,ГІолтавских епархиаль- 
ііьіх ведомостей“ за последішх 25 
лет издания с 1888 по 1913 г.». Пол¬ 
тава 1913. Додаток: 1903—15 — 
«Религиозно-нравствешіьіе и про- 
тивосектантские издашія»; «Све- 
дения об учебньїх заведеннях епар- 
хии и др. церковно-ведомствеїшьій 
материал». 
«ПОЛТАВСКИЙ ЗЕСТНПК». 
Щоденна газета. Виходила у Пол¬ 
таві 1902—16. Додаток: 1907—08 
і 1914 — чергові газетні матеріали 
і телеграми 1906—08 — юморис- 
тич. ілюсгратив. додатки. 1907— 
08 — стенографічні звіти про за¬ 
сідання Державної думи. 
«ПОЛТАВСКИЙ ГОЛОС». Пол 
тавська газета-копійка. Друге ве¬ 
чірнє видання. Вих. 1910 щоденно. 
«ПОЛТАВСКИЙ ГбЛОС». Що 
денна політ, і громадсько-літ. га¬ 
зета. Виходила у Полтаві 1907— 
15. Додаток: 1909 — «К полтав- 
ским дням». Иллюстрированное 
прибавление. № 1 —'№ 3. По 4 с. 
Павловский И. Ф. «Полтавская 
битва 27 июня 1709». 1910—15 — 
«Колокольчик». 1911 — «Иллю- 
стрированньїй Полтавский кален- 
дарь на 1911 г.» 1912 — «Иванен- 
ко Д. А. Записки и воєпоминания». 
1913—14 — «Адресная и справоч- 
ная книжка па 1913 год , Вся Пол¬ 
тава и губерния“». Полтава 1913. 
180 с. Те ж на 1914 Полтава 
1914. 192 с. 
•«ПОЛТАВСКИЙ ДЕНЬ». Щоден- 
на газета. Виходила у Полтаві в 
1913—16. Замість «Полтавского 
дня» 7.ІІ 1915 вийшла газ. «ГІол- 
гавекая жизнь». 

«ПОЛТАВСКИЙ КРАЙ». Щоден- 
на газета. Виходила у Полтаві 
1912. «П. к.» видавався у перер¬ 
вах випуску газ. «Полтавская 
речь ». 
«ПОЛТАВСКИЙ ЛИСТОК ОБ Б 
ЯВЛЕНИЙ н спрАвочньіх 
СВЕДЕНИЙ>>. Виходив у Полта¬ 
ві 1912. 
«ПОЛТАВСКИЙ ПИЩЕВЙК». 
Щомісячник. Орган Бюро секції 
інженерів-техніків і губвідділу 
профспілки «Харчосмак» на Пол¬ 
тавщині. 1922 у Полтаві видано 
один номер. 
ПОЛТАВСЬКА БАВОВНОПРЯ- 
ДЙЛЬНА ФАБРИКА імені 50- 
річчя Великої Жовти, соціалістич 
революції. Буд-во розпочалося в 
травні 1934. У 1936 пущено в дію 
10 тис. прядильних веретен, у 
1940 уже діяло 100 гис. прядиль¬ 
них і 28 гис крутильних веретен. 
З початком Великої ВітчиЗп. війни 
частина устаткування була ева¬ 
куйована до м. Семипалатинська. 
Відбудова ф-ки почалася у верес¬ 
ні 1943. 1946 запрацювали 20 
тис. веретен. 1953 було досягнуто 
проектну потужність підприємст¬ 
ва. У 1950—52 збудовано фарбу¬ 
вальний цех. 1956 здійснено ре¬ 
конструкцію прядильного цеху, 
в 1961—63 споруджено новий пря¬ 
дильний цех. Сучасна назва — з 
1967. Ф-ка випускає широкий 
асортимент бавовняної, мішаної 
і синтетичної пряжі. Підприємст¬ 
во має Палац культури. Розміще¬ 
на на вул. Маршала Бірюзова 
М> 26/1. 
ПОЛТАВСЬКА бальнеоло¬ 
гічна ЛІКАРНЯ. Відкрита 1924 
в Полтаві у приміщенні фізіоте¬ 
рапевт. і двох ііі. кабінетів обл. 
лікарні. Згодом був ств. стаціо¬ 
нар па 7 ліжок. Працювало 2 
лікарі, 4 мед. сестри і 4 санітарки. 
Ця установа мала назву — Об¬ 
ласна фізіотерапевт, лікарня. До 
1950 кількість ліжок у лікарні 
збільшилася до 75. З 1952 — су¬ 
часна назва. Розміщена на вул. 
Шевченка № 23. 
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ПОЛТАВСЬКА БЕКбННА ФАБ¬ 
РИКА. Ств. 1926. Її продукція 
йшла здебільшого на зови, ринок. 
Вироби ф ки одержали иа вистав¬ 
ці в Парижі 1927 найвищу наго¬ 
роду — «Грай прі». Після закін¬ 
чення в лютому 1929 буд-ва в Пол¬ 
таві м’ясокомбінату П. б. ф. була 
включена до його складу. 
ПОЛТАВСЬКА БЙТВА 1709 — 
генеральна битва Північної війни 
1700—21 між рос. і швед, арміями, 
іцо відбулася 27.VI 1709. У 2-й 
нол. вересня 1708 швед, війська 
па чо іі і королем Карлом XII 
исіушідп па Україну. Населення 
по шляху просуваппя шведіг» ор¬ 
ганізовувало партизан, загони, ук¬ 
ріплювало й боронило населені 
пункти. У квітні 1709 почалася 
оборона Полтави (її гарнізоном 
командував О. С. Келій). Усі спро¬ 
би швед, військ здобути місто 
закінчилися безрезультатно. Обо¬ 
рона Полтави, пар. війна проти 
шве пв дали змогу рос. армії, що 
разом з козацькими полками і 
парт изан. за гонами шссплюва та 
ворога безперервними нападами, 
підготуватися до генеральної бит¬ 
ви. За 5 км від Полтави між Бу- 
дищаиським і Яківчанськнм ліса¬ 
ми було споруджено укріплений 
табір, а 26.VI — передові позиції 
з 10 редутів. Гол. сили рос. армії — 
42 тис. солдатів і 72 гармати. По¬ 
близу сіл Малих Будищ і Решети- 
лівки розміщувалося козац. війсь¬ 
ко на чолі з І. Скоропадським, що 
мало перекрити шлях відходу 
шведів на Правобережну Україну 
через Кременчук і Переяслав, Шве 
ди мали 30 тис. солдатів і 32 гар¬ 
мати (з них у битві було викори¬ 
стано бл. 20 тне. мол. і 4 гармат, 
решта гармат через відсутність 
боєприпасів залишилася в обозі). 
Бій почався о 2-й год. ночі 27.VI. 
Невдовзі швед, війська наблизи¬ 
лися до редутів. Розгорівся запек¬ 
лий бій між швед, і рос, кіннотою. 
О 5 й год. ранку шведам вдалося 
захопити два недобудовані реду¬ 
ти. Рос. кіннота відрізала частішу 

ПОЛТАВ. ВЗУТТЄВА Ф КА 

швед, війська (6 батальйонів піхо¬ 
ти і 2 ескадрони кінноти), яка по¬ 
чала відходити до Яківчапського 
лісу. О 9-й год. райку рос. і швед, 
війська, перегрупувавши свої бо 
нові порядки, вступили в руко 
пашний бій, у результаті якого 
шведи не витримали натиску рос. 
полків і бл. 11 год. почали від¬ 
ступ, який швидко перетворився 
на безладну втечу. Залишки швед, 
армії, що дісталися Дніпра, ЗО.VI 
біля с. Нереродочпої Здалися. Карл 
XII та І. Мазепа з невеликим заго 
ном переправилися через Дніпро і 
втекли до турецьких володінь. 
Шведи втратили в П. б. 9234 чол. 
убитими і понад 18 гис. (у т. ч. 16 
тис. біля Переволочної) полоне¬ 
ними. Втрати рос. армії — 1345 уби¬ 
тих і 3290 поранених. Див. Пол 
тавиькеї битви тім'шШи. Іл.— 
табл. V. 
ПОЛТАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБ¬ 
РИКА експериментальна. У ро¬ 
ки НеликОі Вігчизп. війни всі 
приміщення взуттєвої ф ки, яка 
діяла в районі Київ, вокзалу, були 
зруйновані. Після визволення міс¬ 
та у верес пі 1943 для ф ки було 
виділено будинки по вул. Фруїізе 
№ 57 заг. площею 800 м2. Проектна 
потужність становила 600 тис. пар 
взуття на рік. 1956 взуттєву ф-ку 
об’єднано з шкірзаводом і сгв. 
шкіряно взуттєвий комбінат № 5. 
Протягом 1969—73 на новому май- 
танчику споруджено взуттєве ви¬ 
робництво площею 2480 м2 (проект¬ 
на потужність 3516 тис. пар шкіря¬ 
ного взуття на рік). З 1974 — су- 
час. назва. Ф-ка — це спеціалі¬ 
зоване підприємство для розроб¬ 
лення і впровадження у виробшщт- 
во нових видів взуття з верхом 
з свинячих шкіряних товарів різ¬ 
них видів оброблення, а також є 
базою для експеримент, н.-д. ро¬ 
біт Укр. п.-д. іи-ту шкіряно взут¬ 
тєвої пром-сті та Будинку моделей. 
Складається з основних (штам- 
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пувальпого, розкрійного, заготі¬ 
вельного і кравецького) та допо 
МІЖІП1Х (ремонтио-мех., хім,, енер 
гетичного, буд.) цехів, паросило¬ 
вого і складського г-ва. Працюю 
чих 1388 чол., у г. ч. робітників — 
1172. фахівців і службовців — 
150 чол., псиромисловий персонал 
— 66 чол. Розміщена на вул. Кома¬ 
рова № 5. 
ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ в. п, 
АХШАРЗ'МОВОЇ БЄЛЬСЬКОЇ 
жіноча. Засів 26. IV 1904 на базі 
шестикласної прогімназії (діяла 
з липня 1902). Остання була від¬ 
крита на базі приватного уч-ща 
2-го розряду, етв. 1898. Спочатку 
містилася в найманому приміщен¬ 
ні, а потім у спеціально збудова 
ному на розі ізул. М’ясницькоі 
і Ново Полтавської (тепер Ван 
цетті і Шевченка). Мала 7 класів 
з двома підготовчими і 8-м пед. 
та чотирма паралельними класами. 
До гімназії приймалися дівчата 
всіх станів та віросповідань. 1915— 
480, 1917 — 512 учениць, у т. ч. 
83 — діти селян, 69 — козаків. 
191 — міщан і цехових, 40 — по¬ 
чесних громадян і купців, 12 — 
духовенства, 110 — особистих дво¬ 
рян і чиновників, 6 — родових 
дворян та іп. Утримувалася за ра¬ 
хунок плати за навчання. У гім¬ 
назії працювало 34 вчителі. Діяли 
пед. і попечительська ради. 
ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ о. п. 
вАХНІНОЇ жіноча. Задні. 1009. 
Мала 7 класів з одним підготов¬ 
чим та 8-м иед. Містилася у най¬ 
маному приміщенні, яке було роз¬ 
таю. па розі вул. Ново-Полтавсь¬ 
кої і Протопопівської (тепер Шев¬ 
ченка і Котляревського). Прийма¬ 
лися дівчата всіх станів і віроспо¬ 
відань. 1915 — 272, 1917 — 299 
учениць, у г. ч. 37 — діти селян, 
49 — козаків, 169 — міщан і 
цехових, 18 — почесних громадян 
і кумців, 6 — особистих ДВОПЯІІ 
і чиновників, 20 — родових дворян. 
Утримувалася за рахунок плати 
за навчання. Працювало 28 учите¬ 
лів Діяла ідппечпї іуюеька рада. 

ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ В. А. 
МОРОЗбВСЬКОЇ жіноча. Засн. 
1905. З 19П — 4-класпа прогім¬ 
назія, з 1913 — 6-класпа, з 14.IV 
1915 — повна гімназія. Містилася 
в найманому приміщенні на вул. 
Кузнсцькій (тепер Пушкіна № 47); 
і 1915 — на вул. Кзтеришінській 
№ 34 (тепер вул. Р. Люксембург). 
Мала 7 класів з 2 підготовчими 
класами. У 1915 — 352, в 1917 — 
386 учнів, у т. ч. 69 — діти селян, 
59 — козаків, 201 — міщан і це¬ 
хових, П — почесних громадян 
і купців, 5 — духовенства, 30 — 
особистих дворян і чиновників, 
10 — родових дворян та ін. Утри¬ 
мувалася за рахунок плати за 
навчання. У гімназії працювало 
28 учи гелів Діяли педагогічна та 
поїв ні і ( п.( ька |>а мі. 
ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ м. п. 
ІіАВЄЛКО жіноча. Засік 1907. 
Мала 7 класів з одним підготов¬ 
чим. Містилася у найманому при¬ 
міщенні на площі Сінній (тепер 
Дзержинського) № 3. Приймалися 
дівчата всіх станів і віросповідань. 
1915 — 238, 1917 — 271 учениця, 
у т. ч. 40 — діти селян, 40 — коза¬ 
ків, 125 — міщан і цехових, 23 — 
почесних громадян і купців, 3 — 
духовенства, 9 — особистих дво¬ 
рян і чиновників, 21 — родових 
дворян та ін. станів. Утримувала¬ 
ся за рахунок плати за навчання. 
Працювало 24 вчитель Діяли пед. 
і попечительська ради 
ПОЛТАВСЬКА ГІМНАЗІЯ н. о. 
СТАРЙЦЬКОЇ жіноча. Ств. 1908 
на базі уч-ща 1 то розряду 
II. О. Оіарпцько», яке ієн. з поч. 
20 ст. Складалася із підготовчо¬ 
го та шести основних класів 
(1—6-го). У Ос іапЦіії період існу¬ 
вання гімназії введено 7-й, а фак¬ 
тично 8-й клас', який готував учи¬ 
телів початкових шкіл. Головою 
гіед. ради був спочатку О. Л. Кри- 
лов, потім — В П. 1 ара сов, на¬ 
чальницею гімназії беззмінно була 
Н. О. Старицька. випускниця Ве¬ 
сту же тзських ЖІНОЧИХ курсів. Кіль¬ 
кість учнів у к ги ах в середньому 
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була до 25 чол. Кількість виклада¬ 
чі в (усього персонального складу 
з наставницями) спочатку — 18, 
потім до ЗО і б'льще чоловік. У 
числі вчителів були словесності — 
М, Ф Фіалкове ькілі, малювання 
— художниця О. І. Рощина, гні¬ 
вів — композитор Ф. М. ГІопадич 
(див. Ііопадичу Ф. М. мелп)ршль~ 
на дошка), математики і фізики — 
К. К. Кованько, класними настав¬ 
ницями працювали правнучки 
О. С. Пушкіна і а внучаті племін¬ 
ниці М. ІЗ. Гоголя II М. і М. М. 
Ьикови та ні. і.ікриіа на поч. 1919. 
Знаходилася на вул. Осі рмгрлдсь 
кого (тепер вул. Куіібиінева № 3), 
у будинку II. О. Старнцької Ге 
пер на цьому місці споруджено 
примішення середньої школи М> 6. 
ПОЛТАВСЬКА гравіметрйч 
НА ОБСЕРВАТОРІЯ. Засн. 1926. 
До 1938 вона перебувала у систе¬ 
мі Укр. палати мір і ватів, а по¬ 
тім перейшла у відання АИ Укра¬ 
їни як самостійний наук, за¬ 
клад. У 1964 обтер в норія увійшла 
до складу Ін ту геофізики ім. 
С. І. Субботіпа АН УРСР па 
правах філії. Метою діяльності 
обсерваторії при її створенні було 
розв’язання комплексу завдань 
астрономогеодез. і геофізич. ха¬ 
рактеру, спрямованих на вивчен¬ 
ня Землі як п Пінеги, а також 
виявлення на ній природних ба¬ 
гатств. Першим завданням обсер¬ 
ваторії було визначення сили ги 
жіния в різних місцях України 
з метою виготовлення їі травімст 
рпч. карти, яка була вкрай пспб 
хідиа для пошуку корисних ко 
падин. Окрім цього, перед науков¬ 
цями ставився і ряд завдані 
фундаментального характеру. А 
саме вивчення земних припливів, 
тобто тих деформацій, що виші 
кають у твердому тілі Землі під 
впливом Місяця і Сонця, а також 
вивчення обертального руху Землі 
за допомогою астроном, спостере¬ 
жень. Вперше у світі за астроном, 
спостереженнями ГІ. г. о. обчис¬ 
лена добова нутація, шо підтвер- 

ПОЛТАВОЬКА ОБСЕРВ АТОРІЯ 

дило наяшнсіг рідинною ядра 
Землі. У повоєнні роки проведені 
нахиломіри і і г;ра ві метр й-чн’ ;по 
стережсння в багатьох пунктах Ук 
раїни, що дало змоіу уточнити 
деякі важливі геофізичні пара¬ 
метри. В останні роки поряд з 
традиційними темами обсервато¬ 
рія почала розвивати нові на¬ 
прямки: дослідження припливних 
і неприпливиих деформацій яем 
НОЇ кори ДЛЯ прогнозу землетру¬ 
сі В| вивчення техногенних дефор¬ 
мацій. 11 (>6 л 11 зу ГІ ол і а в и за вер- 
імусіься будівництво радіотеле¬ 
скопу «УРА.ІІ-2», що дозволить 
обсерваторії займатися вивченням 
косміч. простору в декаметровому 
діапазоні хвиль. У різні роки 
у 11, г. о. працювали відомі рад. 
вчені: чл.-кор. АН ( Р( І\ акад. 
АН УРСР, засл. діяч науки 
УРСР О. Я. Оолои (1880—1954, 
у 1926—34 — директор), акад. 
ЛІ І УРСР лауреат Лерж. пр. 
УРСР (1983) Є. П. Федоров 
(1909—86, працював у 1947—59), 
акад. АГІ УРСР Я. С. Яцків 
(працював 1960—62); чл.-кор. АН 
УРСР, засл. діяч науки УРСР 
3. М. Аксептьєва (1900—69; у 
1951—69 — директор, померла 
в Полтаві). Міститься на гер. кол. 
садиби художника Г. Г. Мясоєдо- 
ва на пул. Мясосдова № 27/29. 
Па фасаді будинку П. г. о. вега- 

Полтапя. І раміметрична 
об< і рил іоріч. 
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ловлено Орлову О. Я. меморіаль¬ 
ну дошку. 
ПОЛТАВСЬКА ГРУПА СПРИ 
ЙНИЯ «ЙСКРЕ» — див. Півден 
на (Полтавська) /рупа сприяння 
«Искреь. 
ПОЛТАВСЬКА губернія — 
адм.-тер. одиниця на Лі побереж. 
Україні на поч. 19 — у першій 
чверті 20 ст. Ств. царським ука¬ 
зом. від 27.11 1802, за яким Мало¬ 
російська губернія була поділена 
на дві — Полтавську (адм. центр — 
Полтава) і Чернігівську. 
Спершу в складі II. г. було 10, 
згодом 12, аз 1803 — 15 повітів: 
Гадяцькнй, Зіньківський, Золото¬ 
ніський, Кобеляцький, Костянти- 
ноградський, Кременчуцький, Лох- 
вицький, Лубенський, Миргород¬ 
ський, Переяславський, Пирятип- 
ський, Полтавський, Прилуцький, 
Роменський, Хорольс ькпй. На час 
утв. губернії тут наліч. 1 313 029 
ж. За даними 10-ї ревізії (1859) — 
1 762 564 ж., 4518 пас. пунктів 
(260 037 дворів), у т. ч. губернсь¬ 
ке і повітове м. Полтава, 14 пові¬ 
тових і 2 заштатні міста (Градизьк 
і Глішськ) та посад Крюків. 
Межувала II. г. па Гін. з Черпіг., 
на Пн. Сх.— з Курською та Хар¬ 
ків. губ., на Пд.— з Катерино¬ 
славською, а з Пд. Зх.— р. Дні¬ 
пром відділялася від Київ., Хер¬ 
сонської і частково Катеринослав¬ 
ської губ. Плоша — 43 844 кв. вер¬ 
сти. Ліси займали 2341 кв. версти 
(24 854 дес.), орні землі — 31 705, 
луки — 5229, сади — 303, болота — 
960, піски — 570 кв. верств. Голов- 

Герб 
Полтавської 
губеонії. 

не заняття населення — земле¬ 
робство і скотарство. Вирощували 
зернові культури, льон, коноплі, 
соняшник, тютюн, овочеві культу¬ 
ри. Значний прибуток давало ви¬ 
рощування слив. Зокрема, вели¬ 
ким попитом користувалися мгар- 
ські, маціївські, глипські, сарські, 
опішняпські, зіпькївські, мачусь- 
кі, комишанські сливи. Важливу 
галузь господарства становило 
вирощування великої рогатої худо¬ 
би, коней, овець, свиней. 1859 тут 
наліч. 233 кінні заводи. Наибільг 
ше їх було в Хорольському, При¬ 
луцькому, Костянтиноградському, 
Кобеляцькому і Йєменському по¬ 
вітах. Жителі губернії займалися 
також чумацтвом, бондарством, 
гончарством, чинбарством га іп. 
промне іамп. Фабрично заводська 
нром оті. була розвину га слабо. 
1859 діяло >75 підпрін мств, на 
яких Працювали 15 782 чол,, що 
виробляли продукції па 6,5 мли. 
крб. Зокрема, діяло 57 селітрова¬ 
рень, 23 винокурні, 21 цукровий, 
15 салотопних з-дів, 13 тютюнових, 
10 вовняних ф-к, 13 чинбарень. 
Протягом 1862—96 вартість випус¬ 
ку йром. виробів зросла з 4,1 мли. 
до 23,6 мли. крб. На кінець 19 
ст. в П. г. діяло 841 підприєм¬ 
ство. За Всерос. переписом 1897 
в губернії наліч. 2 778 151 ж., у 
т. ч. міських — 274 294. Як і рані¬ 
ше, в 1900 губернія ділилася на 
15 повітів, 2ЬІ волость 
На поч. 20 ст. Полтавщина залиша¬ 
лася аграрною губернією з вели¬ 
ким поміщицьким землеволодін¬ 
ням. Через малоземелля селяни 
змушені були ореп ту ват и 6л. 1 мли. 
дес. поміщицьких земель. Понад 
95 тис. селян наймитувало в місце¬ 
вих поміщицьких маєтках і бл. 
60 тис. селям щорічно виїздили 
па заробітки в Донбас, Катерино¬ 
славську, Таврійську, Херсонську 
губ. Через відносне аграрне пе¬ 
ренаселення з 1906 по 1912 з II. г. 
до Сибіру і на Далекий Схід пе¬ 
реселилося понад 32 тис. сел. сі¬ 
мей (бл. 200 їж мої., мів. Пе- 
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реселенці з Полтавщини'). У 1900 
каліч 4416 підприємств на яких 
працювало бл. 14 тис. робітників. 
На поч. 1917 число підприємств 
зросло до 6182, а робі нмків — до 
30,8 тис. чол. У селах широко 
розвивалися кустарні промисли, 
якими займалося 92 280 чол. У 
1895 на Полтавщині діяло 232 лі¬ 
карні, 61 аптека, у і. ч. 19 сільсь¬ 
ких. У 721 поч. школі навчалося 
59 396 дітей. У шкільних б ках 
налічувалося 142 690 іліиі . У 1896 
діяло 2142 павч закла ці (105 186 
учнів). 11псьм( ннпх за переписом 
1897 у II. і. оуло 16 "<•, У і ч 
у містах 39,8 % У 1910 від 
повідно Італо 26,2 % і 18,2%. 
Декретами ВУЦВК від 8. VII і 
ЗО.VII 1920 утворено Кременчуць¬ 
ку губернію, до якої відійшли 
Золотоніський, Кременчуцький 
та Хорольський по в. (розформова 
на в кін. 1922). Постановою 
ВУЦВК від 27. IV Переяславський 
пов. віднесено ДО Київ, губернії. 
Станом п.і 7. IIІ 1923 ааг. площа. 
П. г. становила і 126 /03 кв пере і, 
2 944 861 ж. 76 пі і и я губернія па 
14 повітів і 260 ио іосіп'і. 7.111 1923 
поділ на совіти і вол оса-і було 
скасовано і замість них створено 
7 округів (Золотоніський, Краспо- 
градський, Кременчуцький,; Лу¬ 
бенський, І Іс панський, Прилуць¬ 
кий і Ромсіїськнй) і 89 районів. 
На 1.Х і? губернії налічувалося 
32 комуни, 212 с. г. артілей, 70 
ТСОЗів, 130 радгоспів, 39 аїробаз 
і дослідних станцій, 19 радгоспів 
при агротехнікумах та агрошко¬ 
лах, 643 984 індивід, сел. госпо¬ 
дарств. Діяло 17 135 різних під¬ 
приємств, у т. ч. бл. 12 тис. вітря¬ 
ків, 106 держ., 271 кооперативне 
підприємство. На 1.ХЇІ 1921 у 
П. г. було 86 районів, 1045 сільрад, 
8146 нас. пунктів, у яких налічу¬ 
валося 648 401 господарство 3. VI 
1925 П. г. ліквідована. Див. вступ¬ 
ну статтю. 
ПОЛТАВСЬКА губернська 
ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ. 
Ств. 1903 на підставі «Положення 

ПОЛТАБ. АРХІВ. КОМІСІЯ 

про губернські історичні архіви 
та вчені архівні комісії 1884» за 
ініціативою шанувалвпіків істор. 
минулого краю І.Ф. ГІавловського, 
В. І. Василенка, О. А. Грановсь- 
кого, Д. О. Іваненка, О. Ф. Маль 
цева, В. Л. Модзалевського, Ф. Д. 
Ніколапчнка, Л. В. Падалкп, 
В. О. ІГархоменка, М. П. Потоць- 
кого, Н. О. Старицької, В. М. 
Герлецького, В. О. Щепотьєва. 
У завдання комісії входило вияв¬ 
лення, концентрація га впорядку¬ 
вання документ, матеріалів, що 
становили наук, цінність. У наук, 
відношенні вона підлягала Петерб. 
археол. і 11 ту, в адм.— полтав. 
губернатору. Спец. асигнувань 
комісія не мала й утримувалася на 
кошти, що надходили від членсь¬ 
ких внесків та пожертв приватних 
осіб — аматорів старожілностей. 
Серед її членів були ентузіасти 
меценат и, юкрема, но пав. міеь 
кий голова В. П. Грегубов, член 
і убери, присутствія М В. Ьи 
ков (племінник М. В. Гоголя і 
зять О- О. Пушкіна — сина О. С. 
Пушкіна); кол. службовець Се 
ляиського байку етнограф В, І. 
Василенко, письменник В. П. Гор- 
ленко. Згодом дійсними членами 
комісії стали В. І. Трипольський, 
полтав. художник-фотограф Й. Ц. 
Хмелеве ький, кол. викладач пол¬ 
тав. другої чол. гімназії М. Г. 
Астряб, історик архівіст В.О. Бар 
ві не ький (Харків), археолог і ет 
пограф К. М. Скаржинська (Лу¬ 
бенський повіт), історик права 
М. П. Василенко (Київ), засновник 
Миргород, курорту І. А. Зубков- 
ський (Миргород), викладачі І. О. 
Неутрієвський (Новгород-Сівер- 
ський), С. В. Рклицькип (Кремен¬ 
чук), С. Д. Щсрбак (Москва) та 
ін. Серед почесних членів комі¬ 
сії були відомі вчені: Д, І. Баталій, 
О. Я. Єфименхо, В. С. Ікошшков, 
О. І. Левицький, М. І. Петров, 
М. Ф. Сумцов, Д. І. Яворницький. 
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Результат наук, досліджень дру¬ 
ку Щ\;\ і іся в « Трудах Полтавакой 
утной ар.твщш комисспи», а та 
кож у вигляді окремих видань 
(понад 20), серед них: «Актовьіе 
книги Полтавського городового уря¬ 
ди XVII в.» (вийшло три випуски 
за редакцією В. Модзалевського), 
«Битва под Полтавой 27 июня 
1709 г. и ее памятиики» І. Ф Пав- 
ловського (Полтава, 1908), «Ма- 
лороссийскре козачье ополчепие 
в Крьімскую войну» (Полтава, 
1910), «Кратний бпографическип 
словарь ученьїх и пнсателей Пол- 
тавской губернии с позовний XVIII 
в.» (Полтава, 1912), /І. В. Падал- 
ки «ГІрошлое ІІодтавской терри| 
тории и ее заселение» (Полтава, 
1914), покажчик до «Киевской 
стариньї» та іп. Члени комісії 
взяли участь у створенні архіву 
при Музеї Полтлв. губері'і. лем 
ської управи. Припинила існу¬ 
вання у 1918. 
ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА 
ЕКОНОМІЧНА НАРАДА, С тв. 

згідно з рішенням Раднаркому 
УРСР від 18 січня 1921 з метою 
організації інтенсивної відбудови 
нар. господарства, зруйнованого 
під час громадян, війни. Очолю¬ 
вав — готова губвпкопкому. Під¬ 
порядкована була безпосередньо 
Уїср. екон. Раді і була о місце¬ 
вим виконавчим органом. Ліквідо¬ 
вана постановою ВУЦВКу і Рад- 
паркому УРСР від 7.VIII 1924. 
ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА 
КОМІСІЯ В СПРАВАХ непов¬ 
нолітніх. Оргапіз. 1.Х 1920. 
При ній працювали колегія обслі¬ 
дувачів-вихователів, колектор для 
правопорушників і колонія імені 
М. Горько/о (з 1922). Перебувала 
на дерле, утриманні як дослідно- 
показова установа Наркомосу 
УРСР. Незабаром були оргапіз. 
комісії і в повіт, містах. 
Па Полтавщині через комісії в 
справах неповнолітніх та їх уста¬ 
нови (4 колектори, 4 колонії і 
реформаторів, який в 1922 був 
закритті) з 1920 но 1925 пройшло 

нона з 0 тис. літер (з них — 6л. 
2.5 гис. через і у б комісію, що об 
слуговуьала Полтаву і міський 
округ). З 6 тис. дітей, справи 
котрих розглядалися 1920 — 25,бл. 
4.5 тис. обрали трудовий життєвий 
шлях. Див. Ліга порятунку ді¬ 
тей, Макареика А. С. му лей-за¬ 
повідник, Полтавська Рада за¬ 
хист?./ дітей. 
ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА 
КОМІСІЯ НЕЗАМОЖНИХ СЕ 
ЛЯН (губКНС). Сів. на підставі 
«Положення про з’їзди, комісії 
і комітети незаможного селянства 
УРСР», виданого ВУЦВКом 
11. VII 1923. Склад комісії обирав 
губернський з’їзд незаможних се¬ 
лян па один рік. У функції його 
входило: організація і заг. керів¬ 
ництво діяльністю всіх орг цій 
пезамож. ге лиш гва, проведення в 
жщтя закону про наділення зем- 
іею і реманентом беззем. і мало- 
зем. селян боротьба з бандитиз¬ 
мом, залучення селян до с.-г. арті¬ 
лей, комун, машинних товариств. 
Припинила діяльність 1925. 
ПОЛТАВСЬКА губернська 
ОРГАНІЗАЦІЯ КП(б)У. Сфер 
милась влітку 1918 після І з’їзду 
КП (б) У 3 березня 1917 у Полта¬ 
ві і Кременчуці діяли об’єднані ор¬ 
ганізації РСДРП, до яких входи¬ 
ли більшовики і меншовики. 1.Х 
у Полтаві, 4.Х 1917 — у Кремен¬ 
чуці з об’єднаних орг-цій вийшли 
більшовики і оформили самостій¬ 
ні к-ти. У жовтні 1917 Полтав. 
к-т РСДРП (б) почав видавати газ. 
«Молот». До 25.Х 1917 на Полтав¬ 
щині існ. 17 більшовицьких парт, 
орг-цій. 6.Х 1917 відбулася 1-а 
губернська конференція. Був об 
раніш тимчасовий губком партії. 
У грудні 1917 представники орг- 
ції, яка нараховувала на топ час 
бл. 2700 чол., взяли участь у роботі 
обл. (крайового) з’їзду РСДРІІ(б) 
у Кисві. Представники Полтавсь¬ 
кого і Кременчуцького партійних 
к-тів брали участь у роботі Та¬ 
ганрозької партійної наради (кві¬ 
тень 1918), в пі ротовці і роботі 

714 



ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА І з’їзду КІ1 (6) У (липень 1918). 
Парт, орг-ція Полтав. губ. на 
з’їзді була представлена 7 деле¬ 
гатами з ухвальним голосом від 
4 більшовицьких орг-цій, які налі¬ 
чували 455 чол. Після з’їзду на 
тер. Полтавщини діяло 11 повіт, 
орг цій КП(б)У. Проведена в кін. 
серпня — на гюч. вересня 1918 губ. 
парт, конференція націлила міс¬ 
цеві більшовицькі орг ції на під 
готовку до повстання проти нім. 
окупантів, обрала гіідп. губком 
КП (61 У на чолі з Ф. С. Логвино- 
впм. У січні 1919 частини 2 ї 
Укр. ра ь дивізії і повстанські 

•аі пін г.іізво;ііілм Полтавщину. 
24 2.) 11. 1919 відбулася губ. 
парт. конференція, яка розгляну¬ 
ла питання поточного моменту. 
Конференція обрала делегатів на 
III з’їзд КП(б)У і новий склад 
губкому, куди ввійшли М. М. 
Ворошилов, Є. Рябицька-Михай- 
лова, П. І. Буцепко, М. О. Алєк- 
сссв, ІО. М. Коцюбинським, М. і І. 
Гарпогородськпіі га іп. ІІапрпкіїї 
ці ді 111111 * і — на іюч. серпня 1919 
І Іол гавщипу захопили депікіпці. 
Бо|)Отьбою проти білогвардійців 
керував вдруге створений підпіль¬ 
ний губком партії у складі Ю. Г. 
Мпромова, і . У. Хуторок та ін. 
Губком працював спочатку в Пол¬ 
таві, згодом у Кременчуці. Тут 
він налагодив видання нелегаль¬ 
ної газети «Дело революцпи», ви¬ 
пуск листівок. Восени 1919 в гу¬ 
бернії набув великого розмаху 
повстанський рух. У лісах Полтав¬ 
щини діяли партизан, загони, які 
паліч. кілька тисяч чоловік. У 
грудні 1919 частини Червоної Ар¬ 
мії при підтримці партизанів очи¬ 
стили тер. Полтавщини від ієні* 
кінців. До 15.1 1920 пройшли всі 
повітові парткомференції. 21.1 
1920 відбулася губ парт конфе¬ 
ренція. До складу губкому було 
обрано Ю. М. Коцюбинського, 
Ю. Г. Миронова, А. 1. 13а гран 
ську, М. О. Алєксєева Та ін. 
Після закінчення громадян, війни 
трудящі Полтавщини під керів¬ 

ництвом парі, організацій присту¬ 
пили до відбудови пар. г-ва. Гу¬ 
бернська парт, орг-ція (лютий 1921) 
паліч. лише 1525 чл. і 1733 канди¬ 
дати у чл. партії, об’єднаних у 14 
повітових, 66 волосних іс-тах, 111 
міських і 33 сільських партосерсд- 
ках. У 1923, відповідно до нового 
адм.-тєр. поділу на Полтавщині 
замість 14 повітів утворено 7 окру¬ 
гів: Золотоніський, Кременчуць¬ 
кий, Лубенський, Полтавський, 
Прилуцький, Роменський, Чер 
вопоградськпи, замість 282 во¬ 
лостей — 89 районів. Відповідно 
до цього поділу відбулася зміна 
у структурі парт, орг-цій. За 
час існування Полтав. губерц. 
парт, орг-ції відбулося 11 губпарт- 
конференцій. У різний час гу¬ 
бернську парт, орг-цію очолюва¬ 
ли П. Ф. Слинько, Ф. С. Логви- 
пов, ІО. Г. Миропов, М. П. Тар-! 
погород< ькіій, Я П. Дробміе, Б. Й 
М а гідом іа ін. У відповідності 
з поема повою ВУЦВК і РИК УРСР 
від 3.VI 1925 «Про ліквідацію гу¬ 
бернії і перехід на триступеневу 
систему управління» Полтав. губ¬ 
ком КП (б) У було ліквідовано. 
Полтавський, Кременчуцький, Лу¬ 
бенський та ін. окружкоми К11(б)У 
перейшли у безпосереднє підпоряд¬ 
кування ЦК КП(б)У. Днв. Ііол- 
тавська міська організація Ком¬ 
партії України, Полтавська об 
ласка організація Компартії Укра¬ 
їни, Полтавська організація 
РСДРП (б), Полтавські губернсь¬ 
кі конференції РСДР11(8). 
ПОЛТАВСЬК А ГУБЕРНСЬКА 
РАДА НАРОДНОГО ГОСПО 
ДАРСТСА (Тубрадпаргосп). Ств. 
відповідно до постанови Ради Пар. 
Комісарів України від 8.П 1919 
«Про раднаргоспи губернські та 
окружні, діючі на правах губерн¬ 
ських». Заг. керівництво Полтав. 
губрадіїаргоспом здійснювала його 
президія, до складу якої входили 
пре (ставники губвиконкому, міськ. 
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Ради робіні, і червоноарм. депу¬ 
татів, місцевих об’єднань профспі¬ 
лок, великих націоналізованих 
підприємств, керівників колегій, 
виробничих відділів губвикопкому. 
У лютому 1924 губраднаргосгі 
був ліквідований згідно з по¬ 
становою Президії Полгав. губ- 
виконкому від 15.1 1924 «Про лік¬ 
відацію губраднаргосну і переда¬ 
чу функцій управлінню місцевої 
промисловості ». 
ПОЛТАВСЬКА ГУ БЕРНСЬКА 
РОБІТНЙЧО СЕЛЯНСЬКА ІН¬ 
СПЕКЦІЯ. Ств. в січні 1919 як Гу¬ 
бернське відділення Нар. коміса¬ 
ріату держ. контролю УРСР. При¬ 
пиняла діяльність під час деиі- 
кішцини (кінець липня — грудень 
1919). У відповідності з наказом 
Наркомату робітничо-селянської 
інспекції УРСР від 25.11 1920 від¬ 
ділення реоргапіз. в губ. робіт.- 
селянську інспекцію. Виконувала 
функції рад. контролю в умовах 
НЕПу. Ліквідована 1925. 
ПОЛТАВСЬКА дирекція на¬ 
родних УЧЙЛИЩ. Ств. 1799. 
Керувала місц. навчальними зак¬ 
ладами. 1804 з її відання були ви¬ 
ведені середні навч. заклади і без¬ 
посередньо підпорядковані попе¬ 
чителеві Київ, учбового округу. 
З 1874 — П. д. и. у. 1909 вона поді¬ 
лялася на 9, 1910 — на 10 районів. 
Очолювалася директором, який 
призначався попечителем і за¬ 
тверджувався міністром нар. ос¬ 
віти. У різний час директорами 
були етнограф М. А. Цертелєв 
(1790—1809), громад, діяч С. В. 
Капшст (1798—1844), доктор фі¬ 
нансового права І. У. Патлаєвсь- 
кий. Ліквідована 1919. 
ПОЛТАВСЬКА ДИТЯЧА ТРУ¬ 
ДОВА КОЛОНІЯ. Ств. 1933 пра- 
півниками органів НКВС Пол¬ 
тавщини як навчально-виховний 
дитячий заклад для кол. безпри¬ 
тульних та сиріт. Містилася в 
Полтавському Хрестозд ви женсь- 
кому монастирі (тепер вул. Сверд¬ 
лова № 2). Припинила свою діяль¬ 
ність наприкінці 30-х рр. 

ПОЛТАВСЬКА ДР^ГА ЧОЛО¬ 
ВІЧА ГІМНАЗІЯ. Відкрита 15. 
VIII 1907 як навч. заклад для ді¬ 
тей дворян й утримувалася на 
кошти полгав. дворянства. Через 
рік почали приймати й дітей ін. 
станів. 8-класна. Мала природ¬ 
ничо історичний, географічний і 
фізичний кабінети, 3 б-ки, гімна¬ 
стичний зал для занять спортом. 
Серед викладачів гімназії були: 
М. І . Астряб, математик О. В. 
Плаюпов, мовник В. А. Упіібєіі- 
ко, учитель співів Ф. М. Попадич 
(див. Попадичу Ф. М. меморіаль¬ 
на дошка). Містилася на Другому 
Кірочиому провулку в будинку 
Дворянського пансіону-притулку 
(тепер вул. Петроградського № 2, 
Полтав. пед. ін-т). У 1910—10 в гім¬ 
назії навчався Олександр 1 мато¬ 
вим ІІІаргей (Ю. В. Конїратюк, 
основоположник сучасної космо¬ 
навтики). Закрито гімназію на 
ноч. 1919. Па фасаді *ї будинку 
пита нон. мгмор. дошки —В. М. 
Верховинцю, ІО. В. Кондратюку, 
А. С. Макаренку, В. О. Сухом- 
линському. 
ПОЛТАВСЬКА ДУХбВНА КОН¬ 
СИСТОРІЯ •— колегіальна уста- 
нова при єпархіальному архієреї 
Полтавської єпархії. Була наді¬ 
лена церковпо-адм. та суд. функ¬ 
ціями, вищий орган управління 
православної церкви в єпархії. 
У 1890 П. д. к. поділялася на чо¬ 
тири столи (розпорядчий,судовий, 
метричний і шлюбний, господарсь¬ 
кий), казначейство, реєсіраційний 
стіл та архів. Усі стоіопачальни- 
кн були членами консисторії. При» 
пшшла існування на поч. 1920. 
У 1916 в архіві II. д. к. наліч. 
243 054 справи, які зберігалися 
у 4-х великих спец, обладнаних 
кімнатах. Напередодні Великої 
Вітчизн. війни в Архіві Пол¬ 
тавської обл. налічувалося 10 969 
справ консисторії, які згорілії 
під час війни разом з іи. фондами 
архіву. Тепер зберігається в обл. 
архіві понад 1400 справ 11. д. к., 
які були одержані V повоєнні роки. 
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ПОЛТАВСЬКА ДУХбВНА СЕ- 
МІНАРШ. Засн. 1738 переяслав¬ 
ським єпископом Арсен ієм Бер- 
лом у Переяславі як Переяслав¬ 
ський колегіум (з 80-х рр. 18 ст.— 
семінарія). 1803 перейменована на 
1 Іолтавську духовну семінарію. 
1862 переведена до Полтави. При¬ 
пинила діяльність 1918, Після 
закінчення Київ, духовної акаде¬ 
мії один рік (9.ЇХ 1865—20.ІУ 
1866) працював у семінарії учите- 
лем-паставпиком укр. письмен¬ 
ник І. С. Печуй-Лс иицький, у 
1870—71 вчителем хорового спі¬ 
ву — І . II. І іадкий (див. Гладко- 
ч/// II. чвморіальнй дошка), вчи¬ 
те кьм історії — В. О. Пархомен- 
ко (див. Полтавський історика- 
археологічний комітет), 1867— 
88, 1890 — 1902 ректором — І. X. 
Пічета, батько історика, акад. 
АН СРСР В. 1. Пічеги (див. та¬ 
кож Полтавське єпархіальне брат¬ 
ство ім. святого Макарія). Семі¬ 
нарію закінчив Г. 1. Маркевич 
(див. Маркевича Г. І. книгарня); 
тут навчалися: у 1895—1901 го 
довшій отаман військ УНР, го 
лова Директорії УНР С. В. Пет¬ 
люра (виключений з семінарії); 
у 1906 — 11 — ліванський письмен¬ 
ник і перекладач, популяризатор 
рос. й укр. культури в араб, світі 
М. Пуапмс (1889 —відвідав Пол¬ 
таву 1962); у 1911—15 — М. О. 
Щорс. Розташ. на вул. Коло- 
нійській (тепер вул. Сковороди 
№ 1/3). 
ПОЛТАВСЬКА ЕЛЕКТРОСТАН¬ 
ЦІЯ міська. Споруджена 1923. 
До 1941 її потужність досягала 
12 тис. квт. Відбудована у перші 
повоєнні роки. Розміщена на вул. 
50-річчя Рад. влади .X» 51. На тер. 
встановлено робітникам електро 
станції, загиблим 1941—45, па 
м’ятний знак. 
ПОЛТАВСЬКА ЄПАРХІЯ. У 1799 
указом Синоду була утв. Мдлоро 
сійеько-Переяславська єпархія. 
Правлячий архієрей носив титул 
Малорос, і Переяславський. Ука 
зом Синоду від 17.XII 1803 Ма 

ПОЛТАВСЬКА ЄПАРХІЯ 

лоросіпсько-Переяславська єпар¬ 
хія перейменована па Полтавсько- 
Переяславську єпархію. З її утв. 
полтав. ієрархи перебували в м. 
Переяславі, у приміській дачі 
Аидруші, а з 1847 — у Полтаві. 
З того часу єпархія носить назву 
Полтавська. Правлячі архієреї 
(єпископи, архієпископи, митро¬ 
полити) носили титул: Полтавсь¬ 
кий і Переяславський (1803— 
1937), Полтавський і Лубенський 
(1912—1943), Полтавський і Кре¬ 
менчуцький (з 1944). На допомо¬ 
гу ио управлінню П. є. у 1884 від¬ 
крито вікаріатство. Всі вікарні 
єпископи носили титул «Прилуць¬ 
кого», кафедра їх знаходилася при 
Полтавському Хрестозд віден¬ 
ському монастиреві. Вікаріатст¬ 
во припинило своє існування 1937. 
Вікарні єпископи були постійни¬ 
ми членами Полтавської духов¬ 
ної консисторії. У 1937 — прав 
лячнії єпискошп разом з духовен¬ 
ством був репресований, а всі па¬ 
рафії закриті. У кін. 1941, в 
період цім.-фашист, окупації, з 
ініціативи віруючих частина цер¬ 
ков була відкрита, а в зв’язку 
з цим відновила свою діяльність і 
П. є. Очолив її протоієрей Воло¬ 
димир Біневський, при єпархіаль¬ 
ному управлінні були відкртп і річ¬ 
ні курси для підготовки церковно¬ 
служителів (діяли до 1943). З 
1942 П. є. очолюється правлячим 
архієреєм, який канонічно керує 
нею при соборному СПІВДІЯІШІ 

кліру і мирян. Вищим органом 
управління єпархії є єпархіаль¬ 
ні збори, які скликаються прав¬ 
лячим архієреєм не рідше одного 
разу на рік з однакового числа 
представників кліру і мирян (чо¬ 
ловіків, жінок, молоді). При П. є. 
діє єпархіальна рада, яка скли¬ 
кається архієреєм і складається 
не менше як з чотирьох осіб у 
прес пітерському сані, половина з 
яких призначається архієреєм, а 
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решта обираються єпархіальними 
зборами па один рік. При єпархі¬ 
альному управлінні є архів. За 
даними клірової книги па 1912 у 
П.є. було 1250 церков, 7 монасти¬ 
рів,з них 3 чоловічі та 4 жіночі, 4 
повітових духовних училища (у 
Полтаві, Лубнах, Переяславі га 
Ромнах), Полтавська духовна се¬ 
мінарія, жіноче єпархіальне учи¬ 
лище, при кожній церкві—церков¬ 
нопарафіяльні школи або школи 
грамоти, 10 духовних правлінь, 
братств і комітетів, ін. єпархіаль¬ 
ні установи. 1900 при архієрейсь¬ 
кій кафедрі був відкритий Пол¬ 
тавський історико-археологічний 
комітет. Па 1990 у П. є., яка 
обіймає територію Полтавської 
обл., знаходилося 70 діючих па¬ 
рафій, об’єднаних у 5 благочип 
ницьких округів: ї й Полтавський, 
2-й Лубенський, 3-й Кременчуць¬ 
кий, 4-й Галицький, 5-й Мирго¬ 
родський, два монастирі — Мгар- 
ський і Полтавський Хрестозд- 
виженськип. Рішенням виконко¬ 
му Полтав. обл. Ради нар. депу¬ 
татів від 19.11 1990 споруди Пол¬ 
тавсько/о X рестоздвиженською 
монастиря передано у відання 
церкви та правлячого, єпархіаль¬ 
ного архієрея Полтавського і Кре¬ 
менчуцького Сани для відкриття 
в ньому жіночої общини черниць. 
У 1989—90 П. є. повернуто 18 
церковних приміщень, у т. ч. 
Різдвяно Богородицький собор 
кол. Козельщипського монастиря. 
ПОЛТАВСЬКА ЖІНОЧА ХУ¬ 
ДОЖНЬО реміснйча ШКО¬ 
ЛА ім. С. С. Хрульова — серед, 
навч. заклад. Засн. 1912 на кош¬ 
ти громад, діяча, дітісного статсь¬ 
кого радника, голови правління 
Полтав. земельного банку, голо¬ 
ви правління Полтав. відділення 
і ми. Рос. муз. т-ва С. С. Хрульо- 
ва. 1920 реорганіз. на худож.- 
текстильну школу з відділення¬ 
ми: текстильне, худож. робіт, ху- 
дож. вибійки, гниття верх, одягу 
і бі ти мін. 1923 перетв. на іпдустр.- 
гех. і1 р< к|н 11 колу, в якій учні нав¬ 

чалися килимарству, худож. ткаці • 
ву, вишивці (укр. та народів світу). 
Термін навчання: трирічний. Се¬ 
ред викладачів: художники Є. І. 
Прибильська, Є. Бал/та, Н. О. 
Залозна (директор у 1923—28). 
Школа функціонувала до 1928 
Навч. заклад розміщувався па 
території, де тепер Полтавський 
будинок зв'язку (вул. Жовтнева 
М 33). 
ПОЛТАВСЬКА капела ьан 
ДУРЙСТІВ. Засн. 1925 як ан¬ 
самбль бандуристів, згодом — сту¬ 
дія, на базі якої п виникла капе¬ 
ла. Організатором і художнім 
керівником її був полтав. музи¬ 
кант Володимир Андрійович Каба¬ 
чок (Кабачков, Кабачок; 1892— 
1957) — уродженець с. Псі рівців 
Миргород, по» (тепер Миргород, 
р ну). У п’ятирічному віці його 
забирають н> Полтави. 1899 всту¬ 
пає до Полтав. архієрейського 
хору, базою підготовки співаків 
якого була шкота при Полтав. 
X рестозд із и же не ьком у мо п аст и ре¬ 
ві. Тут він співає до 1907. Водно¬ 
час (у 1902—04) був вихованцем 
Зб-го піхотного Орловського пол¬ 
ку, де теж співав у хорі та грав 
у полковому оркестрі, переписував 
поти. Загальну освіту одержав у 
Полтав. міському початковому 
уч-щі (закінчив 1906). 1907 всту¬ 
пив до Полтав. музичного уч-іца 
по класу тромбона у К. Д. Ба шти¬ 
кова; Згодом оволодів майстер¬ 
ністю гри на ударних інструмен¬ 
тах (літагзри га іи ) 3913 вступив 
до Маєте. консерваторії* Навесні 
1917 був мобілізований в армію, 
але через хворобу був демобілізо¬ 
ваний. Повернувся до Полтави, 
де викладав музику в середніх 
школах (перша трудова школа 
та школа N 8). Водночас працював 
з дорослими хоровими колектива¬ 
ми. 1925 організував П. к. б. У 
1934 В. Кабачок був безпідставно 
заарештований. Через деякий час 
його було звільнено з ув’язнення, 
але він не поверни іься до Полта¬ 
ви — працює у Ленінграді. 1937 
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ПОЛТАВСЬКА КАПЕЛА він знову був заарештований і 
засланий па Колиму. 2.XIІ 1943 
звільнений з ув’язнення Працю 
вав в Узбецькій філармонії, а з 
вересня 1944 — у Київ. муз. уч-гці 
ім. Р. М. Глієра га консерваторії. 
Автор підручника «Школа гри на 
бандурі». Перший склад II. к. 6. 
налічував 12 виконавців: тенори — 
Й. ГІанасенко, Г. Назаренко, Д. Пі¬ 
ка (він же заст. керівника), О. Бул- 
довський, Андрій Комопенко (піз¬ 
ніше викову і5а в обов’язки адмі¬ 
ністратора); баритони — В. Каба¬ 
чок (організатор і художній ке¬ 
рівник капели), І. Борець, Я. Кла- 
довий, Г. Колісник, П. Міняйло; 
баси-профундо — С. Міняйло, Я. 
Протопоиов. Згодом до капели 
вступили Тихон Михайлов (лірич 
ний тенор), бас — О. Шуліка, який 
за фахом був столяр. 
Завдяки зусиллям В. Кабачка 
капеляни мали бандури єдиного 
зразка, які виготовив полтав. май 
стер Домненко, а пізніше за пора 
дами В Кабачка майстер Г. 11.і 
ліївець іші оіоі5 ї м хромП і пчму бай 
дуру, па відміну від існуючім на 
ТОН ЯЧНОЇ, па яі.іі! мо.кна бу.'ю ірл 

ти майже у ікіч тональностях 
Крім тою, В \ Кабачок віддав¬ 
на знав про великі можливості хар- 
ківськоіо способу гри на бандурі 
і поставив собі мету опанувати 
ним. З цього приводу він звернув 
ся за консультації ю до укі>. пись¬ 
менника, музиканта, віртуоза бан 
дуриста Гната Маріиновпча Хот- 
кевича, який жив тоді у с-щі Ви 
сокий під Харковом. Через деякий 
час, завдяки допомозі Хотксиича 
весь склад капели і рай харківсь¬ 
ким способом на бандурах, га ще 
й хроматичних. 1а ві імо( по корот 
кий час II. к. б. оволо і і тім великим 
репертуаром, у якому Провідне 
місце займали твори укр. компо 
зиторів. 
Для П. к. б. Г. Хоткевич написав 
твори «Буря на Чорному морі», 
«Поема про Байду», «На Уміси 
ден Лін ден», «Марш полтавських 
бандуристів» та ін. 

Після концерту її в Харкові 
(1929) з новою програмою капелі 
присвоєно назву «Державна зраз¬ 
кова капела бандуристів». Капела 
виступала не тільки перед пасе 
лецїіям рідного міста, а також 
перед селянами області, зокр., в 
Перещепині* Нових Саижарах. 
Перед цими концертами з вступ¬ 
ними словами про бандуру, ЇЇ по¬ 
пулярність, про місце фольклору 
в краєзнавстві виступав полта¬ 
вець професор Володимир Олек¬ 
сандрович Щепотьєв. Капела бра¬ 
ла участь в Олімпіадах у Москві 
і Харкові. 1934 об’єднана з Київ, 
капелою кобзарів. 
ПОЛТАВСЬКА КАПЕЛА БАН- 
ДУРЙСТОК. Засіп 1948 при ІІол- 
тав. міському Будинку культури. 
Народна самодіяльна з 1960, засл. 
капела бандуристок УРСР * 1966 
Засновники і керівники капели 

її Д /Іук’яичук та М. II. Поклад. 
1990 «анела па іічувала 80 у час¬ 
инці». її репертуар —-- укр. пар. 
пісні. Викопує також твори су¬ 
часних композиторів (Іващенко). 
З 1955 худож. керівництво здійс¬ 
нювали О. С. Ляховський, засл. 
працівники культури С. І. Б ром¬ 
бе рг, М. І. Жерноїшй, А. І. Жда- 
нов, Ф. О. Остапенко (з 1967). 
Серед вихованців — нар. арт. 
УРСР Л. В. ІОрченко. Окремі 

Полтава. Жіноча художньо- 
реміснича школа ім. С. С. Хрульова. 
Фото поч. 20 ст. 

і 
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ійориу виконанні І] к. б. зберіга¬ 
ються у фондах Всесоюз. та Укр. 
телебачення і радіо. Колектив 1981 
брав участь у зйомках фільму 
«Про бандуру» акціонер, т-ва 
«Плейсрадіо» (Фінляндія). П. к. 
б.— учасник фестивалю кобзар, 
мистецтва «Вересаєве свято» 
(1988). Лауреат всесоюз, та респ. 
фестивалів, оглядів і конкурсів 
нар. творчості. Гастролювала у 
Болгарії (1969, 1979), Польщі 
(1977). 
ПОЛТАВСЬКА КОЛОНІЯ тол- 
стбвців. Знаходилась на хут. 
Щербані поблизу Полтави (тепер 
село, центр Щербанівської сіль¬ 
ради Полтав. р ну). Засп. 1894 Ми- 
трофаном Семеновичем Дудчен¬ 
ком (1867—1946), прихильником 
толстовської ідеї вільного трудо¬ 
вою життя й заг. миру. За свої 
погляди переслідувався владою, 
сидів у в’язниці. У нього на хуторі 
подовгу жили колонією відомі 
толстовці Є. Попов, І. НаживіII, 

В, Леонгьєв, І. Теперомо (Фапнер- 
ман), І. Горбунов-Посадов, бува¬ 
ли рос. письменник І. Бунін, ІО. Бу- 
нін,лікарО. Волкенштейн, В. Бул- 
гаков, В. Чергков, П. Бірюков та 
ін. У 1903—09 Дудченко листу¬ 
вався і кілька разів зустрічався з 
Л. М. Толстим (8 листів опубл.). 
Був близький до В. Г. Короленка 
й після ного смерті опубл. спога¬ 
ди про ппсьменника. Листувався 
також з Р. Ролланом, С. ІДвейгом, 
М. Ганді. На кол. садибі Дудченка 
ростуть голубі ялини, привезені 
в 1910 з Ясної Поляни: під однією 
з них похований толстовець кн. 
Хілков. Хутір Дудченка згадує 
І. Бунін у романі «Життя Арсеньє- 
ва». 
ПОЛТАВСЬКА КОМІСІЯ НА¬ 
РОДНИХ ЧЙТАНЬ. Існувала з 
поч. 20 ст. до 1917. Канцелярія 
знаходилася в квартирі В. О. Ще- 
нотьева, полтав. громад, діяча 
і педагога, тоді вчителя Повітав, 
єпархіального жіночого уч-тца, 
Сінна (тепер Дзержинського) пло¬ 
ща X* 10. 

ПОЛТАВСЬКА кондйтерсь 
КА ФАБРИКА імені С. М, Кіро¬ 
ва об’єднання «Укркондиїерпром» 
Держагропіюму УРСР. Ств. 1919 
як артіль для виготовлення кара¬ 
мелі та печива. 1929 перетворена 
на фабрику. З 193 ї — сучасна 
назва. На початку Великої Вітчизн. 
війни була евакуйована до м. Про- 
кои’євська на Уралі, де налагоди¬ 
ла випуск виробів для фронту — 
галег, сухарів, пряників тощо. 
Після визволення Полтави ф-ка 
відновила роботу у пристосовано¬ 
му приміщенні. У 1980—81 здійс¬ 
нено реконструкцію. Розміщена на 
вул. Дзержинського № 10. 
ПОЛТАВСЬКА кооперація. 
1) У березні 1923 в Полтапі була 
ств. Спілка житл. кооперації. На 
1.Х 1923 в місті ієн. 7 житл. коопе- 
ративіи (об’єднувані 299 пайови¬ 
ків). З них до Спілки житлово буд. 
коопераї мьі в «Житлокооперація» 
входило 4. На 1.Х 1927 у Спілці 
налічувалося 88 житлових коопера¬ 
тивів з кількістю членів 5039. Всі 
ці кооперативи були об’єднані в 
Житлоспілку. Порушення в роз¬ 
витку кооперації та ін обставини 
в економіці і політиці привели до 
зниження ролі житл. кооперації 
в 30 і роки. З кінця 50-х рр. 
почалося відродження житл. ко¬ 
операції (постанови від 20. ІІІ 
1958, від 1.У1 1962, від 19.ХІ 
1964). З січня 1965 свою про¬ 
граму почав розробляти виконком 
Полтав. обл. Ради пар. депута¬ 
тів. У 70—80-і рр. щорічно жит¬ 
лово буд. кооперативами Полтав¬ 
щини вводитися в дію житл. бу¬ 
динків з корисною площею понад 
35 тис. м2. Це близько 5,2 % від 
всієї заг. (корисної) площі житл. 
будинків, що були введені в облас¬ 
ті. На 1 І 1990 в Полтав. області 
діяли 278 житлово-буд. коопера¬ 
тивів. Всі вони знаходяться в мі¬ 
стах (Полтава — 117, Кременчук — 
70). Заг. площа житл. приміщень 
житлово буд. коопера ї пвів скла¬ 
дає 1 мли. м2, V і. ч житлової 
663,3 тис. м2. У середньому на 
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Одного мешканця в житл. коопе¬ 
ративах припадає 16,8 м2 заг. 
площі і 10,6 м2 — житлової. 
2) Промислова. У січні і922 була 
утв. на губернському з’їзді пред¬ 
ставників промартілей у Полтаві 
Спілка кустарно мром. коопера¬ 
тивів «Союз — Кус гаї)». З цього 
часу К. п. починає існувати як 
єдина кооп. система Була також 
ств. Кремепчуц. районна Спілка 
кустарно-11 ром. кооперативів «Рай- 
спілка». На 1.1 1922 в районі діяль ¬ 
ності «Союзу — Кустаря» (на тер. 
Полтав. губ.) було 34 пром. коопе¬ 
ративи, котрі об’єднували 451 ку 
старя. На 1.Х 1924 до складу 
«Союзу — Кустаря» входив 91 
кооператив (4421 член); на 1.Х 
1925—163 з кількістю членів 7097. 
На Полтавщині існували чотири 
гол.форми пром. кооперативів: про 
дукпійні артілі — 121, кредитно- 
промислові товариства — 22, про- 
дукційно складеькі, сировинні то¬ 
вариства — 12, трудові артілі — 
8. Вироби промислових коопера 

тивів знаходили ЮУІ Ііе тільки 
на ринках Полтавщини і ( РСР, а 
й за кордоном (на Балканах, Ту- 
реччині й і а.). Для роздрібної про¬ 
дажі товарів «Союз — Кустар» мав 
дві крамниці У пром. кооперати¬ 
вах переважали міські кустарі та 
ремісники (43,9 %), значною була 
частка і незаможніх сільс. куста¬ 
рів (29,9 %), решта — середняки, 
робітники, інші верстви населення. 
Зразу ж після війни починається 
відновлення діяльності пром. арті¬ 
лей та їх спілок. У 1944 ведуться 
роботи по відновленню діяльності 
6 артілей шкірпромспілки, б швей 
промспілкп, по 4 обллісонром» ПІЛ 
ки І рІЗПОПрОМС III І ТО 1 І 2 — метало 
гірнобудсіїілки, здійснюються за 
ходи по відкриттю на тер. області 
80 філіалів шкірпромспілки, 60 — 
швейпромспілки і 18 — різиопром- 
спілки. 
Урядовою постановою від 20.VII 
1960 було визнано доцільним ска¬ 
сувати пром. кооперацію в краї¬ 
ні і передати її підприємства у ві- 

ПОЛТАВСЬКа КООПЕРАЦІЯ 

дання держ. органів. З 10. XI 
1960 ліквідовано обл. орг-ції пром. 
кооперації (Облпромраду та Обл- 
промстрахраду). Пром. артілі та 
їх підприємства були передані в 
підпорядкування різних орг-цій. 
Лише через 27 років пром. коопе¬ 
рація знову почала відроджувати¬ 
ся у вигляді кооперативів у сфе¬ 
рі виробництва та послуг. 3) Спо¬ 
живча. 1868 у Полтаві виникло 
перше споживче товариство, але 
невдовзі припинило існування. Ли¬ 
ше через майже ЗО років намітив¬ 
ся стабільний розвиток споживчої 
кооперації у Полтав. губ. 1895 від¬ 
крилося міське т во у Полтав. по¬ 
віті і два сільських — у Пирятин. 
повіті (Бирлівське, Капустинців- 
ське). 1895—1901 у губернії щоріч¬ 
но виникало від 1 до 7 споживчих 
і-в, з 1903 — понад 20 г-в. За кіль¬ 
кісно відкритих споживчих т-в до 
1907 Полтав. і уб. посідала перше 
місце ми Україні (на 1.1 1907 — 
137 г в,). І Ісрсважали на Полтавщи¬ 
ні сільські споживчі т-ва. З лип¬ 
ня 1916 по січень 1918 кількість 
споживчих т в иа Полтавщині зро¬ 
стає з 486 до 1784. У лютому 1916 
на основі ств. в березні 1915 Пол¬ 
тав. т-ва гуртових закупок виник¬ 
ла Полтав. спілка споживчих т-в. 
У 1916 вона об’єднувала 39 членів 
(товариств) і її торговий обіг ста 
повив 1 млн. крб. 1918 об’єднувала 
748 т-в, обіг досягав 2У4 мли. крб. 
У кін. 1920 спілка була реоргані 
зовапа в губ. спілку споживчих 
т-в. У 30 і рр. роль К. с. у 
містах області знизилась після 
прийняття у вересні 1935 РНК і 
ЦК ВКП(б) постанови про роботу 
споживчої кооперації в сільс. міс¬ 
цевості. 1937 утв. Полтав обл. 
спілка споживчих товариств (обл- 
споживспілка). 
Після визволення Полтавщини від 
нім.-фаш. загарбників К. с. від¬ 
новлює діяльність. На 1.1 1990 К.с. 
об’єднувала в 163 спожив, т-вах 



025 тис. пайовиків. У 25 районах 
області діють самостійні коопера-! 
тивні організації — 24 райснажив- 
спідки та одне районне споживче 
товариство, як’ входять до складу 
Полтавської обл. спілки спожив¬ 
чих товариств — Об л споживе під- 
ки. К. с. здійснює торгове обслуго¬ 
вування 930 тисяч чол. Торгівлю 
товарами паїв споживання здійс¬ 
нюють 3813 магазинів, понад 500 
палаток, ларків, кіосків. Більшість 
магазинів (82,5%) знаходяться 
у сільській місцевості в підпоряд¬ 
куванні сільських споживчих това¬ 
риств. Діс шість міжрайонних 
універсальних оптових баз, дві 
оптово-роздрібні та одна між¬ 
районна база по торгівлі госп. 
товарами, оптові склади у рай 
споживспілках і районному сію 
живчому т-ві. Жителів міст і сіл 
обслуговують також 25 госнрозра 
хункових об’єднань підприємств 
громад. харчування споживчої 
кооперації. У їх складі — 639 їда¬ 
лень та буфетів, що мають кухню, 
29 ресторанів, а також 238 інших 
підприємств без кухні. Організа¬ 
ціям К, с. підпорядковано 38 рин¬ 
ків (на 14,4 тис. торг, місць). 
У системі К. с. с 130 пром. під¬ 
приємств і цехів (1.1 1990), у т. ч. 
хлібозаводи і пекарні (31), кон¬ 
сервні заводи (6), завод мінераль¬ 
них вод (1;, підприємства по ви¬ 
пуску безалкогольних напоїв, ков¬ 
басних виробів, а також підпри¬ 
ємства по виробництву пепродо 
вольчих товарів. К. с. області має 
розвинуту буд. базу (з-д залізобе¬ 
тонних виробів, ремонтпо-монтаж 
ну і будівельні дільниці тощо), 
транспортні засоби, тарний з-д, 
рекчамшій цех та ін. На 1.1 1990 в 
системі К. с. працювало 34 2 тис. 
чол., з них 2,3 тис. (6,6 %) з ви¬ 
щою освітою і 9 тис. (26,4 %) з 
середньою спеціальною освітою. 
Кадри готують Полтавський коо¬ 
перативний технікум і проф.-тех. 
училище облспоживспілки, Пол¬ 
тавський кооперативний інсти¬ 
тут. 

ПОЛТАВСЬКА ЛІКАРНЯ і. ти- 
ШЕВСЬКОГО — перша лікарня 
для бідних на Лівобереж. Україні. 
Ств. 1797 у Полтаві штабс-лікарем 
Іваном Тишевським. До того слу¬ 
жив у армії, брав участь у військ, 
походах, у т. ч. був учасником 
рос.-тур. війни 1787— 91, потім слу¬ 
жив у лейб-гвардії Преображен- 
ському полку, а з березня 1797 — 
у Полтаві. Спершу надавав мед. 
допомогу та пршулок бідним і 
безпритульним у своєму будинку, 
зюдом на власні кошти збудував 
для них лікарню та аптеку, де лі¬ 
кував їх, за власні кошти забез¬ 
печував ліками і харчуванням. 
Оскільки хворі все прибували, а 
допомоги І. Типіевськпй пі від 
кого не одержував, він витратив 
усі свої заоща і кЄппя і заборгу¬ 
вав 1650 кро Щоб вийти із скрут¬ 
ного с гано вища, '1 шпевський, який 

іо ТОП) ж мав велику сім’ю, вирі¬ 
шив продати свій будинок на 16 
кімнат під народне училище. Не¬ 
зважаючи на матеріальну скруту, 
він продовжував допомагати хво¬ 
рим до 1802, коли був переведений 
із Полтави до Чернігова. Будинок 
лікарні і хворих І. Тишевськип 
передав приказові громадського пі¬ 
клування за умови, що па утри 
мапня цього буднику й хворих 
від приказу буде виділятися 240 
крб. Таким чином 1802 приказом 
громадського піклування ГІолтав. 
губ. на казенні кошти було відкри¬ 
то першу лікарню на 20 чол. у 
Полтаві. Завдяки своїй благодій¬ 
ній діяльності Тпшевський зовсім 
розорився, тому 1803 він звернув¬ 
ся через мед. колегію в придворну 
канцелярію з проханням виділити 
йому 10 тис. крб. або взяти'за про¬ 
центи його власний будинок (де¬ 
рев., оштукатурений і обкладений 
цеглою, па кам’яному фундамен¬ 
ті, розміром 18 X 8 сажнів) з 
усіма службами і землею до нього 
належною, або ж передати його в 
казну, щоб він міг сплатити бор¬ 
ги і виправити свої матеріальне 
становище. Проте цар звелів прої 

722 



ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА дати будинок І. Тишевського під 
заклад. 
ПОЛТАВСЬКА марийська 
ГІМНАЗІЯ жіноча. Заси. 15. VI 
1860 як Полтавське Марийське 
уч-ще 1-го розряду. Спочатку ма¬ 
ла 7 класів; 1880 сів. 8-й клас. 
Кількість учениць досягала 450 
(1881). Попечителями гімназії бу¬ 
ли: С. В. Кочубпі, Г. П. Галаган. 
Й. А. Устимошіч, О. М. Абаза, 
начальником в останній період 
її існування О. Є. Вукович. 
Містилася па Олександрійській 
площі Ч«* і? (опер па цьому міс¬ 
ці між вулицями Куйбнпіева і 
Лі до па — будинок міськ. школи 
мистецтв; Цучао. вул. Жовтнева 
№ 35). Закрита на поч. 1919. 
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА ДИТЯ¬ 
ЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПО¬ 
ЛІКЛІНІКА клінічна. Ств. 1981. 
Має профілактичне та лікувально- 
профілактичне відділення. Роз¬ 
рахована на 240 відвідувань. Міс¬ 
титься на вул. Дупачарського № 9. 
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА ОР 
ганїзАція КОМПАРТІЇ ук 
РАЇНИ. Оформимся 19.1 1919. 
Міськком КІГ(б)> обраний 26.1 
1919. У червні 1919 ГІолтав. губ 
ком і міськком КП(б)У об’єднали 
ся. 29.VIІ 1919 Полтаву захопи¬ 
ли дспікіїщі. Після звільнення 
міста 10.XIІ 1919 міськком відно¬ 
вив діяльність. 8.1 1920 обрано 
склад міс ьккому на чолі з Б. Бу 
латовим. У лік юна ц 1920 міськ. 
орг-ція наліч. 4(> парик предків іі 
об’єднувала 614, у квігпі 1922 — 
1028 комуністів. 1922 — 192.3 Пол 
тав. міськкому партії підлягало 
2 райкоми КІ1(б)У — Кобіляць 
киіі і Сінний. У ми; гоїм п 1924 у 
зв’язку з ств. окруїів міськком 
був ліквідований, а його попікша 
жеиня передані Полтав. окружко¬ 
му КП(б)"У. Після ліквідації Пол- 
тав. округу 7. IX 1930 відбулася 
1-а міськрайпарткопфєрсчщія, яка 
обрала Полтав. ми вкрай ком 
КП(б)У. Він об’єднував комуніс¬ 
тів Полтави і 28 приміських сіль¬ 
рад. З 1940 йому підлягало З 

райкоми партії — Ленінський, 
Київський і Жовтневий. Під час 
нім.-фашист, окупації у Полтаві 
діяли підпільні гщрт. групи на 
чолі з Т. П. Сіриченком, П. І. То- 
парем, А. О. Тараном, Я. М. Ми¬ 
тецькою та ім. З визволенням Пол¬ 
тави від гітлерівців 23.ІХ 1943 
міська орг-ція відновила свою 
діяльність. З 1945 до 1990 її чи¬ 
сельність зросла майже у 20 разі в 
і становила 29 440 членів партії 
та 533 кандидати. Припинено ді¬ 
яльність у серпні 1991. Містилася 
на вул. Жовтневій № 35 
ПОЛТАВСЬКА МУЗЙЧНО-ТЕ- 
АТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА, філі¬ 
ал ,№ 8 Центр, бібліотечної систе- 
ми Полтав. міського відділення 
культури. Відкрита 1958. Налі¬ 
чує понад 60 тис. од. зб., які сто¬ 
суються всіх видів мистецтва: му¬ 
зики, кіно, фольклору, театру, 
цирку, живопису, графіки, скульп¬ 
тури, декорті 11 ви о прикладного ми- 
сі ситна, худож. самодіяльності, 
худ аж. літера гурп з питань мис- 
геціва. Крім цього, в бібліотеці 
зберігаються кінофонофогодоку- 
менти з мистецтва, зокрема, діа¬ 
фільми (до 400 од. зб.), грампла¬ 
тівки (понад 3 тис. од- зб.), слай¬ 
ди (30 комплектів). Налічує по¬ 
над 2 тис. читачів. Міститься на 
вул. Леніна № 4. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА біб¬ 
ліотека ДЛЯ ДІТЙЙ ім. Па 
паса Мирного. Засн. 1934 як місь¬ 
ка б-ка для дітей. 1938 реоргапіз. 
м обласну б-ку для дітей та юнац» 
і на. Напередодні Великої Вітчизн, 
війни її книжковий фонд стано¬ 
вив 20 тис. од. зб., а в 1944 — ли¬ 
ше 8 тис. од. зб. У 1949 б-ці при¬ 
своєно ім’я Панаса Мирного. З 
1962 — сучасна назва. Є абоне 
мент і читальні зали. Штат — 25 
співробітників. Бібліотечний фонд 
(на 1.1 1990) — бл. 155 тис. од. 
зб. книг, періодичних видань та 
кінофотофопо документів. Ств. си 
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стема каталогів. Розміщена на 
пул. Гага ріпа № 5. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ком 
СОМбЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ. 
Оформилася після ств. 22.ІХ 1937 
Полтав. обл. Було об’єднано 2 
міські і 45 районних комсомол, 
орг-цій, що виділилися з Харків, та 
Київ, областей. У червні 1917 ств. 
Полтавська соціалістгтна спілка 
робітничої молоді — З й Інтерна¬ 
ціонал. У серпні — вересні моло¬ 
діжні орг ції ств. у Кременчуці, 
Кобеляках, Лубнах, Лохвиці. 26.1 
1919 відбулися загальноміські збо¬ 
ри Полтав. спілки молоді, на яких 
вона була перейменована па кому¬ 
ністичну. 9—15.V 1919 у Полтаві 
відбувся І губернський з’їзд ком¬ 
сомолу, на якому завершилося орг. 
оформлення Полтав. губ. організа¬ 
ції КСРМ У той час вона налічу¬ 
вала 400 членів. На 1.1 1925 у 565 
комсомол, осередках наліч. 12 005 
чл. спілки. Серед комсомольців 
було 4220 робітників, 6617 селян, 
851 службовець, 28.Х—З.ХІ 1937 
відбулася перша обласна комсо¬ 
мол. конференція. З перших міся¬ 
ців війни на фронт пішли добро¬ 
вольцями 52 тис. комсомольців. 
На тимчасово окупованій терито¬ 
рії області для боротьби з ворогом 
були створені підпільний обком 
комсомолу, 13 райкомів і 27 ком¬ 
сомол. організацій і груп. За ге¬ 
роїзм і мужність вихованці обл. 
комсомол, орг-ції — Ляля Убий- 
вовк і Григорій Кагамлик були 
удостоєні звання Героя Рад. Сою 
зу (див. «Нескорена полтавчан¬ 
кам). IV обл. комсомол, конферен¬ 
ція (перша післявоєнна) відбула¬ 
ся 26—27.Х 1946. На час її скли 
кання на обліку в 4161 комсомол, 
орг-ції області було 53 363 члени 
ВЛКСМ. 
У складі обласної орг-ції ЛКСМУ 
(1990) було 5 міськкомів (Комсо¬ 
мольський, Кременчуцький, Лу¬ 
бенський, Миргородський, Полтав- 
іькпії) і 23 районні комітети, до 
яких входило 3076 первинних ком¬ 
сомольських орг-цій. 2410 орг цій 

з правами первинної, що об’єд¬ 
нували 186 954 членів. Гіршій 
нено діяльність 1991. Містилася 
на вул. Жовтневій № 45. 
ПОЛТАВСЬКА обласна кон- 
ТбРА — 1) Комунального банку 
СРСР (Облкомунбанк). Ств. в 
зв’язку з утворенням Полтав. об¬ 
ласті в 1937. Здійснювала фінан¬ 
сування комунального, житлового, 
культурно-побутового будівницт¬ 
ва і довготермінового кредитуван¬ 
ня кап. ремонту підприємств. Лік¬ 
відована 25.IV 1959. Функції пере¬ 
дано відділам Держбанку СРСР 
та Промбанку СРСР (тоді ж реор¬ 
ганізованого на Будбанк СРСР). 
2) Сільгоспбанку СРСР (Сільгосп- 
банк). Ств. 1.ХІ 1937 в зв’язку з 
утворенням Полтав. обл. Припи¬ 
нила діяльність у відповідності 
з указом Президії Верховної Ради 
СРС Р від 7.1у 195!) га наказу 
міністра фінансів СРСР і голови 
правління Держбанку СРСР від 
25.ІУ 1959. 3) Торгбанку СРСР 
(Облгоргбанк). Ств. 20. XII 1937. 
Здійснювала фінансування орг- 
цій споживчої кооперації в поряд¬ 
ку безповоротних вкладень і дов¬ 
готермінових позик. Ліквідована 
в січні 1957. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ЛІ¬ 
КАРНЯ клінічна ім. М. В. Склі- 
фосовського. Відкрита 1802 у при¬ 
ватному будинку. Мала 20 ліжок. 
1803 переведено на околицю міста 
— Кобищани. Водночас у пій мої 
ло лікуватися 70 чол. 1804 споруд, 
два дерев, корпуси Полтав. бла¬ 
годійного закладу по вул. Ново- 
Полтавській (тепер вул. Шевчен¬ 
ка). Гол. корпус па 80 ліжок зве¬ 
дено 1823. У 1827—35 попечите¬ 
лем закладу був укр. письменник 
І. П. Котляревський. У 2-й пол. 
19 ст. благодійний заклад пере¬ 
творено на земську лікарню. Тут 
працював випускник мед. ф ту 
Київ, унту лікар М. П. Коробкіп, 
який у лютому 1883 зробив опера¬ 
цію на легенях, У 1872 відкрито 
при лікарні Полтавська фельд¬ 
шерську школу. У 1884 І Іолгавсь- 
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ке товариство лікарів обрало своїм 
почесним членом ироф. Моск. ун¬ 
ту і директора хірург клініки 
М. В. Склі фосовсь кого. 9.'VIII 
1885 М. В. Скліфосоїюькин провів 
операцію у Полтав губ. лікарні 
(див. Скліфосовському М. В. 
пам’ятиик). 1886 споруджено три 
корпуси психопевролог. лікарні 
па 75 ліжок кожний Лікарня 
розбудовувалася і н наступні ро 
ки. Після встановлення Рад. вла¬ 
ди називалась Першою Полтав. 
рад. лікарнею, а 1937 обласною. 
У серпій 19М відкрито лазарет 
для поранених нижчих чинів. У 
1924 в Полтаві почала працювати 
водолікарня у приміщенні фізіо¬ 
терапевтичного і двох інших ка¬ 
бінетів лікарні. Згодом було ство¬ 
рено стаціонар на 7 ліжок. 1947 
організ. сан.-авіац. станцію, яка 
до 1955 діяла як окрема мед. уста¬ 
нова. З 1.1 1955 — на правах її 
відділення. 1952 в обл. лікарні 
відкрито окреме відділення ней¬ 
рохірургії і дитяче. Обласна фізіо 
терапевт, лікарня з і952 стала па 
зиватися Полтавською бальнео ю 
гічною лікарнею (на 20 вашг, 10 
місць для грязелікарні і стаціона¬ 
ром на 75 ліжок). 1952 було збіль¬ 
шено число ліжок у відділенні 
щелепно-лицевої хірургії та опе¬ 
ративного лікування кістково суг¬ 
лобного туберкульозу. 1966 обл. 
лікарня налічувала 505 ліжок, 
понад 100 лікарів і 250 працівни¬ 
ків середнього мед. персоналу. 
1974 споруджено кардіолог, кор¬ 
пус обл. лікарні, в якому розмі¬ 
стилися кардіологічне, ревмато¬ 
логічне, гастроентеролог, та ен¬ 
докринолог. відділення. Тут ЗО 
ліжок відведено ДЛЯ Д<>р<>< тих, 
хворих діабетом. Напередодні 1979 
вступив до ладу новий 8-Поверхо¬ 
вий корпус на 300 ліжок. З цього ж 
року лікарня носить ім’я М. В. 
Скліфосовського. 1989 спорудже 
но приміщення для міської дитя¬ 
чої лікарні. До неї з обл. лікарні 
були переведені два відділення: 
дитяче хірург, і дитяче отоларин- 

ПОЛТАВ. МЕД.БІБЛІОТЕКА 

гологічне. Водночас в обл. лікар¬ 
ні відкрили три нових відділення; 
алергологічне, проктологічне та 
судинної хірургії. 1990 обл. лі¬ 
карня № 1 мала 1020 ліжок і 6 лі¬ 
жок у реанімаційному відділенні. 
Всього в лікарні 22 відділення. 
На фасаді центр, корпусу вста¬ 
новлено Котляревському /. П. 
меморіальнії дошку (1963), Короб- 
кіну М. П. меморіальну дошку. 
Перед будинком — пам’ятник 
М. В. Скліфосовському (1979). 
У віданні лікарні знаходиться 
Полтавської обласної лікарні 
парк. Розміщ. па вул. Шевченка 
№ 23. 
ПОЛТАВСЬКА обласна ме- 
ДЙЧНА БІБЛІОТЕКА наукова. 
Ств. 1938. Під час Великої Віт- 
чизн. війни б-ка була знищена. 
Відновила роботу 24. VI 1944. У 
1945 її книжковий фонд паліч. 
1785 од. зб. Читачів обелугову 
вали три працівники. Па 1991 
функціонує централізована біблі¬ 
отечна система (ЦБС) медичних 
б-к області. Вона включає: облас¬ 
ну і 27 б-к — філіалів лікарняно 
профілактичних закладів області. 
Книжковий фонд ЦБС складає 
350 тис. од. зб., у т. ч. медичної 
і суміжної — 292 тис. од. зб., 
ііі. л-ри — 58 тис. од. зб. У книж¬ 
ковому фонді є вітчизняні та іно¬ 
земні видання: ЦБС обслуговує 

Полтава. Обласна лікарня, 
старий корпус. 
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понад 18 500 чол., книговидач — 
823 тис. прим. Функціонують 7 
відділів і 3 сектори. Працює 21 
бібліотекар, у філіалах — 27 чол. 
Міститься на вул. Пушкіна № 133. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ор 
ганізАцїя — 1) Всеукраїнської 
спілки краєзнавців. Утв. 16.X 1990 
на установчій конференції крає¬ 
знавців області. При правлінні обл. 
орг-ції краєзнавців діють секції: 
історична, природнича, етногра¬ 
фічна, літературно мистецька та 
ін. Міститься на Леніна площі 
№ 2. 
2) Добровільного товариства лю¬ 
бителів книги. Засн. 1974 на обл. 
конференції делегатів від район¬ 
них і міських орг-цій, ств. напри¬ 
кінці 1973 — на поч. 1974 на уста¬ 
новчих зборах і конференціях. 
Станом на 1990, крім обласної, 
наліч. 33 місьісрайоипих організа¬ 
цій Добровільного т на книги, 
які об’єднували бл. 1,5 гис. пер 
винних осередків, понад 350 сек¬ 
цій юних книголюбів. Членством 
охоплено бл. 200 тис. трудящих. 
Діяло понад 200 громад, б-к, у 
т. ч. майже половина на селі. По¬ 
ширенням книги займалися бл. 
100 народних книжкових кіосків 
і магазинів, бл. 200 шкільних 
кооперативів і бл. 500 громадських 
книгорозповсюджувачів. В області 
працює бл. 80 клубів книголюбів, 
у т. ч. дві друкарні-клуби: «Коб¬ 
зар» у Полтаві та «Евріка» у Кре¬ 
менчуці. Міститься на вулиці Ка¬ 
лій іна № 30. 
3) Спілки архітекторів України. 
Ств. 1939. Об’єднує 55 фахівців. 
Полтав. архітектори брали участь 
у ств. Гоголя М. В. заповідника 
музею у Шишаках, Макаренка 
А. С. музею у с. Ковалівці Полтав. 
р-ну, експериментальній забудо¬ 
ві с. Войпмхи Лубенського р-ну, 
проектуванні Будинку техніки у 
Полтаві. При обл. орг-ції ств. 
творча майстерня «Архгіроект». 
Міститься на Червоній площі 
АЬ 15. 
4) Спілки журналістів України. 

Ств. 1959. Натіч. 308 чл., 28 пер¬ 
вин. орг-цій (1990). Діють 8 між¬ 
районних творчих об’єднань, сек¬ 
ції мови, нарису, фейлетону, фо¬ 
токореспондентів. Влаштову їсть¬ 

ся конкурси на кращий творчий 
доробок року, на крашу робо¬ 
ту в жанрі публіцистики. Пере¬ 
можцю останнього вручають пре¬ 
мію імені Григорія Яцепка (кол. 
заст. редактора обласної газети 
«Зоря Полтавщини», який під час 
Великої Вітчизп. війни очолював 
підпільний обком партії і загинув 
у бою). При правлінні обласної 
журналістської організації з 1989 
діє агентство гфеси «Вісник». Роз¬ 
міщена па вул. Пушкіна № 115. 
5) Спілки письменників України. 
Ств. 1956. Об’єднує письменників 
Полтав. обл., які працюють у жан¬ 
рах прози, поезії, драматургії, 
худо к. нерок іа іу, критики та 
літера і у ро шав< і па. При органі¬ 
зації діє обл. ліг. об’єднання 
«Полтавські джерела», яке очо¬ 
лює директор клубу письменників 
поет М. В. Казидуб, Проводяться 
«Поетичні весни» — фестивалі 
молодих літераторів, свята сати¬ 
ри і гумору у Великих Сорочин- 
цях, декади літератури, зустрічі 
з письменниками ін. республік. 
Правління — на вул. Паризької 
Комуни Ар 42. 
6) Спілки художників України. 
Утв. 26.Х 1970 (14-е відділення 
мистецького об’єднання на Украї¬ 
ні). На 1.У 1990 об’єднувало 63 
члени (15 майстрів пар. мистецтва, 
14 живописців, 11 графіків, 9 ху¬ 
дожників декор, ужптк. мистецт¬ 
ва, 4 монументалісти, 3 скульпто¬ 
ри, 3 художники театру й оформ¬ 
лювані та ін.) і 19 членів молодіж¬ 
ного об’єднання. Головами прав¬ 
ління були: II. М. Горобець (1970; 
див. Горобця П. М. могила). 
А. А. Сербутовський (1970—72), 
С. Г. Ремчуков (1972—81), В. О. 
Мельник (1981—89), М. М Цись 
(1989—91). Правління орт ції — 
па вул. Комсомольській А- 43. 
7) Українською товар питва охо- 

'26 



рони ггам яток історії та культури. 
Добровільна громад, орг-ція. Ств. 
1966. Міститься иа вул. Калініна 
№ ЗО. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ор 
ганізАція КОМПАРТІЇ УК¬ 
РАЇНИ. Ств. в 1937 Бере початок 
від перших марксисте яких гурт¬ 
ків, які виникли на Полтавщині 
у 90-х рр. 19 ст. [див. Південна 
(Полтавська) група сприяння 
«Искре»)]. У 1901 утв. с.-д. орг-ції 
в Полтаві та Кременчуці. На кін. 
1917 парі <>рі ції Полтавщини 
наліч. 2700 мої. (у Полтаві —600, 
у Кременчуці - 900) [див. ііол 
тавська організація РСДРП(б)\. 
У складних умовах ігім. авегр. 
окупації у жовтні 1918 в Полтав. 
губернії парт, орг-ції діяли в 
11 з 15 повітів. У січні 1919 рад. 
війська і повстан. загони визволи¬ 
ли Полтавщину Влітку її захо¬ 
пили денікіпці, боротьбу трудя¬ 
щих проти яких очолив Полтав. 
підпільний губком КП (6) У Губ 
ком працював спочатку в Полтаві, 
а згодом у Кременчуці Гуг він на¬ 
лагодив видання нелегальної га¬ 
зети «Дело революціям». 
Губ. парт, орг-ція (лютий 1921) 
наліч. 1525 членів і 1733 кандидати 
у члени партії. У різний час губ. 
парт, організацію очолювали П. Ф. 
Слинько, Ф. С. Лопзипов, Ю. Г. 
Ми ропо в, М. П. Гарцогоррдський, 
Б. Й. Магідов та іи. 1925 згідно 
з адм.-тер. реформою було ліквідо¬ 
вано Полтав. губернію. 
1937 утворена Полтав. область. 
Тоді обл. парт, орг-ція наліч. 
13,5 тис. комуністів. З перших 
днів Великої Вітчизн. війни 82л8 
комуністів влилися до лав Чер 
воної Армії, 3730 комуністів було 
залишено на тер. області для під- 
піл. роботи і партизан, боротьби 
(див. Партизанські загони 1941 — 
43 на Полтавщині). 
На 1991 Полтав. обл. парторг-ція 
мала у своєму складі 5 міськкомів 
(Полтав., Кременчуцький, Комсо 
польський, Лубен., Миргород 
ський), 23 райкоми партії, 2897 

ПОЛТАВСЬКА ЛІКАРНЯ 

первшшпх парт, орг-цій, які об’єд 
ну вали 115 тис. комуністів. Парт, 
орг-цію очолювали В С. Марков, 
М. С. Співак, М. М. Стахурськип, 
В. Г.Ком’яхов, О. М. Мужицький, 
Ф. Т. Моргун. Припинено діяль¬ 
ність у серпні 1991. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА пси- 
хіатрйчна ЛІКАРНЯ клінічна 
ім. О Ф. Мальцева. Засіп 1803 
у районі Шведської могили, коли 
для неї було збуд. невелике при¬ 
міщення. Догляд за хворими зде¬ 
більшого зводився до фізичного 
обмеження. Тільки 1829 за ініціа¬ 
тивою меднка-хірурга О. Я. Мат- 
веєва замість ланцюгів і шкіряних 
нарукавників почали застосову¬ 
вати сорочки з довгими рукавами 
для фіксації «збуджених хворих». 
1870 постійною медичною комі¬ 
сією при Полтавській губерн¬ 
ськії! земській управі розроблений 
проект спорудження нової психі¬ 
атр. лікарні. Проте через брак 
коші їв його не здійснили. Земст¬ 
во приступило до спорудження 
трьох двоповерхових корпусів на 
50 ліжок кожний тільки 1882 (про 
ект архітектора Штрома). Закін¬ 
чили буд-во 1886. Через два роки 
вступив до ладу окремий корпус 
трудових майстерень. Головним 
лікарем був призначений асистент 
проф. В. М. Бехтерєва Мальцев 
Олександр Філіксімович (1855— 
1926), доктор мед. наук (1902), 
1880 закін. Петерб. мед ико-хі¬ 
рург. академію. На цій посаді 
він перебував 40 років (з 1886). 
1890 він організував Полтав. губ. 
колонію для психічно хворих (з 
безплатним лікуванням). Праці 
Мальцева присвячені організації 
психіатр, допомоги Полтав. губ, й 
питанням історії медицини (лікар¬ 
няна справа на Україні). Автор 
підручників з психіатрії та фар¬ 
макології. Брав участь у роботі 
Полтав. вченої архівної комісії. 
Протягом 1886—1917 видавав річ- 
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ні звіти лікарні. Помер у Полтаві. 
1921 був здійснений перевод пси¬ 
хічно хворих з міської психіатр, 
лікарні до колонії для психічно 
хворих. На її тер. лікарня знахо¬ 
диться й тепер. 1932 при психіатр, 
лікарні було відкрито перше і 
тоді єдине на Україні відділення 
для лікування хворих алкаголіз- 
мом. Па базі лікарні велася наук, 
робота (С. О. Бесалько, Г. О. 
Гольдблапт, О. І. Крапивин, Ф. Д. 
Паїценко та ін.). Звідси вийшли 
багато науковців та організаторів 
охорони здоров’я. Серед них В. М. 
Гаккебуш (один з організаторів 
психоневролог. ін-ту в Києві, 
1927), П. І. Коваленко, О. І. Пісня- 
чевський, І. Д. Хороша та ін. 
При лікарні діяв технікум, який 
готував середній мед. персонал пси¬ 
хіатр. профілю. Під час нім.-фа 
глист, окупації (1941—43) біль¬ 
шість корпусів лікарні було зруй¬ 
новано або спалено. Відновила 
діяльність лікарня у вересні 1943, 
а її відбудова тривала до 1962. 
Протягом 1981—34 споруджено по¬ 
внії комплекс лікарні. Тепер у її 
складі понад ЗО лікувально-полі- 
клініч. відділень і служб. 1987 
лікарні присвоєно ім’я О. Ф. 
Мальцева. Розташ. на пул. Медич¬ 
ній № 1. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РА¬ 
ДА - 1) Всесоюзного добровіль¬ 
ного фізкультурно-спортивного 
товариства профспілок. Утв. в 
травні 1987 у зв’язку з об’єднан¬ 
ням добровільних спорт* т-в проф¬ 
спілок «Авангард», «Буревісник», 
«Спартак» і «Колос». 1.УІ 1990 
з об’єднання виділено коопера 
тивно-профспілкове фізкультур.- 
спорт. т-во «Колос» агропромис¬ 
лового комплексу Полтав. обл. 
Міститься на вул. Жовтневій № 37. 
21 Промислової кооперації (Обл- 
промрада). Утв. 1937. Об’єднувала 
11 ромі кооперативи (артілі) та їх 
смілки ї здійснювала керівництво 
системою гтром. кооперації обла¬ 
єм Ю.X! 1960 припинила діяль¬ 
нії' і ь. 

3) Українського товариства охо¬ 
рони природи. 13.11 1960 ств. орг. 
к-т Полтав. філії Укр. т-ва охоро¬ 
ни природи та сприяння розвитку 
природних багатств. 31.V 1960 па 
обл. конференції була ств. обл. 
орг-ція т ва. У травні 1962 обл. 
філія була перейменована на обл. 
відділення, а в 1969 — на обл. раду 
Укр. т-ва охорони природи. Протя¬ 
гом 1960—66 були ств. районні 
та міські відділення, а згодом ра 
ди т-ва охорони природи. Наліч. 
709 тис. членів, об’єднаних у 
3576 первинних орг-ціях, 57 нар. 
ун-тах «Природа» (1990). В області 
діють 3 міських і 25 районних 
Рад т-ва та їх президій, з них 10 
працює на громадських засадах. 
Розмішується па вул. Леніна ЛІ<> 26. 
ПОЛТАВСЬКА обласна са- 
НІТАрно іліідбміологїчна 
СТАНЦІЯ. Ств. 1937. Тоді ж 
почали діяльність обласна держ. 
сан. інспекція га обл. малярійна 
станція. 1955 названі гри заклади 
були об’єднані в один — П. о. 
с.-е. с. Співробітників 115. Роз¬ 
міщена на вул. Ватутіна № 35а. 
ПОЛТАВСЬКА обласна 
СТАНЦІЯ ЗАХИСТУ РОСЛЙН. 
Ств. 28.11 1961. Служба захисту 
рослин в області бере початок від 
1909, коли почала діяти ентомоло¬ 
гічна установа наук.-дослідного 
характеру при Полтав. дослідній 
станції. 1914 було ств. Бюро по і п- 
томології при с.-г. відділі губсрн. 
земської управи. На посаду гу- 
берн. ентомолога було запрошено 
молодого фахівця Департаменту 
землеробства /1. М. Бородіна, а 
потім ентомолога Дослідної стан 
ції 11. В. Курчюмоиа. Пізніше при 
обл. відділі землеробства, згодом 
при обл. управлінні с. г. була поса¬ 
да агронома по захисту рослин та 
агронома по прогнозах появи шкід¬ 
ників і хвороб. У 1961—74 стап- 
цікї очолював агроном-етомо.’іог 
П. П. Кононешсо, який працював 
на Полтавщині в 1936. Стаїшія 
має в своєму нідпоридкупанні ла¬ 
бораторію прогнозів з Її пункта- 
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ми прогнозів, міжобласну конт¬ 
рольно токсилогічну лабораторію, 
25 станцій захисту рослин. 
Розміщена на вул. Жовтневій 
№ бб. 
ПОЛТАВСЬКА обласна сто¬ 
матологічна ПОЛІКЛЇШ- 
КА. Відкрита 1963 з розрахунку 
на 106 робочих місць. Пропускна 
спроможність — 800 відвідувань 
за зміну. Має відділення: тера¬ 
певт., хірург, та ортопед, стомато¬ 
логії. З 1977 оргаиіз. анестезіо 
лог. службу, с рентгенкабінет, 
фізкабіиег, клінічна і алєріоло 
гічпа лабораторії 3 1979 за про 
наджена панорамна рептгеїюгра 
фін, з 1980 — кріохірургія. Що 
річно надається допомога 6л. 168 
тис. відвідувачів. 
Функціонує методич. кабінет, який 
обробляє щомісячну і покварталь¬ 
ну інформацію про стан стомато 
лог. служби в районах області. 
Працює 60 лікарів, 53 медсестри та 
38 зубних техніків (па 1.1 1990). 
Очолює- поліклініку гол. лікар — 
засл. лікар УРСР І . М С пня гоніт 
киіі. Звання засл. лікаря УРСР 
удостоєна лікар-стоматолог Л. В. 
Помазан, головна медсестра А. А. 
Пчеліицева — звання засл. праців¬ 
ник охорони здоров’я УРСР. Роз¬ 
міщена на вул. Комсомольській 
№ 50. 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ЮНА¬ 
ЦЬКА БІБЛІОТ РК А. Заснова¬ 
на 1976. Є відділ обслуговування, 
відділ довідково бібліограф. й 
інформац. обслуговування, від¬ 
діл комплектування і каїалогі 
зації, відділ зберігання і консер¬ 
вації фондів, науково-метод. від¬ 
діл. Штат бібліотеки — 28 чол., 
з них 22 — бібліотечних пра¬ 
цівники. Бібліотеч. фонд універ¬ 
сальний: 104,7 тис. од. зб., у т. ч. 
грамплатівок — 2700 од. зб., 
діафільмів — 240, діапозитивів — 
240, мікрофільмів — 90 од. зб. До¬ 
відковий апарат — каталоги. Що 
річно обслуговує бл. 5 тис. чита¬ 
чів. Розміщена па вул. Хорольській 
№ З, 

ПОЛТАВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
РСДРП(б). Перші марксистські 
гуртки на Полтавщині виникли 
в 90-х рр. 19 ст, 1900 у Полтаві 
була ств. Південна (Полтавська) 
група сприяння «Искреь. С.-д. 
орг-ції в Полтаві і Кременчуці 
виникли в 1901. Під час револю¬ 
ції 1905—07 Полтав. к-т РСДРП 
організовує страйки, мітинги, де¬ 
монстрації. У жовтневі дні 1905 
залізничники Полтави беруть 
участь у Всеросійському страйку. 
У 2 іі пол. 1907 в Полтав. орг-ції 
було проведено арешти, внаслідок 
ЧОГО В ІІІП посилився ВПЛИВ МЄІІ- 

шовиків-ліквідаторів. Влітку 1908 
відроджується розгромлена Пол¬ 
тав. орг-ція РСДРП. Наприкінці 
року с.-демократи обладнали дру¬ 
карню, випустили один помер газ. 
«Рабочий листок». Влітку 1909 
знову проходять арешти, в резуль¬ 
таті чого Полтав. к-т припиняє 
(ікло роботу. 
Весною 1912 в Полтаві відроджу¬ 
ється група РСДРП. А вже на 
нрикіпці 1913 партійна група Пол¬ 
тави оформилася у к-т РСДРП, 
який очолив більшовик О. О. 
Гегечкорі. У роки першої світової 
війни до Полтави були вислані 
брати С. В. та В. В. Косі ори і 
А. С. Бубнов. 
Після Лютневої революції 1917 
діяла об’єднана орг-ція РСДРП. 
яка налічувала 300 чол. (у серп¬ 
ні — вересні 1917 до неї входили 
дві групи більшовиків — міська 
і на станції Полтава Південна). 
Після \Т з’їзду РСДРП (б) в кін. 
серпня — на поч. вересня 1917 
більшовики Полтави вийшли з 
об’єднаної орт ції й оформили 
свій самостійний к т, який вста¬ 
новлює зв’язок з ЦК РСДРП (6). 
19.Х к-т почав видавати газ. 

<<Молот». У жовтні 1917 за ініціа¬ 
тивою к-ту проведено ту бері і. кон¬ 
ференцію РСДРП, яка розглянула 
питання, пов’язані з підготовкою 
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до виборів в Установчі збори і 
обрали Тимчасове бюро РСДРГІ (б). 
У грудні представники Полтав. 
орг-ції, яка нараховувала на той 
час 6л. 600 чол., взяли участь у ро¬ 
боті обласного (крайового) з’їзду 
РСДРП(б) 1917 у Києві. Рад. 
владу в Полтаві встановлено 6.1 
1918. Більшовицька організація 
наліч. тисячу чол. З перших днів 
пім.-австр. окупації в місті роз¬ 
горнули роботу підпільні орг-ції 
і групи (на 15. IV 1918 наліч. 240 
комуністів). 17.IV оформився під¬ 
пільний міськком партії. У робо¬ 
ті орг-ції брали участь П. Д. 
Маслик, П. І. Буценко. С. Д. Сме- 
танич, Л. І. Вагранська, С. Л. Ко- 
зюра, Г. П. Кондратко, М. М. Ліст- 
ровий та ін, Див. Полтавські гу¬ 
бернські конференціі РСДРП (б), 
Полтавська обласна органі а ці я 
Компартії України. 
ПОЛТАВСЬКА перша чоло 
ВІЧА ГІМНАЗІЯ. Зісп. 1808. 
Кількість учнів — 49. Першим 
директором гімназії був І. Д. 
Огиєв, попечителем — В. П. Кочу- 
бей, який передав їй мінералогіч¬ 
ний кабінет (1789 од. зб.). Згодом 
С. М. Кочубей передав гімназії 
колекцію мінералів (613 одиниць). 
1825 поміщик Мапько і купець 
Паителесв подарували б ку. До 
гімназії також надійшла особиста 
бібліотека М. І. Гнєдича (див. 
Гнедичу М. /. нам' ятник). У 
1831—65 гімназія щороку випус¬ 
кала по ЗО чол. 1864 кількість уч¬ 
нів досягла 470 чол. Працювало 
29 викладачів, серед яких у різний 
час викладали просвітитель І. І. 
Нечипоренко, композитор і дири¬ 
гент Ф. М. Попадич (див. Попади- 
цу ф. М. меморіальна дошка), 
історик П. І. Бодянськип, І. Л. 
та Л. І. Боровиковські (див. Боро- 
виковського Л. І. могила). В. Л. 
Вдсилевський, О. І. Строніп (див. 
Громади), С. П. Стеблі н-Камінсь- 
кий (див. Полтавський інститут 
щ.чи хатин » дівчат), Ф Л. Тка- 
чепко, укр. і чеський муз. педагог, 
композитор і піаніст Алоїз Єдліч- 

ка (1821—94, помер у Полтаві, 
з 1848 викладав у Полтав. ін її 
ш ля хет. дівчат) та ін. У гімназії 
навчалися* укр. публіцист, істо¬ 
рик, літературознавець, фолькло¬ 
рист і письменник М. П. Драгома- 
нов (з 1853, див. Драгомонових 
садиба), укр. письменник і теат¬ 
ральний діяч М. ГІ. Старицький 
(1851—58, див. Старицького про¬ 
вулок), укр. математик, акад. Пе 
тербурзької АН М. В. Петроград¬ 
ський (до 1817, див. Остроградсь- 
кого М. В. могила), укр. письмен¬ 
ник і громадський діяч Л. І. Глі- 
бов (1827—93, лив. Глибові/ Л. /. 
памя’тник, Глібова вулиця), 
український носі В. С. Кулик 
(1830—70, див. Кулики), укр. ет¬ 
нограф і мистецтвознавець В. II. 
Гор.тепко, укр. поет В. І. Самій- 
лепко (1865- 1 і, див. також Вели- 
кі Сорочинці), художник і скульп¬ 
тор ! В. Повен (див. Поясни про¬ 
вулок), укр. фізик М. Д. ІІильчц- 
ков (див. Кирило- М$фодіївське 
товариство), реводюц. діяч Я. М. 
Бекман і В. її. Порту гал ов, пат¬ 
ріарх УАГІЦ Мстислав (закін. 
1916) та ін. З 1897 при гімназії 
діяв пансіон (тепер вул. Ро.ти Люк¬ 
сембург^ 1). У 1915—17 учні гім¬ 
назії видавали літературніш жур¬ 
нал «Слово». Містилася на вул. 
Остроградського № 4 (тепер у цьо¬ 
му будинку с. ш. № 3, вул. Куй- 
бишева № 4). 
ПОЛТАВСЬКА провінція — 
адм.-тер. одиниця в складі Ново¬ 
російської губ. У 1776 83 ділила¬ 
ся на два повіти — Полтавський 
і Новосанжарськпй. 
ПОЛТАВСЬКА итахофАбри- 
КА. Ств. 1956. Спеціа ті чується 
на виробництві яєць та м’яса. 
Має три відділки у селах. 
На ф-ці працює 880 чол. Є Буди¬ 
нок культури. Хор П. п. удостоє¬ 
ний звання народною. 
ПОЛТАВСЬКА РАДА з Лх і і сту 
ДІТЕЙ (РЗД). У 1919—22 н УГСР 
діяли надзвичайні дер>і органи 
боротьби з диг. безпритульністю. 
РЗД при Поліав. {убвмкоикомі 



було ств. 15.VII 1920. За період 
а 1 січня по 15 квітня 1921 під її 
контролем діяло 75 інтернатів, 
103 дитсадків, 2260 шкіл, 7 коло 
ній, 12 дитячих клубів і відділень. 
Однією з найпоширеніших форм 
надання термінової допомоги ді 
тям були «Тижні захисту дитини», 
що періодично проводилися за 
ініціативою і під керівництвом 
РЗД. Протягом такого «Тижня» 
в Полтаві з 1 до 7 грудня 1920 бу¬ 
ло відремонтовано будинки дит. 
закладів, поїнні о дітям 1836 плат¬ 
тячок і 760 пальт, пропечено мед. 
обстеження дітей, виділено додат¬ 
кові продукти харчування вихо¬ 
ванцям дитбудинків. 
У 1921—22 голод охопив бл. 35 
мли. населення країни, з них — 
майже 4 мли. в УРСР. Незважаю¬ 
чи на власні пестатки, уряд рес¬ 
публіки зобов’язався допомагати 
Сама})., Саратов., Уральській і 
Царпцппській губерніям. Зага¬ 
лом па Україну в 1921 -22 при 
було б.м. 80 гне. маленьких вол 
жан, з яких понад І 7 тне.— па По і 
тавщину. Для них було часи. 59 
дитбудинків, відкрито колонії і 
комуни. Певну кількість дітей 
було розміщено в селянських ро¬ 
динах, взято під колективний пат¬ 
ронат робітників та службовців. 
28 листопада 1922 уряд України 
прийняв рішення про ліквідацію 
РЗД і заснування нового органу 
боротьби з безпритульністю — 
ЦеіІТ}). комісії допомоги дітям. 
Див. «Ліга порятунку дітей», 
Полтавська губернська комісія 
в справах неповнолітніх. 
ПОЛТАВСЬКА рАда револю 
ЦІЇ. Утв. 26.Х 1917 виконкомом 
Полтав. губ. Ради робітн. і сол¬ 
дат. депутатів після одержання 
повідомлення про перемогу Жовт¬ 
цевого збройного повстання в Пет 
рограді. До неї ввійшли члени 
виконкомів Полтав. міськ. і губ. 
Рад, Центр, бюро профспілок та 
представники всіх соціалістич¬ 
них партій. залізничників та 
військ, частин. Із 6 членів ирези- 

ЇІОЛТАВСЬКА РАДА 

дії Ради більшовиків було 3. 
На поч, листопада 1917 припинила 
існування. 
ПОЛТАВСЬКА рада робіт- 
НЙЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕ¬ 
ПУТАТІВ. Утв. 12.Ш 1917 шля¬ 
хом об’єднання Ради робігп. (сіп. 
5.ІІІ) та Ради солдат, (ств. 10.ПІ) 
депутатів. Її діяльність розповсю¬ 
джувалася на місто й губернію. 
До Ради були обрані меншовики, 
есери, укр. соціал-демократи, бун¬ 
дівці. З квітня до грудня 1917 
Полтавську Раду очолював біль¬ 
шовик С. Л. Козюра. Рада, яка 
спочатку складалася фактично з 
двох секцій — робітн. та солдатсь¬ 
кої, незабаром мала 17 секцій і 
комісій. 
Після перемоги Жовтневої рево¬ 
люції в Петрограді на засіданні 
Полтав. Ради 26. X була утв. 
Полтавська Рада революціі, а 
28 X 1917 схвалено п визнано 
обов’язковими всі рішення II Все- 
рос. з їзду Рад. У піч на 16. XII 
1917 війська Центральної Ради, на¬ 
правлені до Полтави, та юнкери 
Вілепського військового училища 
(евакуйованого до міста) заареш 
тували членів президії та викон. 
комітету (під тиском робітників- 
залізничішків змушені були їх 
звільнити). 
У середині грудня 1917 Полтав 
ська Рада робітничих і солдат¬ 
ських депутатів припинила своє 
існування. З квітня 1917 видавала 
свою газету «Из вести я Полтавско 
го Совета рабочих и солдатских 
депутатов». Полтавська Рада у по¬ 
чатковий період своєї діяльності 
знаходилася по вул. Гоголівській 
(тепер Гоголя) у Клубі трудя¬ 
щих, потім — у кол. будинку 
генерал-губернатора (тепер вул. 
Жовтнева № 37). 
ЗОЛУ—1.У 1917 відбувся 1-й гу¬ 
бернський з’їзд Рад Полтавщини, 
2-й—22.У 1917; 3-й — 20—21.VII 
1917 (відбулося об’єднання Пол- 
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тав. Ради робіти. і солдат, депута¬ 
тів з Радою гел. депутатів); 4-й 
_13.Х 1917. 
ПО ЛТА В СЬК А Р АДЯНСЬКО- 
ПАРТЗЙІ1А ШКОЛА губерн¬ 
ська. Ств. 5.VII 1921 внаслідок ре¬ 
організації військово-політ. кур¬ 
сів 7-ї Владимирської стрілецької 
дивізії ім. Югосталі. Перший на¬ 
бір слухачів школи складали де¬ 
мобілізовані командири та кому¬ 
ністи, направлені на навчання по¬ 
вітовими к тами КГІ (б) У. Контин¬ 
гент слухачів становив 226 чол. 
Термін навчання — 5 місяців, з 
1923 — 1 рік. З 1926 діяла як 
окружна рад.-парт, школа. На 
фасаді будинку № 8 по вул. Карла 
Маркса, в якому 1922 містилась 
школа, встановлено меморіальну 
дошку. Див. Радянськопарті, й 
ні школи. 
ПОЛТАВСЬКА російська 
ДРАМАТЙЧНА ТРУПА мроф 
спілки артистів та тружепиків сце 
ни. Працювала у Полтаві під ке¬ 
рівництвом А. Надєждова з 1918 
в приміщенні Клубу трудящих та 
муз. уч-ща. У репертуарі: «На 
дні > М. Горького, «Дні нашого 
життя» Л. Андрєєва, «Склянка 
води» Е, Скрібл. У березні 1919 
стала основою ,Лсрвой советской 
драматическои труппьі при аги 
тациоппо просвегительском отде 
ле ГІолтавского губ воєн кома “ї 
ПОЛТАВСЬКА секція вете 
РАНІВ БАЙКОНУРА. На гюч. 
березня 1987 була ств. Полтав. 
секція ветеранів-будівельників кос 
модрома Байконур. Спершу скла 
далася з 19 чол., у т. ч.—С. Б. Боб- 
ровський, Д.І. Рой, Л.Н. Жук,В.К. 
Різенко— ветерани-першонроходці 
Байконура (брали участь у будів¬ 
ництві об’єктів Байконура з 1955). 
Паралельно об’єдналася група екс¬ 
плуатаційників, мед. та адм. пра 
ці втіків, до якої входило 65 чол. 
\ і. ч.--М. М. Озеров, В. Б. Аки- 
мов. Д. М. Давиденко та В. І. Мич¬ 
ко, які брали безпосередню участь 
у «впуску першого косміч. корабля 
« Во< м»к > з 1(). О. Гагаріиим. 

У липні 1987 будівельники та 
експлуатаційники космодрому 
об’єдналися в одну Полтав. секцію 
ветеранів Байконура. У 1990 V 
секції иаліч. 71 з 100 чол., що жи¬ 
вуть у Полтаві. Щорічно члени 
секції збираються на заг. збір 
у Жовтневому парку Полтави о 
12 й годині дня в неділю, напере¬ 
додні 12 квітня. 
ПОЛТАВСЬКА СЕМІНАРІЯ, 
Слов’янська семінарія. Відкрита 
1776 архієпископом Слов'янсь¬ 
ким та Херсонським Євгенієм Вул- 
гарисом (1716—1806) при Пол¬ 
тавському Хрестоздвиженському 
монастирі як школа півчих. Пе 
ретворепа незабаром в училище 
1778 розмістилось в подарованому 
кал. гетьманом Лі побереж. Ук¬ 
раїни графом К. І Розумовським 
будинку біля ('наської церкви. 
На базі уч ща (780 офіційно від¬ 
крито ГІ. с. До неї приймали хлоп¬ 
чиків 6—14 літ, незалежно від їх 
громадянського стану. Курс на¬ 
вчання був розрахований па 10 
років. Поряд з науками, традицій¬ 
ними для навч. закладів цього 
типу, в семінарії викладали та¬ 
кож філософію, риторику з пое¬ 
зією, грецьку, латинську, франц., 
нім. мови, математику і малюван¬ 
ня. Першим ректором семінарії 
був вчений і церковний діяч ЕІики- 
фор феотокі (1731—1800). У П. с. 
у 1780—89 навчалися укр. пись¬ 
менник І. П. Котляревський (див. 
Котляревського вулиця); рос. 
письменник, журналіст, перекла¬ 
дач грецьких класиків і видавець 
Мартинов Іван Іванович. Після 
закінчення семінарії був вчите¬ 
лем грецької мови, а потім поезії 
і риторики (1792—94); рос. по 
ет М. І. Гнєдич (див. Гнєдичу М. /. 
пам’ятнику, грецький вчений і пе¬ 
дагог Афанасіос Псалідас (1727— 
1829); вчений-лікар, ректор і про¬ 
фесор С.-Петербурзької медпко хі¬ 
рургічної академії С Ф.І л< всі кий. 
1798 семінарію перевели з Полта¬ 
ви до м. Новомиргорода Херсон, гу¬ 
бернії, в 1803— у м. Катеринослав. 



ПОЛТАВСЬКА СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАН¬ 
ЦІЯ ім. М. І. Вавилова. Ств. 
1884 як Полтав. дослідне поле. З 
1910 — Полтав. с.-г. дослідна 
станція; з 1931 — Укр. н.-д. ін-т 
кормів, з 1938 — Укр. філіал 
Всесоюзн. н.-д. ін-ту кормів. З 
1956 — П. с.-г. д. с. 1987 їй при¬ 
своєно ім’я М. І. Вавилова. У 
1981 П, с.-г. д. с. стала головним 
підприємством наук.-виробничого 
об’єднання «Еліта». У розроблен¬ 
ні програми наук, досліджень 
закладу, в наук.-дослідній діяль¬ 
ної ті бра пі безпосередню участь 
рос . і укр. вчені М. І. Влвилов 
(1887—1943; див. Вавилову Д7. /. 
меморіальна дошка), В І. Вернад- 
ський (1863—1945; див. Вернад- 
ському В. І. меморіальна дошка), 
В. В. Докучаєв (1846—1903; див. 
Докучаева вулиця), А. Є. Запкевич 
(1842—1931, уродженець Лубен) — 
укр. агроном, один з перших орга¬ 
нізаторів с.-г. дослідної справи, 
проф. X ірків. у н і у (з 1.884), за і і о 
н) участю було організовано Пол¬ 
тав. і Солоницьке дослідницькі по 
ля, Лубен, дослідну станцію лікар, 
рослин (див. Українська дослід¬ 
на станція лікарських рослин)', 
О. О. Ізмаїльський (1854—1914) — 
укр. вчений агроном, з 1883 був 
віце-нрезіі {оптом Полтавського 
с.-г. т-ва; II. А. Костичев (1845— 
93) — рос. вчений, один з осново¬ 
положників сучасного грунтознав¬ 
ства; О. Н. Соколовськиіі (1884— 
1959) — укр. агрогрупіозпавець, 
акад. АН УРСР (з 1929), дійсн. чл. 
ВАСГНІЛ (з 1935), засл. діяч 
науки УРСР (з 1945); І. Б Яку ні¬ 
кім (1885—1960) — рос. учений 
у галузі рослинництва, дійсний 
чл. ВАСГНІЛ (з 1935). Після за¬ 
кінчення Моск. с.-г. ін-ту (1909) 
працював агрономом на Полтав¬ 
щині. 
На станції вперше в країні було 
започатковано таку галузь с.-г. 
науки як прикладна ентомологія. 
Її науковці вивели понад 50 сортів 
кормових культур, Сорг люцерни 

ПОЛТАВ. СПІЛКА М(> 10ДІ 

Зайкевича, виведений 1926, і.о 
цього часу районований на щ іч 
ній території країни, а також 
сорт кормових буряків «Пере¬ 
можець ».. Господарства об ’ єдна і ш Я 
«Еліта» є осн. поставщикамп ви¬ 
сокосортного насіння зернових 
і зерно-бобових культур, багато 
річних трав, картоплі, кормових 
буряків, племінного молодняка 
свиней, великої рогатої худоби, 
птиці. Міститься на вул. Швед 
ськііі № 66. 
ПОЛТАВСЬКА соціалістйч- 
НА СПІЛКА РОБІТНИЧОЇ МО¬ 
ЛОДІ — 3 й ІНТЕРНАЦІОНАЛ. 
Утв. 5.XII 1917 на заг. зборах орг- 
ції робітн. молоді «Юний соціа¬ 
ліст», які відбулися в приміщенні 
більшовицької фракції Полтав. 
Ради робітн. і солдат, депутатів. 
Початок цьому поклали утв. вліт¬ 
ку 1917 в Полтаві т. з. «групи 
юнацького руху», з яких 21.X ви¬ 
ділився « Об ’ с.д п а і ю-соц і ал і ст и ч- 
ІІИЙ гурток молоді», ЩО ЗІОДОМ 

прийняв назву «Юний соціаліст». 
Члени спілки брали участь у бо¬ 
ротьбі за встановлення і зміцнен¬ 
ня влади Рад. 26.1 1919 на заг. збо¬ 
рах було прийняте рішення про 
реорганізацію ССРМ на Кому¬ 
ністичну спілку робітн. молоді. 
Обраний комітет поширив свою 
діяльність на всю губернію, наді- 

Полтава. Сільськогосподарська 
дослідна станція. 



славши представників до Лубен, 
Прилук і Ромпів. Див. Полтавська 
облаєш комсомольська органіка 
ція. 

ПОЛТАВСЬКА трикотажна 
ФАБРИК А. Ств. 1928 на балі 
панчішної ф-ки і рукавичної май¬ 
стерні «Трико» як рукавична фаб¬ 
рика ім. 1-го Травня. 1962 вона 
була об’єднана з трикотаж, ф-кою 
ім. Чагіає вл в одне підприємст¬ 
во, яке одержало сучасну назву. 
Ф ка випускає верхній трикотаж 
для дітей і дорослих, рукавиці 
кроєні та в’язані. На ф ці функ 
ціонує профтехучилище. Розміще¬ 
на на вул. Автобазівськіп .\Ь 7. 

ПОЛТАВСЬКА фельдшерсь 
КА ШКОЛА чоловіча. Засн. 1872 
при ІІолтав. губ. земськііі лікарні 
на кошти губ. земства. 4 річна. 
Готувала фельдшерів дія По. і гав. 
губ. Керувала школою земська 
управа. Директором був ст. лікар 
губ. земської лікарні. Містилася 
в одноповерховому будинку (ре¬ 
креаційний зал, 4 класи, учитель¬ 
ська, б-ка, зубний кабінет, 2 ва¬ 
терклозети). До школи приймали 
дітей від 14 років ГІолтав. губ. з 
освітою не нижче двох класів міііі- 

стер. уч ща. За перил’ 25 років 
існування школа підготувала 566 
фельдшерів. 
Містилася в будинку земської лі¬ 
карні (тепер тер. Полтавської 
обласної лікарні ім. М. В Склі- 
фосовського; вул. Шевченка № 23). 
Див. Полтавське медичне учили¬ 
ще. 

ПОЛТАВСЬКА філія ахрр 
(Асоціації художників революцій¬ 
ної Росії). Засік у травні 1926 як 
складова частина АХРР (Москва), 
що базувалася на естетич. принци¬ 
пах рос. реалістич. мистецтва, 
зокрема передвижництва. Члени 
філії експонували свої твори в 
Москві, влаштували 1 листопада — 
1 гру пі я 1926 в Полтаві єдину ху¬ 
до кию виставку (видано каталог), 
що демонструвалася в По я гав. 
музеї ім В І\ Короленка (тепер 

краєзнавчий музей). На ній 14 екс¬ 
понентів прелетавили 226 робіт. 
Членами філії були Д. 1. Ангельсь¬ 
кий (1901—37; 1920—37 — мешкав 
у Полтаві, серед гв.: «Жовтневий 
сад. Поліава», «На Пслі», вико¬ 
нав оформлення до жури. «Полтав¬ 
ський селянин»), М. М. Бокій-Би- 
кадоров, М. Б. Брукман (1884— 
1926. нар. і помер у Полтаві), 
Г. О. Коваленко (1868—1937, се¬ 
ред ти.: «Село Терешки над Ворск 
лою», «Хата Панаса Мирного», 
«Хата в Шишаках», «Портрет ук¬ 
раїнської дівчини»), І. І. Орлов 
(1875—1950. з 1918 жив у Полтаві; 
1924—29 працював декоратором 
у ГІолтав. міськ. т-рі, 1947—49 ви¬ 
кладав у Кременчук, худож.-ре¬ 
місничому уч-щі)» С. А. Розеїг- 
баум (1885 —194К пар. і загинув 
у По мамі, 191 » 17 працював у 
Полтаві в майстерні І. Мяєоє.до 
Псі, викладав у павч закладах міс- 
іа, писав полі ОД. пейзажі), А. Я. 
Фсдорепко, Л. І. ІЦерба. 1927 міс¬ 
цеві художники увійшли до Пол¬ 
тавської філії АХЧУ (Асоціації 
художників Червоної України). 
ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ АХЧУ 
(Асоціації художників Червоної 
України). Засн. 1927 як складова 
частина мистецького об’єднання 
укр. рад. образотв. мистецтва. 
У своїй практиці члени АХЧУ 
спиралися па традиції демокра- 
тич. реалістичного м-тва, були по¬ 
в’язані з робітн.-сел. масами Ук¬ 
раїни. Члени Полтав. фііії брали 
активну участь па виставках у 
Харкові, Києві, Москві, пере¬ 
сувних — у містах Слобожанщи¬ 
ни, Донбасу. Влаштували дві ви¬ 
ставки в Полтаві — 13 травня. — 
1 липня 1928 (Полтав. музей), 
25 листопада 1929 — 1 січня 
1930 (ГІолтав. центр, наук, б-ка); 
видано каталоги. Митці предста¬ 
вили краєвиди, портрети діячів 
культури, худож. фотографію, а 
також тематичні композиції Се¬ 
ред членів філії: Д. І. Ангельсь¬ 
кий, М. Б. Брукман, /І. ( Век- 
штеїш, П. М. Горобець (див. Го- 



ІІОЛТАВСЬКЛ ФОРТЕ!ІЯ робця П. М. могила), М. О. Доп- 
цов, В. М. Магдепко, І. І. Орлов, 
С. А. Розенбаум, А. Я. Федорен- 
ко. У 1930 філія припинила іс¬ 
нування. 
ПОЛТАВСЬКА ФОРТЕЦЯ 1608 
ііольний коронний гетьман Стані¬ 
слав /Колкевський заснував фор¬ 
тецю у Полтаві, яка була записана 
«пустою слободою > па правому 
високому березі р. Ворскли на ме¬ 
жі Дикого поля. Земляними вала 
ми, ровом і частоколом було ук 
ріплено трикутний у плані мис, що 
і тепер с у центр, частіші міста 
(т. з. Городище). Лежить між 
двома ярами Мазурі вкою і Па 
пяпкою. \рхеол. розкопками туч 
виявлено рештки поселень скіф¬ 
ського періоду (7—6 ст. до п. є.), 
ромеиської культури (9—10 ст.), 
давньоруського часу (12—13 ст.). 
За військово топограф. умовами 
Городище було най ви гіди Ішим 
місцем для фортеці» Його СХ. Й ГІД. 
схили були дуже крутими, чому 
їх лише укріпили частоколом, а з 
напільного піі.-зч. боку по трасі 
тепер пл. Леніна було викопано 
рів і насипано вал. З IIд. форте¬ 
цю омивала маленька р. Полтавка, 
що витікала з яру Мазурівка. З 
цим було пов’язано суттєвий не до 
лік первісної фортеці: джерело 
води було за її межами. Тому у 
1640-х рр. під керівництвом корон¬ 
ного гетьмана Станіслава Конєц- 
польського фортецю розширили 
майже вдвічі, включивши до її 
складу яр Мазурі вку і частішу 
плато на нд. зх. від нього. Фортеця 
стала називатися Старою (первісна 
частина) та Новою Полтавою. Ук¬ 
ріплення були дуже архаїчними: 
невеликі земляні бастіони пів- 
круглої Та прямокутної форми в 
плані, сполучені валами; На куті 
мису, приблизно гам, де нині сто¬ 
їть Дружби пародій ротонда, був 
великий підковоподібного плану 
бастіон. Вірогідно, найвідповідаль¬ 
ніші ділянки оборони були носи 
лемі рубленими дерев, бай памп. 
[З’ізна брама була з шк зх,, при 

близпо там, де нині пул. Жовтнева 
виходить на пл. Лсііііьі. Після Не 
реяславської угоди 16.54 По павсь 
кій фортеці надається великого 
значення. 1658 під керівництвом 
полтав. полковника Мартина Пупі 
каря фортецю ремонтували, для 
чого з Москви було послано воєво 
ду А. Чиркова. Влітку того ж ро 
ку Полтаву взяли штурмом і сил 
лили війська повсталого проти 
Москви гетьмана Івана Ви гойсь 
кого. Після того за наказом мос¬ 
ковського уряду фортецю ВІДІІО 
види, причому з’явився зови. ПОЯС 
оборони: для захисту форшчадіу 
(передмістя) викопано рів і на¬ 
сипано вал, які перекрили рівни¬ 
ну між вершинами ярів Койкового 
ча Кобищани, приблизно по трасі 
тепер, вул. Фрунзс. 
1709 на час облоги Полтави швед, 
армією фортеця вже мала досить 
розвішену систему укріплень, 
близьку до бастіонної, у вигляді 
неправильного полігона, дещо ви¬ 
тягнутого з Гід. на Гін. Вона мала 
5 в’їзних брам: Подільську, Ма¬ 
зурі вську, Київську, Спаську і 
Курилівську. Вздовж схилів Ма¬ 
зурі вського яру 1709 ще збері¬ 
галися рештки первісних укріп¬ 
лень Старої Полтави 1608. Захис¬ 
ники Полтави 1709 поновили цю 
лінію оборони, передбачаючи мож¬ 
ливість прориву шведами зови, 
лінії оборони. Лінія укріплень 
одночасно правила й за греблю, 
яка перегачувала р. Полтавку, так 
що у фортеці утворився став — 
джерело води під час облоги. Всі 
вежі були дерев’яними, рублени¬ 
ми, чотиригранними, невисокими, 
з наметовими покрівлями. П. ф. 
на поч. 18 ст. не відповідала європ. 
рівню фортифікації. Під час об- 
доги укріплення значно поруйно¬ 
вано, особливо зх. фронт, тому 
Петро І наказав реконструювати 
фортешо. Цеп наказ не виконано. 
172-1 сю ги для інспектування від 
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рядили іііж.-майора Деколонга, 
який оглянув фортецю і склав 
креслення й кошторис на її ре¬ 
конструкцію. У результаті прове¬ 
дених робіт трасування оборонних 
ліній суттєво не змінилося, за ви¬ 
нятком пд. дільниці, де в’їзний 
вузол значно спростили: замість 
горнвєрка з’явився трикутний в 
плані равелін з брамою та баштою, 
яка збереглася від попереднього 
періоду. Біля Київської брами 
горнверк з равеліном взагалі лік¬ 
відували, натомість влаштовано 
бастіон регулярних обрисів. Перед 
Спаською брамою знищено раве¬ 
лін і вона опинилася просто посе 
ред валу. Пн. бастіон перероблено 
з квадратного в п’ятикутний, ана 
логічних змін зазнав підковоподіб 
ний сх. бастіон. Внутр. лінію укріп¬ 
лень вздовж Мазурівки після 1722 
ліквідували. 1730 реконструйова¬ 
на фортеця мала високі земляні ва¬ 
ли з частоколом, земляні бастіони 
більш-менш регулярних обрисів, 
сухий рів і 8 башт, що збереглися 
з попереднього періоду, при чому 
деякі з них були напівзруйповани- 
ми. У такому вигляді фортеця про¬ 
існувала, поступово руйнуючись, 
до 1805, коли вали й рови були 
прорізані новорозпланованими ву¬ 
лицями (див. Полтави п пани). 
1817 за розпорядженням ген.-гу¬ 
бернатора вали розкопали, рови 
засипали і на їх місці проклали 
бульвари. 
У сучасній містобудівній структу¬ 
рі кол. фортеця виділена плану¬ 
вально і композиційно. ГІо трасі 
валів проходять Першотравневпй 
просп., частково вул. Панянка. 
Фортечній еспланаді відповідає 
сквер на пл. Леніна. Найдавніша 
частіша фортеці — Городище або 
Стара По пава, розташована на 
високій торі, і сьогодні г ви знач 
ною ландшафтною доміцан гою, що 
панує в панорамі місі а. Дпи. та 
кож Оборонне будівництво. 
ПОЛТАВСЬК І ХОРАЛЬНА си 
НАГСЗГА. Побудована 1856 на 
вул. Іванівській (тепер вул. Гого¬ 

ля № Ю) з використанням архіт. 
форм класицизму. Мурована, дво¬ 
поверхова, квадратна в плані. 
Центр, молитовний зал перекривав 
великого радіусу купол. Обабіч 
розташовувалися два одноповерхо¬ 
вих будинки. Ліворуч була сина¬ 
гога для бідних євреїв (діяла до 
1935, тепер використовується під 
заклади громад, харчування), пра¬ 
воруч — одне з відділень Талмуд- 
тори — єврейського громад, учили¬ 
ща для дітей бідних батьків (тепер 
житл. будинок). П. х. с. діяла 
до 1934, потім була закрита й 
пристосована під клуб робітників 
пром. кооперації. Тепер у будинку 
— Полтавська обласна філармо¬ 
нія. 
ПОЛТАВСЬКА ХОРОВА капе¬ 
ла ім. Г. І Шевченка. Сів. у груд¬ 
ні 1918. її гпорчосіі передувала 
культур, просвіт, робота аматор¬ 
ських хорів Полтавського това¬ 
риства «Боян». 1918—34 худож¬ 
нім керівником П. х. к. був укр. 
хоровий диригент, композитор і 
педагог Попадич Федір Миколайо¬ 
вич (1877—1943). У 1922 капела 
об’єднувала 60 осіб — ЗО чолові¬ 
ків і ЗО жінок. З роками кількіс¬ 
ний склад капели змінювався, 
але пропорції хорових партій 
завжди були витримані. Капела 
стала справжнім осередком муз. 
життя міста, брала участь у свят¬ 
кових концертах, у святах пісні, 
у концертах, присвячених пам’яті 
Т. Шевченка, К. Степрпка, твор¬ 
чих вечорах М. Запьковецької, 
проводжала в останню путь укр. 
письменника Панаса Мирного. Ра¬ 
зом з хором В. Верховинця (див. 
Верховинцю В. М. меморіальна 
дошка), О. В. Свєщникова, симф. 
оркестром О. Єрофеєва, за участю 
Т. Козловською капела дала ряд 
благодійних концертів па користь 
голодуючих Поволжя, для частин 
Червоної Армії, іі«і заводах і в се- 
лах Полтавщини. Одночасно хо¬ 
рони капела була іворчою май¬ 
стернею композитор, діяльності її 
керівника Ф« М. Попадича. Са- 
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ПОЛТАВСЬКА ШКОЛА ме тут вперше були виконані його 
хор. твори. Хорова капела також 
виконувала укр. нар. пісні для 
хору («Сни моя дитино», «Ой, у 
полі вітер віє»), які були записані 
на Полтавщині і аранжировані 
Ф. М. Попадичем (див. Попадичу 
Ф. М. меморіальна дошка). У 
1931 ГІ. х. к. виборола звання лау¬ 
реата Першої олімпіади УРСР, 
що проходила в тодішній столиці 
України м. Харкові. 
ПОЛТАВСЬКА ХУДбЖНЯ ВІД¬ 
СТАВКА 1903. Організ. з на¬ 
годи відкриття Котляревському 
I. II. нам'нитика в Полтаві. У 
влаштуванні виставки активну 
участь брали живописці С. І. 
Васильківський, В. О. Вол кой, 
П. Д. Мартинович, П Г. Мясо- 
єдов, О. Г. Сластіон, архітектор 
В. Г. Кричевський, письменник 
В. Г. Короленко. Експозиція роз¬ 
міщувалася в істор. “Природничо¬ 
му музеї Полтав. губ. земства. 
Наліч. понад 300 творів 32 учас¬ 
ник, в. Експопувались: офорт Т. Г. 
Шевченка «Приятелі» (1839), іко¬ 
ни В. Л. Бороипковського, ілкх гра* 
ціі С. 1. Васильківською та М. С. 
Самокиша до альбому «Из украип- 
ской старшім» (СІІБ., 1900), 
II. Д. Мартиновича до поеми І. П. 
Котляревського «Енеїда» (1873— 
75); картина Ф С. Красицького 
«Якби ви не панич» (1898), живо¬ 
писні етюди та майолікові вироби 
О. Г. Сластіона, акварелі В. Г. 
Кричевського, скульптури Є. Р. 
Трипільської, композиції із зобра¬ 
женням архіт. пам’яток Полтав¬ 
щини О. Я. Кульчицької. Окремі 
розділи — посмертна виставка 
творів рос. пейзажиста, академіка 
пєтерб. АМ В. Г. Казанцева (ча¬ 
стина творів зберігається у Пол¬ 
тав. ХМ) і роботи майстра ху- 
дож. фотографії Й. Ц. Хмелев- 
ського (див. Хмелевською фото¬ 
ательє). 
ПОЛТАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 
РАДА ПРОФСПІЛОК. Сто. 4.У 
1917 як Центр, бюро профспілок 
м. Полтави. Рада об’єднувала 22 
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профспілки міста (бл. 8 тис. ро 
бітників). Діяла до окупації мі¬ 
ста нім.-австр. військами (29. Ш 
1918). 
ПОЛТАВСЬКА ШКОЛА ім. 
І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО. Збу¬ 
дована 1903—05 у формах укра¬ 
їнського архітектурного стилю. 
Була першою на Україні меморі¬ 
альною школою, присвяченою ви¬ 
датному діячеві укр. культури 
(див. Котляревського вулиця). 
Місце було визначено на схилі 
Подільської гори нижче дільниці 
Успенського собору. Проект роз 
роблено 1903 арх. Е. Н. Сердю¬ 
ком (стильова спрямованість, об’¬ 
ємна композиція, фасади, деталі) 
та арх о М. Ф. Стасюковим (плани, 
розрізи). Школа була Г-подібна у 
плані, двоповерхова, 1-й поверх — 
цегляний, 2-й — дерев’яний, об¬ 
кладений цеглою. Мала високий, 
чотирисхилий дах, вкритий чере¬ 
пицею. На гол. гід. фасаді було 
вміщено скульптурне погруддя 
1. П. Котляревського (скульгі. 
Л. В. Позеи) та меморіальна дош¬ 
ка. До сх. фасаду передбачалося 
добудувати одноповерхове примі¬ 
щення музею І. П. Котляревського 
(проект арх. Є. Н. Сердюка, не 
здійснено). Школа функціонува¬ 
ла за призначенням, у 20—30-х 
рр.—як навчальний заклад, що на¬ 
лежав залізничникам. Під час Ве- 

Полтава. Школа ім. І. П. Котлярев¬ 
ського. Фото поч. 20 ст. 
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ликої Вітчизн. війни спалена. 
Після війни розібрана. 
ПОЛТАВСЬКА ШКбЛА КРАС- 
НОПЙСЦІВ. Засн. на поч. 20-х 
рр. 19 ст. за ініціативою міністра 
внутр. справ В. П. Кочубея (див. 
Кочибеїв садиба), якин вніс 
(1820) цю пропозицію в Комітет 
Міністрів. Вказівку про відкриття 
П. ш. к. було надіслано малорос, 
генерал-губернатору М. Г. Рєпні¬ 
ну керівником канцелярії М-ва 
внутр. справ бароном Кампенгау- 
зеном у червні 1823. П. щ. к. зна¬ 
ходилася у віданні нриказу гро¬ 
мадської опіки і на його кошти 
утри му ва л ася. Ком плекту валася 
здебільшого дітьми-сиротами, які 
виховувалися у сирітських будин¬ 
ках. До школи приймалися хлоп¬ 
чики не молодше 10 років. Вони 
могли навчатися в гімназії чи по 
Бітовому уч-щі, а /іля уроків чи¬ 
стописання були відведені спеці¬ 
альні години. Учні мали навчити¬ 
ся писати каліграфічним почерком, 
правильно і швидко. Здібні учні, 
що паралельно навчалися у гім¬ 
назіях, по закінченні школи могли 
одержати місце помічника сголо 
начальника, інші, в залежності 
від успіхів, одержували звання 
старшого чи молодшого писаря. 
Зразки письма випускників по¬ 
давалися до М-ва внутр. справ, 
яка й призначала їх на службу. 
За одержану освіту треба було 
прослужити від 8 до 10 років, а 
після могли одержати обер офі¬ 
церський чин. Школа розміщува¬ 
лася у найманому будинку (пол¬ 
тавського багатія Рудепка), де 
до того знаходився дім для ви¬ 
ховання бідних дворян, а пізні¬ 
ше була губерп. земська управа 
(тепер на тому місці розтані. Пол- 
тав. краєзнав. музей). Першим 
директором школи був депутат 
Полтавського генерального суду 
Федір Констаптинович. Діяла піко 
ла до поч. 60-х рр. 19 ст. У ній 
був створений відомий у місті 
хор, який співав у церкві громад¬ 
ської опіки. 

ПОЛТАВСЬКА ШКОЛА мілі¬ 
ції молодшого і середнього ко¬ 
мандного складу ім. Г. І. Петров- 
ського. Відкрита в 1930. Діяла 
до вересня 1941. Брала активну 
участь в обороні Полтави у верес¬ 
ні 1941 від нім.-фашист, загарб¬ 
ників. Знаходилася по вул. Жовт¬ 
невій КЬ 37 (тепер будинок Обл. 
Ради профспілок). 
ПОЛТАВСЬКА ШКОЛА САДІВ- 
НЙЦТВА. Засп. 1820 на тер. 
Полтавського міського саду (те¬ 
пер парк «Перемога»). У ній навча¬ 
лися гол. чином кріпаки, які по¬ 
тім поверталися до своїх госпо¬ 
дарів і займалися безпосередньо 
садівництвом в їх маєтках. Заві¬ 
дуючим був гол. садівник Полта¬ 
ви Клінгерберг. Учні доглядали 
за садом, який було віддано для 
практичних занять. У 30-х рр. 
19ст. зведено бу ціпок для ніколи. 
Му ропа іній, прямокутний у плані, 
двоповерховий, у стильових фор¬ 
мах зрілого класицизму. 1841 шко¬ 
ла припинила існування, споруди 
і землі в кількості 24 дес. 217 кв. 
саж. передано Полтавському ін¬ 
ституту шляхетних дівчат, що 
містився поруч. Тепер у будинку — 
міська інфекційна лікарня, роз¬ 
тані. на Периютравпевому просп. 
№ 22. 
ПОЛТАВСЬКА ШКбЛА САДІВ 
НЙЦТВА І ГОРОДНЙЦ'ГВА пиж- 
ча. Розташ. у с. Павленках Полтав. 
волості на Пн. від м. Полтави. 
Засн. Полтав. губ. земством 1895 
па купленій ним садибі полтав. 
садівника І. Гуссопа. У школі 
навчалися діти селян губернії 
Вивчалися теоретичні і практичні 
питання овочівництва, городницт¬ 
ва, садівництва, лісорозведення, 
хмелярства, а також шовківництва, 
бджільництва, плетіння кошиків, 
теслярсько столярських ремесел та 
ІІІ. Курс школи був трирічний з 
обов’язковим річним перебуванням 
на практиці в будь-якому садівни¬ 
чому закладі. Діяла школа до пер¬ 
ших років Рад вла ш, коли вона 
була реорганіз. па технікум. 1929 
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і< |ші< >|>ін увійшла П межі м 11<» і 
і | МИ ІІЗІгр II.І ІС/КИІІ» І ІО.'І І ЛМСЬКО 

і і і іі.сі.мн < нзіодарському геми 
І N IV І і І І ер. Ко.'І. НІКОЛИ р0< ге 

і ч ї » 1 Г Іі(евчеикп (посаджений 
іРV оімп і шанувальниками Коб 
мри м 1861). Міститься на Пер- 

|иоі р.імпеиомV проси. ЛІ»» 10. 
їй »Л І ЛВСЬКЕ АВТОТРАНС¬ 
ПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
N1» і і і на м і і і початок бере а 1919, 
ію пі мри губ Г.і о п ір. і па 6у 
НІ І І Мирі їм .1 Н М н СІЧ IIІІО. І ОДІ Н 

рі» МИ іридії • І |)І І І і - Іч 111 І оу іо /мине 
І ИіНІ І і і 1111 іикімобі * І , / леї ко 

111 і І 1 іоинии пі \' * єре* і 1922 
I <• • р і(*і і ш І і ппїї га мі и\ «їйі о 

і1 її 11 п 11.1111 м м. 111 і.іжіійх, 8 
німнміч, И \ погм’гах губернії, 

.1 І ІКО.І, Ш ним но чисельний — гу- 
і опції грангіїорг. 13.ХІ1 1924 було 
еіін.реио Полтавську транспорт¬ 
ну контору. Паралельно існували 
Попав, контора акціонерної спіл- 
і м «Транспорт» (утв. 1922) та ар 
м п. «Хрузвозчик» (організ. 1924). 
II VI 1927 було відкрито автобус¬ 
ний рух по маршруту Полтава — 
Імканька — Зіньків — Гадяч. 

V 1928 на розі вул. Леніна та Гою 
їй розпочато будівництво гаража 
па 150 автомобілів. Тоді Полтав. 
іранспортна контора мала 16 ав 
юмобілів. 
1945 перейменовано на ГІолтав. 
автотранспортну контору. У черв¬ 
ні 1964 з неї виділено автобусний 
і таксомоторний парк. Вантажний 
автопарк був переміщений на вул. 
Зіньківську № 46, а згодом — на 
вул. Сакса ганського № 1. У грудні 
1955 до автотрансп. контори приєд¬ 
нано Полтав. автотрансп. роту 
Союззаготтраису (існ. з 1938). 
1956 було 270 автомобілів і працю 
вало 406 чол. У 1957 автотрансп. 
контора розміщується в гаражі 
на вул. Ветеринарній № 22. 31.VII 
1959 контора стала називатися 
Полтав. вантажний автопарк З, 
. серпня 1961 — Полтав. автоко¬ 
лона № 2214. У лютому 1964 до 
неї прі єднано ряд ін. автограпс 
иортинх підприємств області. З 

ПО З ГАНСЬКІ7- ОБ’ЄДНАННЯ 

і уч н пл.іва Центр, база 
ніЛНрпсмі піл роп ми. у Полтаві 
на в у і. Не ге* | > м 11 п і > 11 і і і 22; ко¬ 
лона М / Ні вул Визволення 

19, колона .К" ■ у смі Нових 
Сапжлрлх. У І! \ІП 15354 
працює 117 і чо і., у і. м 7 ІЗ во¬ 
дії та 299 слюсарів. Дв'юнарк 
налічує т понад 6іЗО вантажних 
автомобілів 94 марок і модифікл 
цііі, 40 автобусів, понад і.'Ю пан 
ниць причепів і напівпричепів. 
ПОЛТАВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ. І) Елеваторної 
і зерпопереробноі промисловості 
Ств. 1937. З 19 )7 — Полтав. < бл. 
управління хлібопродук і і в УР( Р, 
з 1986 — Полтав. виробниче управ¬ 
ління хлібопродукти!, з 1988 —* 
сучасна назва. До складу об’єд¬ 
нання входить 27 структуриих під- 
приємств Полтав. області. Розтані* 
на вул. Жовтневііі Л& 1-і. 
2) Нпвобезл ікої о іьної промисло¬ 
вості^ Ств. 1976 До складу ввійшли 
Полтав. (головне підприємство), 
Кременчуц. гішюварпі заводи та 
Миргород. завод мін. вод. Осіі. 

напрямок виробництва; пиво, без¬ 
алкогольні напої, мінеральні во¬ 
ди, солод та поліетиленові ящики 
(освоєно виробництво 1986 на мі¬ 
неральному з-ді). Розміщено па 
вул. Фрунзе № 160. 3) Хлібопекар¬ 
ської промисловості. Ств. 1976. 
Оси. напрямок виробництва — ви¬ 
готовлення хлібобулочних і кон¬ 
дитерських виробів. Розміщене на 
вул. Комарова № 10. 
ПОЛТАВСЬКЕ виробнйчо- 
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ по ви¬ 
робництву, заготівлі і переробці 
цукрового буряка. Створено 1938 
як Полтавський цукробурякотрест, 
З 1985 має сучасну назву. Йому 
підпорядковано 11 цукрозаводів, 
15 радгоспів, ПМК (пересувна 
механізована колона) і 4 непро- 
ммедових орг-ції. За сезон цукро¬ 
варіння 1989—90 перероблено 
4309,9 гие. т цукрових буряків і 



вироблено 512,8 тис. т цукру, з 
цукрової тростини — 7 і, 2 тис. т 
цукру. 
ПОЛТАВСЬКЕ ВЙІЦЕ ВІЙСЬ¬ 
КОВЕ командне учйлище 
ЗВ’ЯЗКУ ім. Маршала Рад. Сою¬ 
зу К. С. Москаленка. Ств. 1968. 
Готує офіцерів військ зв’язку з 
вищою віііськово-спец. освітою. 
Курсанти вивчають загальноосвіт¬ 
ні, загальноінж., загальиовійськ., 
військово-тех. і військ.-спец, дис¬ 
ципліни. Термін навчання — 4 
роки. Випускникам училища при¬ 
своюються військ, звання «лейте¬ 
нант» і кваліфікація «інженер по 
експлуатації засобів зв’язку». 
Фонд б-ки — понад 106 тис. од. 
зб. Розміщене на вул. Зіньківській 
№ 44. 
ПОЛТАВСЬКЕ ВЙІЦЕ ЗЕНІТНЕ 
РАКЕТНЕ КОМАНДНЕ УЧ Й 
ЛИЩЕ Червонопрапорне ім. гене¬ 
рала армії М. ер. Ватугіна. Ств. 
1941 на базі Днінроіитр арт. кур 
сів удосконалення командного 
складу Червоної Армії. З 23 VIII 
1941 до 15.VII 1944 знаходилось 
у Томську. З 1944 дислокувалося 
в Дніпропетровську і готувало 
офіцерів-артитеристів. Влітку 1957 
уч-іце переміщене з Дніпропет¬ 
ровська в Полтаву і перейменоване 
паПолтав. арт. училище. 1%8рсор- 
ганіз. па вище зенітпо-арт. Того ж 
року йому присвоєно ім’я генера¬ 
ла армії М. Ф. Ватутіпа (1901 — 
44; див. Ватутіпа вулиця). З 
1973 — сучасна назва. 10 вихован¬ 
ців уч-ща удостоєні звання Героя 
Рад. Союзу (К. Ф. Бєлошапкін, 
В. М. Безукладников, В. М. Біло¬ 
ус, О. Д. Галецький, Ф. С. Клей- 
бус, М. В. Лебедєв, М. П. Лопач, 
О. О. Позпяков, Є. І. Стерин, 
М. М. Юр’єв). Уч-ще готує офіце¬ 
рів з вищою віііськово-спец. осві¬ 
тою для військ протиповітряної 
оборони сухопутних військ. Ви¬ 
пускникам уч-ща присвоюють 
військ, звання «лейтенант» і квалі¬ 
фікацію інженера експлуатації ра 
/і і от ех. засобів. Б-ка налічує бл. 
100 міс. од. зб. Є музейна кімна¬ 

та. Міститься в буд. кол. Полтав¬ 
ського кадетського корпусу. Роз¬ 
тань па ву т. Жовтневій № 42. 
На фасаді будинку уч-ща Батут і- 
пу М. Ф. меморіальна дошка. 
Іл.— табл. VII. 
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
1) Всесоюзного товариства політич¬ 
них каторжан та засланців-поселеп- 
ців. Було засн. 1924. Відділення 
мало видавництво «Політкаторжа¬ 
нин». Одним з членів Полтав. від¬ 
ділення т ва була кол. член остан¬ 
нього складу виконкому «Парод¬ 
іюй волі» Н. М. Салова (1860— 
1941). Мешкала в Полтаві по вул. 
Садовій № Ю, потім — по вул. 
Паризької Комуни № 15. Т-во 
припинило діяльність 1935. Місти¬ 
лося на вул. Пари іької Комуни 
,\7 15. 2) Українського геолого-роз- 
відувального інституту п.-д. (Укр- 
ІІДГРІ). Сгв. 1962 як Полтав 
експедиція УкрМДГРГ, яка 1967 
перетворена па Полтавське відді¬ 
лення УкрНДГРІ. 1990 відділення 
наліч. 2 наук, відділи з 10 лабора¬ 
торіями, 2 наук.-допоміжні фор¬ 
мування та дві допоміжні служби. 
У 1990 співробітників — 270, нау¬ 
ковців — 100. Розташоване па 
вул. Фрунзе М 149. 
ПОЛТА ВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
РОСІЙСЬКОГО МУЗЙЧНОГО 
ТОВАРЙСТБА (П. в. РМТ). Від¬ 
крито 1899. До дирекції т-ва увійш¬ 
ли К. А. Балясиий (голова дирек¬ 
ції), Д. В. Ахшарумоп, ТІ. М. Го¬ 
ловня (заступники голови дирек¬ 
ції), П. Д. Шклярепнч та В. II. 
Трегубов (члени дирекції). З ча¬ 
сом склад дирекції мінявся і прак¬ 
тично всією діяльністю відділення 
керували професійні музиканти 
Дмитро Володимирович Ахшару- 
мов (1864—1938; закінчив Полтав. 
кадет, корпус; з 1897 до 1919 меш¬ 
кав у Полтаві) — скрипаль, соліст, 
диригент, та Надія Миколаївна 
Головня (дівоче прізвище Вуїч — 
піаністка, дружина племінника 
М. В. Гоголя — В. Я. Головні). 
Ще до організації II в. РМТ у Пол¬ 
таві діяв наніваматор. симф. ор- 
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кестр (з 1898), яким керував у 
1903—14 Д. ІЗ. Ахшарумов, та іи- 
гтрументальтіий квартет у складі 
Д. 0. Ахшарумова (перша скрип¬ 
ка), Є. ЇЗ. Святловського (друга 
скрипка), А. Н. Лісовського (альт) 
та Д. С. Пилищука (віолончель). 
Концертмейстером була Н. М. Го¬ 
ловня. 27.1 1898 епмф. оркестр 
виступав у Полтаві. Виконувалися 
твори Бегховеиа, Баха, і армії і, 
Кареллі, Ахшарумова. 
З 27 січня до 29 грудня 1898 від¬ 
булося 11 симф. КОПЦГ'рТІВ, які 
заклали основу організації при 
її. В. РМ І великого Симф. оркест¬ 
ру а Іа порі ви ипо короткий час ор- 
кс( ір оволодів репертуаром склад¬ 
них симф. музичних полотен укр. 
композиторів М.. Лисенка, В. Со- 
кальського, О. Кемеровського, Л. 
Лісовського, І. Рачииського, М. 
Калачевського («Українська сим¬ 
фонія» М. Калачевського вперше 
виконана була у Полтаві в 1900), 
а також рос. та зх.-свроп. класики. 
У 1903 —14 симф. оркестр під ке 
рівшіптвом УГ В. Ахшарумова 
виїздив влітку із концертами по 
містах України і Росії, а також ін. 
країн. За цей час всього у Полта 
ві і на гастролях було дано понад 
100 концертів. Другим напрямком 
цяльпості її. в. РМТ була органі- 
іація муз. освіти та підготовка ква¬ 
ліфікованих музичних фахівців. 
8.ЇХ 1902 при відділенні почали 
гіяти муз. класи, де навчались 

грі на фортепіано, сольного співу 
та грі на різних муз. інструментах. 
1903 муз. класи були реорганізо¬ 
вані па Полтавське музичне учи¬ 
лище П. в. РМТ. 1916 для нього 
закінчено будівництво спец. З-по¬ 
верхового будинку (вул. Пушкіна 
.Му 32; тепер міський Полтавський 
Палац піонерів та школярів). П.в. 
РМТ вело широку концертну ді¬ 
яльність, запрошуючи відомих ар¬ 
тистів, співаків та інструменталі¬ 
стів. На запрошення відділення у 
Полтаві виступали піаністи: 
\. Арепський, Бергер, М. Берков- 

і ька, Н. Ваіілярсвська, Н. Ван- 
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еовський, Н. Головня, Е. Зайцева, 
II. Калпновська, М. Лисенко (див. 
Лисенка вулиця), Л. Лісовсьіснй, 
В. Маурип, М. Опацевич, В. Рем- 
бро; співаки: С. Аркад’сва, С. Бай- 
рак, О. Вронська, А. Галінський, 
В. Дроздова-Д і ковська, А. Па до* 
папі, Ф. Полякав, Р. Тамгшті, ар¬ 
фісти; Р. Брамант, Я. Шахове ька; 
скрипалі: М. Берсои, Е. Бірмап, 
Я. Гепгср; віолончелісти. В. Алоїз, 
в. Кал ьп ибогоцьк ш'і, А. Шварц 
та ін. З авторськими концертами 
виступали композитори М. Лисен¬ 
ко, А. Рубінинейн, С. Рахмаиінов, 
(9. Скрябіи. Відділення проводило 
велику роботу по естет, вихованню 
населення, підготовці муз. кад¬ 
рів, частина яких стали відомими 
діячами вітчизняного мистецтва. 
ПОЛТАВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
РОСІЙСЬКОГО ПОЗЕМЕЛЬ 
НОГО БАНКУ. Ств. 1909 у Пол 
гаві. Очолювалося управляючим. 
Видавало селянам позики під за¬ 
клад земельних наділів для прид¬ 
бання землі. Мало право купува¬ 
ти і продавати землі на свій раху¬ 
нок і продовжувати терміни пози¬ 
ки. Підпорядковувалося Петерб. 
селянському поземельному бан¬ 
кові, Націоналізоване на підставі 
декрету Рад. уряду від 25. XI 1917. 
Містилося у Дворянського і селян¬ 
ського банку будинку, розтані, на 
розі вулиць Куракінеької та Круг¬ 
лої (тепер вул. Жовтнева М 39). 
ПОЛТАВСЬКЕ губернське 
ДВОРЯНСЬКЕ ДЕПУТАТСЬКЕ 
ЗІБРАННЯ. Оргаиіз. 1802. Було 
вищою формою станової організа¬ 
ції дворянства Полтавщини, віда¬ 
ло всіма становими справами (ве¬ 
дення родовідних книг, прийом 
і виключення з дворянського ста¬ 
ну, прийом дворянських дітей 
у Петровський Пол та в. кадетський 
корпус та Ін-т шляхетних дівчат, 
виховання дітей бідних дворян 
на казенні кошти, призначення 
пенсій дворянам за довголітню 
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службу, влаштування престарілих 
дворян у дворянські притулки, 
справи про опіку тощо), захища¬ 
ло політ, привілеї і права дворян¬ 
ства. Ліквідоване декретом Рад- 
наркому України від 9.II 1919 
«Про відміну станів і цивільних 
чинів». Документи зібрання за 
1875—1916 зберігаються в Архіві 
Полтав. області. 
ПОЛТАВСЬКЕ ГУБЕРНСЬКЕ 
ПРАВЛІННЯ. Засн. 1802 в зв’яз¬ 
ку з утв. ГІолтав. губ. Очолював 
губ. правління губернатор. П. г. п. 
було адм. установою, виконавчим 
органом при губернаторі. Контро¬ 
лювало і спрямовувало діяльність 
всіх їи. губ. установ. До складу 
губ. правління входили губерна¬ 
тор (голова) і два радники. Вирі¬ 
шальний голос у губ. правлінні 
належав губернаторові, який міг 
прийняти або відкинути будь-яку 
пропозицію членів правління. Зго 
дом до губ. правління був вклю¬ 
чений віце-губернатор, який до 
цього виконував обов’язки голови 
казенної палати. Губ. правління 
складалося з загального присутст- 
вія і канцелярії. Структура канце¬ 
лярії II. г. п. змінювалася кілька 
разів. До 49-х рр. вона складала¬ 
ся з експедицій, кожна з яких 
відала певним колом питань. За 
«Положенням про порядок веден¬ 
ня справ у губернському правлін¬ 
ні» від З.УІ 1837 канцелярія мала 
4 відділення, а відділення — столи. 
Згідно з «Положенням про гу¬ 
бернські правління» від 2.1 1845 
канцелярія ділилася на три від¬ 
ділення, які, в свою чергу, мали 
поділ на столи. Кожне відділення 
очолювалось радником і мало ре¬ 
єстраторів, секретаря,столоначаль¬ 
ників, їх помічників і канцелярсь¬ 
ких службовців. 
Крім Того, при губ. правлінні бу¬ 
ли: газетний стіл — відав госп. 
справами редакції і друкарні «Гу- 
бернские ведомости»; ревізійний 
стіл — стежив за виконанням уста¬ 
новами постанов правління, рі¬ 
шень судових органів, тощо; ек¬ 

зекуторська частина — завідува¬ 
ла грошовими сумами правління, 
складала річні фінале, звіти прав¬ 
ління тощо. 
На підставі «Тимчасових правил 
про губернські установи» від 8.VI 
1865 номерні відділення канцеля¬ 
рії губ. правління були замінені 
іменними: розпорядчим, лікарсь¬ 
ким, будівельним. На чолі лікар¬ 
ського відділення, яке здійсню¬ 
вало сан. нагляд, контроль за 
приватними лікар, установами і 
лікарями, судову експертизу то¬ 
що, стояв лікар, інспектор. 
1890 ств. тюремне відділення на 
чолі з тюремним інспектором. У 
випадках незгоди радників з рі¬ 
шенням губернатора, воли зобов’я¬ 
зані були викладати свої мірку¬ 
вання у писемній формі і повідом¬ 
ляти про це Сенат,. За реформами 
60—70 \ рр. 19 ст. коло питань, 
які шірішува піся губ. правлінням, 
звузилося. Зокрема, ряд функцій 
було передано судовим органам і 
земствам. Ліквідовано в березні 
1917. Більшість документ, мате¬ 
ріалів загинуло в 1943. Зберегла¬ 
ся лише частина документів крес¬ 
лярського відділення, які збері¬ 
гаються в Архіві Полтавської обл. 
ПОЛТАВСЬКЕ губернське 
УПРАВЛІННЯ — 1) Акцизне. 
Займалося збором непрямих по¬ 
датків (т. з. акцизів) з доходів 
від продажу спирто-горілчаних 
виробів; виробів з дріжджів, тю¬ 
тюну, нафти, сірників. Ств. 1862. 
Ліквідовано після Жовтневої ре¬ 
волюції. 2) Військово-продоволь¬ 
чого постачання. Діяло в 1920—22. 
Управління керувало справами 
постачання віііськ. частин, уста¬ 
нов і закладів віиськ. відомства 
у межах губернії продуктами і 
предметами першої необхідності, 
вело облік потреб продовольчих 
товарів, контроль за правильніс¬ 
тю розподілу продуктів і фуражу; 
відало також питаннямм допомоги 
населенню губернії, яке потерпіло 
від неврожаю, допомоги голодую¬ 
чим Поволжя. 3) Земельне Полтав. 
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ПОЛТАВСЬКЕ БРАТСТВО губерн! виконавчого комітету Рал 
робіт., сел. і червоноарм. депута- 
гі із. Ств. на підставі постанови 
Наркоматів земельних і внутр. 
справ УСРР від 27ЛІ 1919. 
Управління займалося створенням 
сприятливих умов для розвитку 
с. г., організацією с.-г. коопера¬ 
ції, відало держ. земельним фон¬ 
дом, землевпорядними роботами 
в межах губернії. Припинило ді¬ 
яльність 1925 в зв’язку з ліквіда¬ 
цією в червні 1925 Полтав. губер¬ 
нії. 4) ГТосіачанпя армії і фронту 
(Ту 6 постачаній). Створено у берез¬ 
ні 1919 Було ліквідовано па 
Г і р 11 к і 11 ц і липня 1919 у зв’язку 
із м\оііл( пням Полтави, а па 
иоч. серпня того року і всієї тер. 
Полтав. губернії депікіпцями. 
5) Управління внутрішніх справ 
при головнокомандуючому зброй¬ 
ними силами півдня Росії. Засп. 
наприкінці липня 1919 після зай¬ 
няття Полтави денікінськими вій¬ 
ськами. Було виконавчим орга¬ 
ном при губернаторі, з допомогою 
якого здійснювало реставрацію до» 
революц. порядків. Ліквідоване 
в грудні 1919. 
ПОЛТАВСЬКЕ ДУХОВНЕ учй- 
ЛИІЦЕ. Засп. 1 818. 1 оту па ло слу¬ 
жителів кульгу нижчого рангу 
для Полтавської єпархії. Спочат¬ 
ку містилося у двох будинках 
біля Полтавського X рсстоздви- 
женського монастиря, а з 1876 — 
у спеціально зведеному для уч-ща 
будинку. Кількість учнів — 227 
(1876), викладачів з адміністра¬ 
цією — 17 чол. (1916). Викладали¬ 
ся, крім спец, предметів, і загаль- 
ноосв.: рос,, латинська і грецька 
мови, рос. історія, природознав¬ 
ство, географія, арифметика, спі¬ 
ви. Діяло до 1918. Містилося на 
вул. Колонінеьк і й № 19 (тепер 
вул. Сковороди № 18). 
ПОЛТАВСЬКЕ ЄВРЕЙСЬКЕ 
УЧЙЛИЩЕ ТАЛМУД-ТОРА. 
Відкрито 1.ІУ 1895 на кошти Ф. Л. 
Гєрепберга і Д. М. Молдавського, 
їси. на добровільні пожертвуван¬ 
ня. Мало сім відділень (серед них 

— ремісниче, іеслярне, юкарне). 
Викладалися: закон божий, рос. 
та староєвр. мови, арифметика 
та ін. Викладачів — 8 (1916), уч¬ 
нів — 240 (1895). Містилося у бу¬ 
динку євр. товариства по вуя. 
Новопрокладеній (тепер вул. II 1о~ 
лом-Алейхема ). 
ПОЛТАВСЬКЕ єпархіальне 
братство ім. святого Макарія. 
Ств. 29.ІУ 1890. Надавало мате 
ріальпу (грошову) підтримку цер¬ 
ковнопарафіяльним школам (до- 
помогу бідним учням, ремонт при¬ 
міщень, придбання літератури), 
сприяло відкриттю нових шкіл, у 
т. ч. й жіночих, курсів для підго¬ 
товки вчителів шкіл грамоти. У 
1896 братство налічувало 1388 чле 
нів, у т. ч. 35 почесних, 16 пожит- 
гєвих і 844 дійсних. У його відан¬ 
ні було 1388 шкіл, у т. ч. 476 цер¬ 
ковнопарафіяльних і 547 шкіл 
грамоти. Всього у них учнів — 
29 128. Керувала братством рада, 
яку очолював ректор Полтав. ду¬ 
ховної семінарії протоієрей І. X. 
Пічета (1844—?; нар. в Мостарі, 
Герцеговина). 1858 приїхав в Оде¬ 
су; 1867 закінчив Київ, духовну 

Полтава. Будинок колишнього 
духовного училища. 
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академію. 1867—88 учителював у 
Полтаїз. семінарії, в 1890—1902 — 
ректор Іїолтав. духовної семіна¬ 
рії. Припинило діяльність 1918. 
ПОЛТАВСЬКЕ земське ре- 
МІСНЙЧЕ УЧЙЛИЩЕ — перша 
навч. професійна школа на Полтав¬ 
щині. Засн. 29 листопада 1878 губ. 
земством у м-ку Дігтярях Прилу¬ 
цького повіту (тепер Чернігів, 
обл.) на садибі з будівлями, пода¬ 
рованими укр. поміщиком, меце¬ 
натом і громадським діячем Г. П. 
Галаганом. Мала відділи: слюсар¬ 
ний, ковальський, столярний і 
ливарний. Уч-ще випускало тех¬ 
ніків і ремісників для с.-г. вироб¬ 
ництва, давало заг. початкову ос¬ 
віту. Навчалися хлопці віком з 
13 до 16 років. Курс навчання — 
4 роки. У червні 1897 уч-ще я 
Дігтярів перевели до Полтави і 
воно стало 5-класним. Мало дію 
поверховий иавч. корпус, мансіер 
ні, де могли працювати до 150 
вихованців, інтернат на 100 чол. 
З 1900 учні займалися художньо- 
ковальським і різьбярським ре¬ 
меслами, вивчали котельну і мідну 
справи. За перші 25 років існу¬ 
вання уч-іце підготувало 360 фа¬ 
хівців (167 — 1901, 162 — 1912). 
Майстри Ю. Г. І сеч о, К. М. Кра- 
мінг, А. К. Ліні єн, В. В. Лопатін. 
Вироби учнів уч-ща експонували¬ 
ся на багатьох виставках України 
та Росії. Розміщувалося на Сін¬ 
ному майдані (тепер гої. Дзер- 
жинського). 
ПОЛТАВСЬКЕ комерційне 
УЧЙЛИЩЕ О. О. БАЙвРА при¬ 
ватне семикласне. Засн. 1900. їо- 
тувало фахівців торгівлі та ко- 
мерц. справи середньої кваліфі¬ 
кації. Директор і засновник — 
О. О. Байєр (до 1903 викладач ма¬ 
тематики в кадетському корпусі). 
Викладачів — 20. Крім заг.-осв. 
дисциплін, викладалися: бухт, 
облік, ■ комерц. географія та ко¬ 
респонденція, політ, економія, ХІ¬ 

МІЯ, товарознавство. Містилося 
11 < і пул. Шевченка (до 1908 — Но¬ 
вини і ганська)* 

ПОЛТАВСЬКЕ МЕДЙЧНЕ УЧЙ¬ 
ЛИЩЕ. Відкрите 1872 як чоловіча 
Полтавська фельдшерська школа 
при Полтавській земській лікар¬ 
ні. З 1953 — сучасна назва. Протя¬ 
гом багатьох років в уч іці працю¬ 
вали викладачами проф. хірургії 
М. Ф. М азу рик, кандидати мед. 
наук А. І. Ваховський і Л. А. Сіль- 
ченко (кол. директор уч-ща), засл. 
лікарі УРСР Г. МІ Синяговський 
і О. І. Шуппк та ііі. Ряд випускни¬ 
ків уч-ща стали вченими, в т. ч. 
професори І. П. Дяченко, Г. Є. 
Гайсинський, Є. І. Чайка, В. П.Ко- 
місаренко, І. Я. Дейнега та ін. 
Тепер у навч. корпусі 16 кабінетів, 
7 лабораторій. Працює 140 викла¬ 
дачів. Навчається 668 учнів па 
денному відділенні і 260 учнів — 
на вечірньому (1990). Б-ка налі¬ 
чує. 50 тс. о і,, зб. Розміщене на 
вул. Комсомольській .М> 51а. 
ПОЛТАВСЬКЕ МІСЬКЕ УЧЙ¬ 
ЛИЩЕ. з аси. 1799 як народне 
уч-ще, з 1808 — Полтавське по¬ 
вітове училище. 1877 перетворене 
па міське трикласне, з 1908 — чо¬ 
тирикласне, 1-е міське. У 1893— 
1900 уч-ще містилося у двох най¬ 
маних будинках на вул. Приютсь- 
кій та Срітенській (тепер Дзержип- 
ського і Комсомольська). 1899 
споруд, новий будинок на вул. 
ГІриютській ЛГо 4. В уч-щі паліч. 
180 учнів (1902), 7 викладачів 
(1908). Тривалий час в уч-щі 
працював музикант, хоровий ди¬ 
ригент І. М. Різей ко. 24.ЇХ 1861 
при уч-щі було відкрито недільну 
школу. 
ПОЛТАВСЬКЕ музйчне УЧЙ 
ЛИЩЕ ім. М. В. Лисепка. Засн. 
1902 як муз. класи Полтавського 
відділення Рос/йського музичного 
товариства. З 1903 — Полтавсь¬ 
ке музичне училище цього відді¬ 
лення. Після Жовтневої револю¬ 
ції муз. уч-ще стало державшім і 
готувало фахівців для професій¬ 
них муз. установ, керівників само¬ 
діяльних хорів та оркестрів 1953 
училищу присіюємо ім’я укр. ком¬ 
позитора М В. .'Іиєемка (див. Ми- 



сенка вулиця). П. м у. мас такі 
відділи: сольного співу, хорового 
диригування, фортепіано, пар. 
муз, інструментів, духових ін¬ 
струментів, смичкових інструмен¬ 
ті в, музично теорелттчним. 
У 1990 в музичному учи пиці на¬ 
лічувалося 459 учнів і працювало 
152 педагоги, у т. ч. засл. учитель 
УРСР М. К. Мпроиспко, засл. 
артист УРСР 1. А. Коваль, засл. 
працівники культури УРСР М. 1. 
Жерновпіі, І). II Лапдар. О. 1. 
Чухрай. > II. м. у. працюють ху¬ 
дожні колективи хор, Оркестр мар. 
іпс грумі ш і в, ансамбль скрипалів, 
пар. інструментів («Балалайка», 
«Карусель»), камерний та вок. ан¬ 
самблі. За роки існування II. м. 
у. підготувало понад 5 тис. фа- 
хівців-музикантів. Серед випуск¬ 
ників: пар. артисти СРСР М. К. 
Кондратюк і В. В. ІІебольсін, 
пар, артистка УРСР Т. І. Кисля- 
кова, заслужені діячі мистецтв 
УРСР В. /І. Гурфіпкель, Г. С. 
Левченко, зас і у же 11 и й вчитель 
УРСР М. К. ІУІ и| )оі і.оі і ко, зас .'і. 
артисти УРСР М. Братко в, О. І. 
Виноградова, М. Голепко, Т. Гри¬ 
ценко, А. Дудник, В. Єфремов, 
В. Ю. Міщенко, В. Навроцький, 
II. В. ГІожииова; засл. працівни¬ 
ки культури УРСР С. І. Бромберг, 
Г. С. Калайда, В. С. Карнов, Б. П. 
Ландар, 11. Г. Димапський, О. С. 
Ляховськнй, Я. М. Малько, М. 
Могилевський, І. X. Тендітніш, 
М. І. Тимоха, О. І. Чухрай! У 
числі вихованців — композитори 
О. Ф. Кива, А. П, Коломієць; про 
фєсори та доценти вищих навч. 
закладів К. М. Греченко, А. П. Ко 
ломісць, ї. С. Левченко, А. А. Лиг- 
винов, Т. М. Мпхайлова, Г. О. 
Тюменєва, 'І. Ф. Шеффбр; лауреа¬ 
ти респ., всесоюз. та міжпар. кон¬ 
курсів С. Гріпчснко. В. Єсипок, 
Н. Лелюк, Р. Лісппча, Д. І. Оста 
пенко, В. та Є. Червопокіндратен- 
ки. На фасаді буд. уч щп встанов¬ 
лено Покадичу Ф. М. меморіаль¬ 
ну дошку. Розтапі. (з 1970) па 
вул. Жовтневій № 11. 

ПОЛТАВСЬКІ МУЗ. УЧИЛИЩЕ 

ПОЛТАВСЬКЕ музйчие учй 
ЛИІЦЕ Полтавською відділення 
Російського музичного товарист¬ 
ва. Заси. 1902 як муз. класи. З 
1903 — уч-ще. Засновником і пер¬ 
шим ііого директором був скрипаль 
і викладач Д. В. Ах шару мов (1864 
—1938), заст. директора — піаніст¬ 
ка II. М. Головня. Уч-ще мало три 
відділи: фортепіанний, сольного 
співу, оркестровий. Загальиоосв. 
предмети вивчалися в обсязі пер 
шпх чотирьох класів чол. гімна¬ 
зії. Плата за навчання — 50—150 
крб. на рік. У 1904 тут працювало 
17 вчителів гри па фортепіано (Гу- 
став Бергер, закінчив Берлінську 
консерваторію, II. М Головня, 
М. В. Берковсьіса, А. М. Гофман 
та 1н.), 6 — сольного співу (Ф. П. 
Левццький, Роберт Таманті, В. О. 
Дроздова. Диковська, М. М. Деии- 
сеіітсо, перша вчителька пар. ар¬ 
тиста СРСР І. С. КозловеькОго та 
іп.), 7 — гри па скрипці, 1 — 
клас альта, 8 — клас віолончелі, 
6 — класу контрабас, 3 — духових 
(дерев’яних та мідних) — флейта, 
кларнет, 4 — гобой, 3 — фагот, 
5 — мідних (полтавський диригент 
О. Г. Єрофеєв, 1884—1968), 2 — 
клас арфії (Б. М. Головня, 
М. В. Тойман), 2 — клас ударних 

Полтава. Музичне училшле. 
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інструментів. Мову і літературу 
викладав В. О. Щепотьєв. Уч-ще 
мало симфонічний оркестр (ди¬ 
ригент Д. В. Ахшарумов) та 
оперний клас (керівник Ф. П. Ле- 
вицький). Ці два художні колек¬ 
тиви обумовили організацію 1919 
Полтавського оперного театру. 
У 1921—23 керівником хорової 
капели був О. В. Свєшников 
(1890—1980; рос. хоровий дири- 
іент і муз. діяч, нар. арт. СРСР, Ге¬ 
рой Сод. Праці). Перший симфо¬ 
нічний концерт у новому примі¬ 
щенні уч-іца відбувся 20.III 1916, 
під час якого було виконано: увер¬ 
тюру до опери «Руслан і Людмила» 
та «Араганську хоту» М. Глінки, 
«Героїчну фантазію» і балетну 
сюїту з опери «Фереморс» А. Ру- 
бінштейна, «Світанок на Москві - 
ріці» М. Мусоргського та «Уро¬ 
чисту увертюру 1812 р.» П. Чаііков 
ського. Потім концерти відбува¬ 
лися регулярно. 
Спочатку уч-ще містилося у будин¬ 
ку на розі вул. Петровської (тепер 
вул. Леніна) та Протопопівської 
(нині Котляревського; тут — обл. 
у її р. профтехосві і и), а з 1916 — 
у спец, спорудженому для муз. 
уч-ща 3-повсрховому будинку з 
забезпеченням звукової ізоляції 
між класними кімнатами, з двома 
фойє і концертним залом на 1200 
місць (арх. Т. Я. Гардасевич; те¬ 
пер тут — Палац піонерів, вул. 
Пушкіна № 32). У 1917 порушував 
лося питання про реорганізацію 
уч-ща на консерваторію. Після 
Жовтня 1917 уч-ще стало держав¬ 
ним. Див. Полтавське музичне 
училище ім. М. В. Лисенка. 
ПОЛТАВСЬКЕ НАР бДНЕ 
ОПОЛЧЕННЯ у Вїтчизн. війні 
1812. Сформоване (козацьке і 
земське) згідно з урядовими мані¬ 
фестами від 6 та 16 липня 1812. 
До його складу увійшло 9 кінних 
полків — 11 383 козаки й 16 тис. 
ратників. Більшість ополченців бу¬ 
ли селянами та козаками. Для екі¬ 
піровки й постачання ополчення 
п.иеіеїшя Полтавщини пожертву¬ 

вало 3 млн. крб., 30 тис. чвертей 
борошна, 2812 тис. чвертей різних 
круп, 25 тис. чвертей вівса, 21 
тис. чвертей сухарів. У формуван¬ 
ні 5 го козацького полку в м-ку 
Гороитному брав активну участь 
її П. Котляревський (див. Котля¬ 
ревському меморіальні дошки), 
нагороджений за це пам’ятною 
срібного медаллю. На чолі П. н. о. 
став генерал П. С. Жевахов, що 
мав значний військ, досвід, брав 
раніше участь у двох рос.-тур. 
війнах кінця 18 ст. Після битви 
під Бородіно П. н. о. з Чернігів¬ 
ським прикривало пн. кордони 
Чернігівщини і частково Київщи¬ 
ни. стримувало наполеонівські вій¬ 
ська, які неодноразово намагали¬ 
ся просунутись із І Ід. Білорусії 
на Україну. Піл час контрнаступу 
рос. армії II II О ЗВІЛЬНИЛО від 
наполеонівських військ ІІд. Біло¬ 
русію, зайняло Могильов, з’єдна¬ 
лося з 3-ю армією геп. П. В. Чича- 
гова, щоб прикрити Волинь з 
Пгг.-Сх. Після поразки Наполеони 
ополчення брало участь у закор¬ 
донному поході рос. армії, в бло¬ 
куванні й здобутті фортець у Поль¬ 
щі — Нового Замостя, Модлигга, 
Горна ін. Кілька місяців опол¬ 
ченці несли гарнізонну службу на 
тер. Польщі, Німеччини, Франції. 
У серпггі 1814 ополчегпгя було роз¬ 
формоване й повернулося гга Пол¬ 
тавщину. 
Генерал П. С. Жевахов останні ро¬ 
ки свого життя після повернення 
з походу мешкав у м. Б і ликах 
(тепер Кобеляцькою р-ну). Два¬ 
надцять бойових знамен П. н. о. 
1812 зберігалися потім в Успен¬ 
ському кафедральному соборі 
м. Полтави. Будівля собору, за 
винятком мурованої дзвіниці, не 
збереглася. 
ПОЛТАВСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНС- 
ПОРТУ. Ств. 1930 як Полтавська 
контора «Союзтранс» Всесоюз. 
транспортно-єкспсди ні й 11 - об ’ єднай - 
пя. 1932 Полтавс ька контора пере- 
даиа Харків, автогужовому трагг- 

716 



спорт, тресту «Хотранс», стає Пол¬ 
іпи. міжрайонною конторою «Хот- 
ранс». З ств. 1937 Подтав. обл. 
був органів, автогужовий трест 
«Полтавтранс». 1939 ств. Полтав. 
обл. трест автомоб. транспорту, 
якому підпорядковувалось 4 кон¬ 
три: Полтавська, Кременчуцька, 
Гадяцька і Лубенська. Після виз¬ 
волення Полтавщини від нім.-фа¬ 
шист. окупантів трест відновив 
свою діяльність у листопаді 1943. 
Починаючи з 1966 п’ять разів змі¬ 
нював свою назву. Сучасна — з 
1989ІЇ Тепер об'єднання мас у 
своєму складі 21 автотранспортне 
ііі чпрпемі і но. Попав, і рапс порі 
по експедиц. підприємство, стан 
цію тех. обслуговування. Полтав¬ 
ське обл. об’єднання автобусних 
станцій, обласний автоучкомбінат 
та обл. госпрозрахункову ремонт¬ 
но-будівельну дільницю. Розміще¬ 
не на вул. Чапаєва № 9. 
ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВИ- 
РОБНЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ РЙБ 
НОГО ГОСПОДАРСТВА (Пол- 
таварибгосп). Ставкове' рибне гос 
подарство Свій початок бере з 
1.1 1965. Розміщуються ставки 
здебільшого в заплаві ріки Сули, 
на землях непридатних для зем¬ 
леробства після заповнення чаші 
Кременчуцького водосховища. До 
складу об’єднання входять Бро- 
варківське, Лиманське, Святіші в- 
ське рибні господарства, які зай¬ 
няті вирощуванням товарної став¬ 
кової риби; селекційно-племінне 
і риборозплідні рибні господарст¬ 
ва; Градизький рибзавод перероб¬ 
ки рибної продукції; Кременчуць¬ 
ке нерестово-вирощувальне рибне 
г-во та Дніпродзєржинський рибо- 
ро.з подільник рослиноїдних риб, 
діяльність яких спрямована па від¬ 
творення рибних запасів Кремен¬ 
чуцького і Дніпродзержинського 
водосховищ. Загальна площа вод¬ 
ного дзеркала ставків, що нале¬ 
жать об'єднанню 7080 та. Загаль¬ 
на площа господарства понад 
7250 та. Розміщене в с. Бугаївці 
Глобинського р-ну. 

ПОЛТАВСЬКІ: ОБЛАСНЕ 

ПОЛТАВСЬКЕ обласні від¬ 
ділення — 1) Музичного това¬ 
риства України. Сгв. 19 )9 оргкомі¬ 
тет, який 1968 реорганізований па 
муз. т-во. У 1989 об’єднувало 28 
районних і 478 первинних органі¬ 
зацій, 5194 дорослих членів т-ва 
і 38 885 юних любителів музики. 
У складі первинних орг-цій діють 
професійні художні колективи (3), 
муз. павч. заклади (32), самодіяль¬ 
ні (77), СПТУ (8), середніх шкіл 
(367). У 1970—74 обл. відділен¬ 
ням були відкриті муз. класи при 
загал ьіюосв. школах, де навча¬ 
лося понад 1100 дітей і працювало 
80 викладачів. Бере участь у фе¬ 
стивалях, оглядах нар. творчості, 
святах пісні, зокрема під час обл. 
свята нар. творчості «Сорочинсь- 
кий ярмарок». Учасник літ.-муз. 
журналу «Полтавська родина», ор¬ 
ганів. Укр. фондом культури. У 
рамках діяльності відділення про¬ 
ходять заняття «Музичних віта¬ 
лень», муз. лекторіїв, творчі звіти 
худож. колективів тощо. 
2) Педагогіч. товариства України. 
Засн. 1960. Станом на 15 VI 1990 
складалося з 32 міських і районних 
відділень, 952 первинних орг-цій, 
20 210 індивід, і 763 колективних 
членів (школи, профтехучилища, 
установи, підприємства). Діють 
92 школи передового пед. досвіду, 
134 творчі групи, 445 груп науко- 
во-пед. інформації, 355 шкіл мо¬ 
лодих батьків, 32 нар! ун-ти пед. 
знань для батьків, 72 кабінети пед. 
освіти батьків. Керує відділенням 
обл. рада з 9 осіб. Розташ. на вул. 
Жовтневій № 64. 
3) Товариства радянсько болгар¬ 
ської дружби. Ств. 1962. До скла¬ 
ду обл. відділення входять прези¬ 
дія, 5 комісій, зокрема по роботі 
серед колективних членів, органі¬ 
зації масових заходів, інформації 
і пропаганді, організації листу¬ 
вання 150 первинних організацій. 
Розмішене на вул. Комсомоль- 
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ській, 37. Див. Міста-побра 
ти чи. 
ПОЛТАВСЬКЕ обласне 
КНИЖКбВО-І АЗЕТНЕ ВИДАВ 
НЙЦТЬС. Ств. 1937 як Полтав. 
обл. вид-во газ. «Більшовик Пол¬ 
тавщини». У жовтні 1943 перейме¬ 
новане на Полтав. обл. вид-во 
газ. «Зоря Полтавщини». Зна¬ 
ходилося у віданні виконкому Пол¬ 
тав. обл. Ради. 1948 реорганіз. 
на Полтав. обл. вид-во обл. управ¬ 
ління в справах поліграфії та 
вид-в, з 1951 — Полтав. обласне 
вид-во обл. управління в справах 
поліграфії, вид-в і книжної тор¬ 
гівлі. 1960 перейменоване в обл. 
книжково-газетне вид-во. Лікві¬ 
доване 1964. Містилося на вул. 
Котляревського № 38/40. 
ПОЛТАВСЬКЕ обласне уп¬ 
равління КУЛЬТУРИ. Ств. 
11.VI 1953. Здійснює керівниці ію 
будинками культури (398), клуба¬ 
ми (534), бібліотеками (974), му¬ 
зеями (17 — державних, 441 — 
па громадських засадах), кінотеат¬ 
рами (ЗО), укр. муз.-драм, театром 
ім. М. В. Гоголя, ляльковим теат¬ 
ром, філармонією, Полтав. му¬ 
зичним уч-щем ім. М. В. Лисенка, 
Галицьким уч-щем культури ім. 
І. П. Котляревського, музичними 
(41), художніми (4) школами. Уп¬ 
равлінню підпорядковано 25 ра¬ 
йонних та 4 міських відділів куль¬ 
тури, виробниче об’єднання «Кіно- 
відеопрокат», госпрозрахунковий 

Полтава. Реальне (Олександрівськг) 
училище. 

ремонтно виробничий комбінат. У 
структуру управління ввійшли 
відділ культурно освітньої робо¬ 
ти та кіновідеопрокату, відділ 
мистецтв та навч. закладів, пла- 
ново-фіїїанс. відділ, відділ облі¬ 
ку та звітності. До 1953 питаннями 
культури займався відділ у спра¬ 
вах культур.-осв. закладів Полтав. 
облвиконкому, органі з, 1945 на 
базі сектору політико-виховної 
роботи Полтав. обласного відділу 
нар. освіти. 
ПОЛТАВСЬКЕ ПОВІТОВЕ учй- 
лище. з аси. 15.Х 1799 як народне 
училище, трикласне. 1808 перетво¬ 
рене на повітове (141 учень, у на¬ 
ступні роки їх число зросло до 
160). Крім загальноосв. предметів, 
вивчалися іехполої ія пі цгриеметв 
(солеваріпия, цукроваріння, вшю- 
парішія). З 1831 6у ю припинено 
викладання фізики, природи ьої 
історії і гехпології підприємств. 
26.XI 1877 повітове уч-ше пере¬ 
творено на Полтавське міське 
училище трикласне. У II. п. у. нав 
чалися М. В. Гоголь (1818—19) та 
укр, письменник, журналіст і пе¬ 
дагог В. С. Гшьтосиров (Гнилоспр, 
закінчив 1850). Містилося на розі 
Олександрійської вул. і Петровсь- 
кої ііл. (тепер вул. Жовтнева, 
пл. Леніна). 
ПОЛТАВСЬКЕ РЕАЛЬНЕ УЧИ¬ 
ЛИЩЕ Олександрі всоке. Засн. 
1876. Спочатку мало два класи, з 
1881 — сім класів. Першим дирек¬ 
тор — М. В. Кишмовський. З 
1897 при училищі діяли недільні 
та святкові курси. Викладачів — 
29 (1916). Спочатку уч-ще місти¬ 
лося у найманому будинку біля 
Срітинської церкви, з 1879 — на 
вул. Кузнецькій, потім Пушкіна 
,\° 85 (тепер будинок Полтавсь¬ 
кого елеь піротехнічного техніку¬ 
му на вул. Пушкіна М 83і). 
ПОЛТАВСЬКЕ ТОВЛРЙСТВО 
РЕРІХІВ. Ств. в січні 1999. Об’єд ¬ 
нує прихильників о цюго з напря¬ 
мів біогенетики, ст а їли ь за мету 
сприяти СТВ. Всесиі І ІІІ.ОІ о людсь¬ 
кого братства, 
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ПОЛТАВСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
СІЛЬСЬКОГО господАрст- 
ВА. Засн. 1865. Одним із заснов¬ 
ників і президентом до поч. 20 ст. 
був Д, К. Квітка. У 1894 засн. 
Зіньківське відділення т-ва, 1884 — 
Дослідне поле Полтав. т-ва с. г. за 
1 версту від Павленок па площі 
67 дес., що належала земству, з 
двома хуторами на ньому. Утри¬ 
мувалося на кошти М-ва землероб¬ 
ства (64 400 крб. щорічно) та Пол¬ 
тав. губ. земства (3050 крб.) і 
власні прибутки. Директором по¬ 
ля на поч. 20 ст. був вчений агро¬ 
ном С. Ф. Третяков (Новий Хутір 
Дослідного поля), помічником 
його — вчений агроном К, Л. Вер- 
бецький (Старий Хутір Дослідно¬ 
го поля). 1896 при ІІолтав. т-ві 
с. г. ств. відділення (відділ) садів ¬ 
ництва, 1903 — відділення бджіль¬ 
ництва, 1905 — кооперативний 
відділ. З 1896 при т-ві діяло бюро 
кіннозаводства. Видавався щотиж¬ 
невий с.-г. жури. «Хуторянин 
(1896). Після смерті Д К. Квітки 
деякий час і во очолював віці 
президент II. її. Гапько (1908 він 
же й відповідальний редактор «Ху¬ 
торянина*). 1916 президентом Пол¬ 
тав. т-ва с.-г. був проф. А. П. Шим- 
ков, віце-президент В. С. Кіяни- 
цин, членами правління С. Ф. 
Третяков, Е. П. та М. П. Ганько, 
В. М. Дяков, Д. Я. Зекель, Ф. А. 
Лизогуб, П. М. М а лама та ін. 
ПОЛТАВСЬКЕ ТОВАРЙСТВО 
СПРИЯННЯ ФІЗЙЧНОМУ ви 
ХОВАННЮ ДІТЕЙ. Відкр ите 
7.V 1897 і діяло до 1917. Головою 
комітету товариства тривалий час 
був В. Г. Короленко. 
ПОЛТАВСЬКЕ тракторне 
УЧЙЛИЩЕ. Ств. 1936 як Ярослав 
ська школа автомобільних техні¬ 
ків. з 1937 — Ярославське військ, 
автомобільно-тех. училище. 1938 
переведено до Полтави і стало нази¬ 
ватися Полтав. військ, автомоб. 
училищем, з грудня 1940 — II. т. у. 
Готувало техніків-лейтенанті в, 
військ, техніків. У серпні 1941 па 
базі уч-іца сформовано Полтавсь- 
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кого тракторного училиищ зви 
дений полк. У вересні 1941 учили 
ще евакуювали до П’ятигорська, 
в лютому 1942 — до м. Ілотані, 
у листопаді 1942 — до м. Мари 
Туркм. РСР і стало називатися 
Полтав. танковим уч-щем. У серп¬ 
ні 1944 переведене до м. Олек¬ 
сандрії Кіровоград, обл., у серпні 
1945 — до Кіровограда. Розфор¬ 
моване 21.II 1947. 9 випускників 
уч-ща стали Героями Рад. Союзу. 
полтавське укр аТ нське 
ДРАМАТЙЧНЕ ТОВАРЙСТВО» 
Ств. 1914 в Полтаві групою акторів 
кол. Трупи артистів під орудою 
Л. Леонідова та П. Каганця. Режи¬ 
серами були: С. Кияпов-Чарський, 
П. Клнмепко, Н. Нескуба, Д. Ко¬ 
зачковський, І. Котов. Метою 
товариства був творчий розвиток 
надбань корифеїв укр. театру. 
У 1918—19 група поповнилась 
за рахунок провідних акторів* 
аматорів «Музично драматичного 
гуртка», акторів з ін. міст. 
Драматичне товариство працюва¬ 
ло в народному театрі «Маяк», 
в їдальні Південного вокзалу, Губ- 
сельбудинку, пакгаузі Київського 
вокзалу, в Саду чиновників, Клу¬ 
бі трудящих, в Коб шпанському 
парку, музичному уч-щі, у «Зеле¬ 
ному острові», в приміщенні місь¬ 
кого театру ім. М. В. Гоголя, де 
1915—17 був розташований лаза 
рет, а також у селах Полтавщини. 
Товариство обслуговувало госпіта¬ 
лі, брало участь у благодійних ве¬ 
чорах, народних гуляннях, де, 
крім показу вистав, виступав його 
хор, солісти-вокалісти. Збори від 
цих видовищ часто йшли у фонд 
допомоги сім’ям загиблих і пора¬ 
нених воїнів на фронтах імперіа 
лістичної війни. У репертуарі: 
«Наталка Полтавка», «Москаль 
чарівник» Г Котляревського, 
«ІПельменко-деищик », « Сватання 
па Гончарівці» Г. Квітки-Основ'я- 
непка, «Пошились у дурні», «Не 
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політик» М. Кропивиицького, «За 
двома зайцями» М. Старицького, 
«Наймичка», «Сто тисяч», «Лиха 
іскра поле спалить і сама щезне» 
1. Карпенка Карого, «Нахмарило» 
Б. Гріпчеика, «За Ііімань іду» 
В. Александрова, «Панна ІІІтукар- 
ка» А. Володського. У 1920 части¬ 
на співаків і музикантів товарист¬ 
ва об’єдналося в оперний трудовий 
колектив. На поч. 1924 т-во реор¬ 
ганізувалося і прибрало назву 
полтавський театр «Рг/д». 
ПОЛТАВСЬКИЙ АВТОАГРЕ 
ГАТНИЙ ЗАВбД ім. 60-річчя 
СРСР Засн. 1945 як ГІолтав. мо 
торемонтний завод. У 1948 реорга- 
ніз. на Полтав. ремонтний завод. 
Здійснював ремонт автомоб., ком¬ 
байнових і трактор, моторів, ре¬ 
монт ін. деталей.З 1959, у зв’язку 
з перепрофілюванням на виготов 
леиня вузлів та агрегатів для ве 
ликих вантажних автомобі ііи та 
запасних частин до них, став на¬ 
зиватися ГІ. а. з. Було збудовано 
нові цехи. Підприємство стало 
головним в автомоб. пром-сті по 
вироби, пиевмотормозиої апарату¬ 
ри для великих автомобілів, авто¬ 
бусів, тролейбус: і в, причепів і на¬ 
півпричепів. Є музей історії заво¬ 
ду. Розтані, на вул. Зіпьківській 
№ 57. 
ПОЛТАВСЬКИЙ АГРОКООПЕ- 
РАТЙВНИЙ ТЕХНІКУМ. Ств. 
постановою Полтав. губвиконко- 
му Рад від 23.VIII 1923 шляхом 
об’єднання Полтав. коонерат. тех¬ 
нікуму і Поттав. технікуму садів¬ 
ництва. З 1925 носив назву П. а. т. 
Мав відділення: садовогороднє, 
агрономічне і кооперативне. 1929 
П. а. т. був реорганіз. па Полтав¬ 
ський сільськогосподарський ін 
ститг/т. 
ПОЛТАВСЬКИЙ БУДЙНОК 
ЗВ’ЯЗКУ. Розташований у пд. 
секторі Круг го) площі між вул. 
Лупачарського і Куйбишева (вул. 
Жовтнева №» 33). Споруджено 
1953—58 у пеокласицистичних ар- 
\п. формах за проектом арх. 
Д. С. Бойчепка, Д. С. Вероцько- 

го, 3. П. Марченка. Первісно па 
цій ділянці 1811 за типовим про¬ 
ектом арх. А. Захарова, було спо¬ 
руджено в стилі класицизму пові¬ 
тові присутствені місця. Комп¬ 
лекс складався з центр, прямо¬ 
кутного в плані двоповерхового 
мурованого корпусу та двох одно¬ 
поверхових флігелів обабіч. Упро¬ 
довж 19 ст. споруди неодноразово 
перебудовувалися. У кін. 19 — на 
поч. 20 ст. тут розміщалася міська 
пожежна команда, різні установи. 
1911—13 на розі теперішніх вул. 
Лупачарського і Жовтневої на 
місці розібраного бічного флігеля 
було зведено у стилі модерн три¬ 
поверховий корпус Полтавської 
жі попої художньо-промислової 
школи ім. С. С. Xрульова, який 
вніс дні онанс у класицистичний 
ансамбль Круглої площі» Стюру- 

іп 1943 поруйновано. З меняо 
досягнення стилістичної єдності 
ансамблю ГІ. б. з., відбудований 
па залишках кол. повіт, присутсг- 
взіших місць і школи, вирішено 
у стильових формах класицизму 
поч. 19 ст. із збереженням спіль¬ 
ного для всіх споруд площі харак¬ 
теру фасадних членувань. Буди¬ 
нок мурований, симетричний. Гол. 
вхід акцентовано шестиколонним 
портиком іоничного ордера, який 
увінчано трикутним фронтоном. 
З його побудовою завершено архіт. 
ансамбль Круглої площі. Іл.— 
табл. VI. 
ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬ¬ 
НИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТ¬ 
НОГО БУДІВНИЦТВА. Ств. 
1925 на базі професійної мех. 
школи. 1930 перетворений на за¬ 
лізничний технікум. 
З 1989 V технікумі ведеться підго¬ 
товка фахівців лише на стаціона¬ 
рі з спеціальностей: будівництво, 
експлуатація і ремонт автомоб. 
шляхів та аеродромів, експлуата¬ 
ція і ремонт підйомно іраїїепорг- 
них, будівельних, шляхових ма 
шин та обладнання. За час роботи 
технікум підготував 6л. 10 тис. 
фахівців. Зокрема, 1928 технікум 
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икшчив М. І. Гриценко (1906— 
НО) — уродженець о. Покровеька 
15агачка, Герой Рал. Союзу (1945); 
1939 — В. М. Миісолаєнко (1920— 
44) — уродженець Полтави, Герой 
Рад. Союзу (1944). Розміщений 
на площі Слави № 1. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ТЕ 
Атр — рос.-укр. професіональний 
театр. Діяв у спец, перебудовано¬ 
му під театр казенному будинку. 
1808—12 трупу утримував її. Ка- 
липовський. У складі трупи бу¬ 
ли — А. Кдлиповська, М. Трус- 
коляська, О. Струпова, О. Павло- 
ва, П. Медведсв, Д. Поляков, 
К. Манкутевич, Д. Мшіеєв. Трупа 
виступала в Кременчуці, Ромнах, 
Катеринославі (тепер Дніпропет¬ 
ровськ), 1812 переїхала до Харко¬ 
ва (з 1814 разом з Й. Калиновсь- 
ким її власником був І. Штейн). 
У 1817 трупа поділилася на дві 
частини, одну з яких було переве¬ 
дено до Полтави. Режисером тру¬ 
пи був II. Варсов, помічниками 
режисера — М. ІДепкіл (див. 
Щепкіна провулок) і М. Горо- 
денський. До її складу входили 
драм, актори Павлов, І. Угаров, 
П. Медведсв, Нальотов, Климов, 
Т. Пряженковська, М. Сорокіиа, 
Медведєва, Алексєєва, К. ІІа- 
льотова. Серед співаків: Бистрова, 
Постникова та інші, диригент — 
Ф. Данильченко. Директори теат¬ 
ру — І. Котляревський (див. Кот¬ 
ляревського вулиця) та О. Ім- 
берг. 
У репертуарі: п’єси рос. драматур¬ 
гів — «Недоросток» Д. Фонвізіна, 
«Хвалько» і «Диваки» Я. Кііяжні- 
ші, «Великодушність, або Рек 
рутськип набір» М. Ільїиа, «Бога- 
тонов па селі, або С юрприз самому 
собі» М. Загоскіна, «Своя сім’я, 
або Заміжня наречена» О. Ша- 
ховського, О. Грибоєдова і М. 
Хмельницького, «Едіп в Афінах» 
В. Озерова; п’єси зарубіжних 
авторів (Ж. Б. Мольсра, Р. Б. 
Шерідана, Г. Д. Цшокке, А. Коце- 
бу та ін.) у рос. перекладах, опе¬ 
ри «Водовоз» Л. Керубіні, «Севіль- 
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ськии цирульник» Дж. І І.І ІЗІСЛЛО, 

«Сільські співачки » В. Фйора ван¬ 
ті, «Чорногорський дамок» Н. Да~ 
лейрака та іи. Не маючи п’єс укр. 
мовою і на укр. тематику, II. в. і. 
включив до репертуару оперу «Ле- 
ста, дніпровська русалка» (укр. 
варіант комічної опери С. Краусра 
«Дунайська русалка»), оиеру-во- 
девіль «Удача від невдачі» II. Се- 
менова (муз. К). Е. Л еон гарда), 
дія якої відбувається на Волині, 
окремі персонажі розмовляють 
укр. мовою. В опері-водевілі «Ко 
зак-віршописсць» О. Шаховського 
та в комедії «Марфа і Угар, або 
Лакейська війна» О. Корсакова 
ролі Климовського та У тара вико- 
нувів укр. мовою М. Щенкін. 
Для цього театру І. Котляревський 
написав свої укр* п’єси «Наталка 
Полтавка» та «Москаль чарівник» 
(1819). Вистави цих творів за 
участю М. Щспкіиа в ролях Ви¬ 
борного : Михайла Чупруна від¬ 
крили історію укр. профес. теат¬ 
ру. Трупа щороку виступала у 
Харкові, Кременчуці, Ромнах, 
Чернігові та іи. містах. Наприкін¬ 
ці 1821 П. в. т. потрапив у скрутне 
матеріальне становище і припинив 
діяльність. 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ВІСНИК*. Га- 
зета Полтав. міської Ради нар. 
депутатів. Щотижневик. Перший 
номер вийшов 14.XI 1990. Редак¬ 
ція — на вул. Пушкіна № 115; 
з грудня 1990 — на вул. Жовтне¬ 
вій № 36. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНЙЧО 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІ¬ 
НАТ. Первісна назва — Дніп 
ровськ ий гірн ичо-зба гачу вал ьн ий 
комбінат. З 1981 — сучасна назва. 
Перша черга комбінату по видо¬ 
бутку сирої заліз, руди і вироби, 
залізорудного концентрату введе¬ 
на в експлуатацію 1970. У 1975— 
80 здійснено розширення і рекон¬ 
струкцію діючого виробництва, а 
також збудовано 2 ф-ки огруд- 
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купи ІШЛ. Оси. ВИДОМ продукції 
стали залізорудні окатиші, що 
поставляються на експорт і мета¬ 
лург. підприємствам України. 1981 
Дніпровський гірничо-збагач. ком¬ 
бінат перейменований на П. г.-з. к. 
Розміщений у м. Комсомольську. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬ¬ 
КИЙ ВІЙСЬКОВО РЕВОЛЮ¬ 
ЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (Губвійськ¬ 
ревком). Полтав. губвійськревком 
існ. періодично у 1918—20. Пер¬ 
ший його склад утв. 19.1 1918. 
До нього ввійшли — від більшо¬ 
виків М. Алексєев (голова), В. 
Яковлев, С. Сметанич, А. Робсман- 
Вагранська, П. Буцеико, П. Сви¬ 
стун; від лівих есерів — Лат¬ 
віє в і Ганепко. Виконував одно¬ 
разово функції губ. і міськ. орга¬ 
нів влади. З перших днів існу¬ 
вання займався зміцненням реію- 
люц. порядку і підготовкою до 
скликання з’їзду Рад робіні., сел. 
і солдат, депутатів, 25.11 1918 
було обрано виконком Полтавсь¬ 
кої Ради робітничих, селянських 
і солдатських депутатів. Губвій¬ 
ськревком припинив діяльність. 
Під час наступу иім.-австр. військ 
влада знову перейшла до військ. - 
революц. к ту, який був виділений 
губвиконкомом і діяв з 12 по 29 
березня 1918. 27. XI 1918 Полтава 
була визволена від гетьманців чер¬ 
воними повстанськими військами, 
які створили військ.-революц. к т 
на чолі з М. Шинкарем. Ревком 
проіснував одну добу, всі члени 
його були заарештовані військами 
петлюрівської Директорії, які зай¬ 
няли місто. Полтава була визволе¬ 
на 19.1 1919 і в той же день знову 
був ств. губвійськревком. Мав 
свій друк, орган <<Известия воєн¬ 
но- революциошюго комитета Пол¬ 
тавщини». 12.11 1919 свої повнова¬ 
ження передав Полтав. губ. вико¬ 
навчому к-ту Рад робітн., сел. і 
солдат, депутатів. У черговий раз 
ств. 14. XII 1919 після вигнання 
дешкіпських військ для віднов¬ 
лення Рад. влади і встановлення 
порядку в губернії. До його складу 

входили Я. Дробніс, Г. Кондрат- 
ко, П. Буцеико, Ю. Коцюбинський, 
С. Козюра, Д, Сердюк. Був тим¬ 
часовим надзвичайним органом 
держ. влади й управління. Вида¬ 
вав разом з губ. комітетом КП(б)У 
друк, орган «Радянська влада». 
Припинив свою діяльність 25 квіт¬ 
ня 1920 після виборів у місцеві 
Ради. 
У 1918—20 періодично існ. й пові 
тобі військ.-революц. к-ти. Зо¬ 
крема, після перемоги над дені- 
кінцями в грудні 1919 були ств. 
Гадяцький — 4 грудня, Кобеляць¬ 
кий — 6 грудня, Зіньківеький і 
Пирятинський — 7 грудня, Пе¬ 
реяславський — 16 грудня, При¬ 
луцький — 18 грудня, Кремен¬ 
чуцький — 20 грудня, Костянти- 
ноградськні'і (Кой градськнй) — 
28 грудня. 
У квітні 1920 пройшли повітові 
з’їзди Рад роб і ті і., сел. і черво- 
иоарм. депутатів, були обрані по¬ 
вітові виконкоми, яким ревкоми 
передали владу і припинили існу¬ 
вання. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬ¬ 
КИЙ компЕт охорсЗни 
ПАМ’ЯТОК МИСТЕЦТВА І 
СТАРОВИНЙ (Губкомис). Ств. 
28.1 1919 при губ. відділі нар. 
освіти, в складі 15 чол. (керівни¬ 
ки музеїв, архіву, вищих навч. 
закладів Полтави та краєзнавці). 
Очолив усю краєзнавчу роботу. 
Того ж року відкрив виставку кар¬ 
тин уродженця Полтави, худож¬ 
ника М. О. Ярошенка (див. Яро- 
гаєчка вулиця), надісланих з Пет¬ 
рограда вдовою живописця. 27.IV 
1919 губкомис організ. у місті 
музей обраяотвор. мистецтва, його 
першим керівником став М. Я. 
Рудинськпй (1887—1958, доктор 
істор. наук з 1949). Того ж року 
він видав путівник по музею. За 
його ініціативою почався випуск 
серії брошур про знатних урод¬ 
женців краю. На иоч. 1919 губко¬ 
мис відкрив у місті Центральну 
наукову б-ку (понад 20 тис. од. 
зб.). Губкомис та наукове т-во 
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• нрияли відкриттю в місті їстор. 
архіву. Губкомис приділяв значну 
увагу збиранню культурних цін- 
м<)< гей, що зберігалися в кол. по¬ 
міщицьких маєтках, та створенню 
па їх базі музеїв. З цією метою йо- 
н) представники побували в маєт¬ 
ках І оголів Японс ьких, КочубеїВ, 
І’еппіних, ТрОїципських, Муравію- 
имх Апостолів та ін., де були зіб¬ 
рані книги, картини, посуд, різні 
речі побуту. Гі маси в 1919 до 1 Гол 
і а гаї »у ни :ии кип 39 834 одиниць 
рече Гі, в» му и іп н архіву І ?. 605 
шк і мі і і II 
V кін і ці 19(9 відділ пар і >• ш і в 

II | Ні і ні В \ і і 1І< Ні І І И МІМ рІД ПІ 

ІІрп ДІЯЛЬНІЇ І Ь іубкомиєу 1 ріко 

меичуцмв гам і і впрщ п помітко 
миєм. Н імку 1920 вони Вже ієну 
ваш в Лубнах, Миргороді, Іо\- 
виці, Прилуках, Кобеляках'. До 
кіпця року в губернії було сів. 
10 повітком псі в* У результаті їх 
діяльності було організ. музеї: у 
Лубнах (101.9), Ромнах (1919), 
МИрГОро 'і (1920) Іпчіиіці (1020) 
І Іаг.ко ю му іеїв, яких у І!120 на ііч 
1.), гуртувалися Краї ш івііі К[іім 
М. 51. РудшіСЬКоґО, аь мінно нра 
цю вал и в губкомиєі гакі еіпузіас- 
тп єікк і справи, як і'юго сестра 
Олена ‘/Іі ішіа, К. Н. Мощелко, 
В О ПІі потьсв а іп. Але у 1921 їх 
ЗВппуІ мігмі в коптрреволюц. ді 
я майн і і і заарештували. Тільки 
заєі упппціво В. Г. Короленка 
врятувало їх від суду. У 1924 
воші та ін. працівники були звіль¬ 
нені з роботи і повторно заарешто¬ 
вані, що негативно позначилося 
на справі охорони і збереження 
пам’яток. Губкомис ліквідований 
1922 у зв’язку з реорганізацією ор¬ 
ганів освіти. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ГУРТОК лю 
БЙТЕЛІВ ФІЗИКО МАТЕМА 
ТЙЧНИХ НАУК. Існував протя¬ 
гом 1896—1916. Членами гуртка 
були в основному викладачі серед¬ 
ніх навчальних закладів Полтави. 
Гурток видавав свої друковані 
«Звіти». Членами гуртка були: 
П. П. Чернушевич (один із його 

ПОЛТАВ. ЗАВОД ЛАМП 

організаторів), X. О. Балясний, 
М. В. Мусіснко-Берученко, О. О. 
Зінов’єв, М. С. Лук’янов, С. І. 
Мачуговський, П. І. Трипольсь- 
кий, Каратєєва, П. П. Фролов, 
її. І. Падеревський, Амфельд, 
О. Ф. Коварджик (гласний міської 
думи, пізніше — директор Костян- 
типоградської гімназії), М. В. 
Бєльськмп, Р. А. Іоделіс та ін. 
І урток мав б ку, прилади, архів. 
Па початку 20 ст. членом гурт¬ 
ка був гімназист М. Д. Папалексі 
(1880 1947} радіофізик, акад. 
Дії ( І’СР (і П>39). 
ПОЛІ и»( ЬКИЙ ЕКОНОМІЧ¬ 
НІ! її РАЙОН, ієн. 1960—62. 
Див. 1\и)а народ по/о /осно~ 
<)арства ІІо м їм. а їм скоп, ра¬ 
йону. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХ¬ 
НІЧНИЙ ТЙХШКУМ. Відкри¬ 
ши 1944 у дію кімнатах. ІІав 
ч шия ігрово ці іОея в три зміни. 
Паралельно йшла відбудова навч. 
корпусу па пул. Комсомольській 
Л!" '>1 \ Готував техшків-будівель- 
ликів. З 60-х рр. почав готувати 
фахівців для з-дів газових ламп. 
«Електромотор» та ін. 1977 для 
навч. корпусу реконструйовано 
будинок кол. реального училища, 
де в 20-х рр. містилася індустр.- 
тех. проф. школа, в якій 1922— 
24 навчався один з піонерів ракет- 
но-косміч, техніки Ю. О. Побєдо- 
носцев (див. Побєйоносцеву Ю. О. 
меморіальна дошка). За час діяль¬ 
ності технікум випустив понад 15 
тис. фахівців. Тепер П. е. т. готує 
фахівців з таких спеціаль¬ 
ностей' електроустаткування пром. 
підприємств й установок; елек¬ 
троосвітлювальні прилади й ус- 
тановк и; електромашинобу ду ван - 
ня; оброблення металів різан¬ 
ням. Розміщений на вул. Пушкіна 
№ 83а. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗО¬ 
РОЗРЯДНИХ ЛАМП ім. Комсо 
молу України. 1960 почалося 
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бу д- но з-ду, а 28. V 19в!> мсту пила 
до ладу його перша черга, із 
заводського конвейєра зійшла 
перша люмінесцентна лампа. У 
вересні був встановлений перший 
стартер. Через два роки (в 1965) 
на з-ді почала діяти перша скло¬ 
варна піч, у 1966 розпочалося ви¬ 
готовлення лами ДРМ. 1990 з-д 
випустив їх понад 5 млн. штук. 
У 1972 для натрієвих ламп була 
закуплена ліцензія в амер. фірми 
«Дженерал електрік», а в 1973 
почалося ств. перших зразків цих 
ламп. У грудні 1974 приступили 
до пром. освоєння і виробництва 
натрієвих ламп. На з-ді ств. спеці¬ 
альне конструкторсько -технолог. 
бюро джерел світла (1965), а також 
машиноб. виробництво. З 1990 про¬ 
дукція експортується за кордон. 
Міститься на вул. Заводській 
№ 1. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗА 
ЛІЗОБЕТОННИ X ВЙРОБІВ. 
Ств. 1959 як полігон залізобетон¬ 
них виробів. 1.1 1961 перетворе¬ 
ний на з-д залізобетонних конст¬ 
рукцій управління будівництва і 
промбуд матеріа лі в Полтав. рад- 
наргоспу. З 1980 — завод залізо¬ 
бетонних виробів ЛІ! 7} з 1989 — 
сучасна назва. Розташ. у провул¬ 
ку Шевченка № 20. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕ- 
ДЙЧНОГО СКЛА. Ств. 1928 у 
Харкові як майстерня по виго 
товленню лаборатор. і мед. виро¬ 
бів з привозного скла. 1930 май¬ 
стерня переведена до Полтави 
і перетворена па фабрику «Термо¬ 
метр», яка виготовляла різнома¬ 
нітні термометри (тех., хім., лабо¬ 
раторні, зернові, інкубаторні, не¬ 
складні пробірки для розфасовки 
таблеток, маленькі колбочки). 
У 1943 після визволення Полтави 
фабрика відновила свою діяль¬ 
ність, у липні 1947 перейшла у 
відання Головмєдсклопрому і бу¬ 
ла перейменована на склозавод. 
Вироби, ртутних термометрів при¬ 
мішено. Збуд. ампульпий цех, 
почали випускати вакуумні ампу¬ 

ли, мед. змішувачі, ампули ЬЦК, 
піпетки вимірювальні градуйова¬ 
ні, місткістю 1, 2, 5, 10 мл. 1960 
розпочалося спорудження цеху 
скловаріння. 1968 на з-ді організ. 
дільницю для випуску приладів 
та апаратів. До кіпця 1975 з-д ви¬ 
готовляв прилади до 20 наймену¬ 
вань. 1986 утв. вироби, об’єднання 
«ГІолтавмедскло», головним під¬ 
приємством якого став II. з. м. с. 
1987 освоєно серійний випуск мі¬ 
ніатюрного ріднішого розпилювача 
«Міиікрон» та ін. Утв. дільниця 
лиття із пластмас у цеху ЛГ« 3. 
Асортимент продукції налічує по¬ 
над 300 найменувань. Міститься 
на вул. Фруизе Л<> 158. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВбД«ПРОД- 
мАш». Ств. 1943 як Полтав. мех. 
з-д. З 1944 по 1954 — з-д «М’ясо- 
мй'їмащ», і 19 >1 по 1957 — трест 
«І олоипро імапі . З 1958 — сучасна 
назва. З-д фактично і став цехом 
Полтавського машинобудівного 
заводу м'ясного обладнання. Кіль¬ 
кість працюючих — 350 чол. Роз¬ 
міщений на вул, Пушкіна № 56. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВбД ХІ¬ 
МІЧНОГО МАШИНОБУДУ¬ 
ВАННЯ («Хіммаш»). Буд-во і оз- 
почалося 1964. У 1967 з-д став 
до ладу. Того ж року випустив 
перший в СРСР емальований збір¬ 
ник об’ємом 20 м3. До 1969 вироби, 
площа з-ду досягла 28 тис. м2. У 
1971—72 освоєно вироби, емальо¬ 
ваних ємкостей об’ємом 50 м3, а 
також апаратури з переміщуючим 
обладнанням (реакторі в-Полі мери* 
заторів). У 10 м п’ятирічці освоє¬ 
но вироби, металевих силосних 
башт для фуражної пром-сті, у 
1982 — нафтопром. обладнання. 
1988 було введено в дію другу 
чергу з-ду. З-д має 13 основних 
і допоміжних цехів, виробнича 
площа становить 96,1 тис. м2. Пра¬ 
цюючих понад 2,1 тис. чол. Діє 
музей історії з-ду. Розміщений на 
вул. Заводській № 1. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАКЛАД для 
ВРЯТУВАННЯ ПОТОПАЮЧИХ. 
Ств. за ініціативою полтав. гене- 
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1>:і і губернатора кн. М. Г. Рєпні¬ 
на у Полтаві, біля р. Рогізноі 
(не існуючий тепер рукав р. Ворск¬ 
ли). За проектом архітектора Кар¬ 
ташевського було споруджено бу¬ 
динок на 4 кімнати, де знаходила¬ 
ся квартира цирюльпкка, який 
надавав першу допомогу людям, 
які тонули. У будинку також 
було влаштовано все необхідне 
для подання першої допомоги. 
Провізор першої полтавської ап¬ 
теки відпускав безкоштовно необ¬ 
хідні ліки. Діяв у першій полови¬ 
ні 19 ст, Час припинення діяль¬ 
ності закладу не відомий. 
ПОЛТАВСЬКИЙ 1НЖЕНЙРНО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ. 
Відкритий 1930. Готував інженер¬ 
ні кадри для сільс. буд- ва. Спочат¬ 
ку мав назву Полтав. ін-т с.-г. бу¬ 
дівництва, з 1934 — Полтав. ін-т 
інженерів с.-г. будівництва. З 1961 
— сучасна назва. На 1990 — 5 
факультетів, 26 кафедр, 40 лабо¬ 
раторії”! і павч. кабінетів. Навча¬ 
ється близько 1,3 тис. студентів. 
Заняття ведуть 338 викладачів. 
Підготовка фахівців здійснюється 
з спеціальностей: архітектура, 
промислове і цивільне буд-во, 
включаючи спеціалізацію: с.-г. бу¬ 
дівництво, теплогазопостачання і 
вентиляція, водопостачання, ка¬ 
налізація, раціональне викори¬ 
стання й охорона водних ресурсів; 
підйомно-трансп. буд. і шляхові 
машини та устаткування, еконо¬ 
міка та управління в будівництві. 
Бібліотека — 400 тис. од. зб. 
За час існування ін-т підготував 
понад 15 тис. фахівців. 1975 на 
тер. ін-ту встановлено пам’ятний 
знак студентам і викладачам, по¬ 
леглим 1941—45 (див. Полтав¬ 
цям, загиблим 1941—45, пам’ят¬ 
ні знаки). Розміщений у будинку 
кол. Полтавсгжого інституту 
шляхетних дівчат на Першотрав 
новому проси. № 24. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ЕМАЛЬОВАНОГО ХІМІЧНОГО 
УСТАТКУВАННЯ н. д. і КОІ1- 
структорсько-технолог. (НДІемаль- 

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

хіммаш) — гол. орг-ція в галузі 
хім. машинобудування щодо за¬ 
хисту металів від корозії немета¬ 
левими покриттями. З аси. 1964. 
Основним напрямком діяльнос¬ 
ті ін-ту є розробка устаткування 
з покриттям склоемалевим, полі¬ 
мерним та із кераміки, устатку¬ 
вання з використанням електро¬ 
магнітних полів, розробка нових 
видів склоемалевих покриттів і 
конструкційних керамічних мате¬ 
ріалів; технологій виготовлення 
нових склоемалевих сполук і про¬ 
гресивних методів їх нанесення 
на хім. устаткування; технологій 
виготовлення хім. устаткування 
тощо. Розміщений на вул. Фрунзе 
\ь 158. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 
Ств. 1931 як Полтавський інститут 
м’ясної ісхііології па базі бекон¬ 
ної-о факультету Київ, техноло¬ 
гічного ін-ту. Згодом мав назву 
Полтавський механіко-технологіч- 
ний інститут м’ясної промисловос¬ 
ті. З 1934 — П. і. м. п. готував фа¬ 
хівців з технології м’ясних продук¬ 
тів. Практику студенти відбували 
на Полтав. м’ясокомбінаті. При 
ін-ті діяли робфак і підготовчі 
курси. Історію в ін-ті читав О. К. 
Касименко. Припинив діяльність 
1936. Містився на вул. Пушкіна 
№ 56. 
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ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
М ЯСНбї ТЕХНОЛОГІЇ. Див. 
Полтавський інститут м'ясної 
промисловості. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАРОДНОЇ ОСВІТИ. Ств. 1921 
шляхом об’єднання Полтавського 
педагогічного інституту і Пол- 
тав. історико-філолог. ф ту ун-ту. 
1930 перетворений на Інститут 
соціального виховання. Див. Пол¬ 
тавський педагогічний інститут 
ім. В. Г Королепка. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СВИНАРСТВА її.-д. Ств. Всесо¬ 
юзною академією с.-г. наук ім. 
В. І. Леніна 1930 на базі зоотех. 
ф-ту та ф-ту індустріалізації с. г. 
Полтав. с.-г. ін-ту системи Нарко 
мату землеробства СРСР, Органі 
затором і першим директором ін-ту 
був проф. О. ІГ. Бондаренко (див. 
Бондаренку О. II. мсмпріа іьна 
дошка). У 1931 — 90 в ін ті працю 
вав укр. фізіолог, акад. ДІЇ УРСР, 
засл. діяч н. УРСР, Герой Соц. 
Праці О. В. Квасиицькцй (1900; з 
193С до 1971 водночас зав. кафед¬ 
рою ГІолтав. с.-г. іп-ту). Єдиний 
у країні наук, центр, який зай¬ 
мається розробкою питань теорії 
і практики ведення свинарства. 
Ііг-т є координатором досліджень 
з питань селекції, відтворення, 
годівлі і технології утримання 
свиней, а також Головним селек¬ 
ційно-генетич. центром з свинар¬ 
ства на Україні. Діє аспірантура 

Полтава. Інститут шляхетних дівчат. 
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(підготовлено понад 200 науков¬ 
ців ) і школа підвищення ква¬ 
ліфікації спеціалістів по вироб¬ 
ництву свинини. Здійснюється нау¬ 
ково тех. співробітництво з нау¬ 
ковцями зарубіжних країн. Роз¬ 
міщений на вул. Шведська Могила. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ. 
Ств. 1930 на базі Полтавського 
інституту народної освіти. 1933 
перетворений па Полтавський пе- 
дагогічни й інститут. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
УДОСКОНАЛЕННЯ вчите 
ЛЇВ. Ств. 1940 на базі обл. метод, 
кабінету та комбінату перепідго¬ 
товки вчителів у складі кабінетів 
поч. школи, фізики і математики, 
історії мови і літ рп, природознав¬ 
ства У 80-х рр. курсову перепід¬ 
готовку пройшли 29 334 особи. 
І із дппомої у вчителям та з досві¬ 
ду їх роботи за час існування ін ту 
надруковано 1200 назв книг, збір¬ 
ників, брошур, статей. Розташ. 
на вул. Жовтневій № 64. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ. Закри¬ 
тий навч. заклад у дореволюц. 
Росії. Давав освіту, естетич. і 
етич, виховання і право па посаду 
виховательок дворянських і ду¬ 
ховних дітей. Відкритий 12. XII 
1818 за ініціативою княгині В. О. 
Рєпніної, дружини полтав. гене¬ 
рал-губернатора М. Г. Рєпніна. 
Подружжя Рєпніних пожертвува¬ 
ло значні кошти па спорудження 
нового приміщення, а С. М. Ко- 
чубей продав за півціни свою нол- 
тав. садибу, в якій і розмістився 
ін-т, з 1832—у спеціально спору¬ 
дженому будинку (1828—32; арх. 
Л. І. Шарлсмань за проектом арх. 
А. Штаубертл). Спочатку це був 
триповерховий центр, корпус, з’єд¬ 
наний з двоповерховими боковими 
флігелями. 1841 ін-ту передано 
приміщення Полтавської шко¬ 
ли садівництва. Добудови 2-ї 
пол. 19 і поч. 20 сі. об’єднали 
всі об’єкти комплексу в довгу 
(130 м) триповерхову споруду. 



До іп ту приймали дівчат дворян¬ 
ського походження, пізніше духо¬ 
венства і купців віком від 6 до 
18 років. І Іонний курс навчання 
тривав 7 років. Плата за навчання 
становила 150 —400 крб. на рік. 
Понад десяті» років іп т утриму 
вався полтавським дворянством, 
а потім був переданий у відомст¬ 
во імператриці Марії Федорівни. 
У перші роки в іп 11 навчалося 15 
учениць (по одній від повіту), 
потім кількість вихованок стала 
зростати (1660 — 172, 1864 — 170; 
у т. ч. 167 — ІОЧКІ! дворян, 2 — 
духовенства, І — кумця; 1010 — 
209 учениць). Іп т І881 закінчила 
укр. письменниця Л. О. Японська 
(1861—1933, працювала до пере¬ 
їзду в Київ вчителькою в Лубен, 
повіті, організ. тут недільну шко¬ 
лу). Викладачами ін-ту були відо¬ 
мі діячі історії та укр. культури: 
С. П. Стеблі її-Канівський (1814— 
85; пар. і помер у Полтаві, викла¬ 
дав у по пав. 1-й гімназії, був осо 
бисто знайомий з І. II. Котляревсь 
ким, перший його біограф, 1866 
опублікував у «Полтав. і убери, 
ведомостях» спогади про поста), 
Д. П. ГІильчнков, укр. і чеські 
педагоги, піаністи і композитори 
A. В. Єдлічка (1821—94, викла¬ 
дав гру па фортепіано з 1848; 
помер у Полтаві) та В. В. Єд¬ 
лічка (1817—90, 1844 був до¬ 
машнім учителем поміщиків Род¬ 
зинок у маєтку Веселий Поділ, 
1844—79 викладав у ін і і, 1845 
познайомився з Т. . Шевченком. 
Помер у Полтаві), М. П. Ілляще- 
вич, Г. І. Маркевич, М. А. Цертс- 
лєв, І. А, Зарецький. Керувала 
ін-том рада, першим головою якої 
була В. О. Рєпніна, членами: 
B. В. Каппіст, М. М. Новиков, 
П. П. Гулак-Артсмойський. Піл 
час Великої Вітчизп| війни буди¬ 
нок був зруйнований. II ь і я від¬ 
будови використовується Полтав¬ 
ським інженерно бір) і в/ чььи м ін¬ 
ститутом. Видання: II. П Млза 
нов «Полілвскпп инсгіпуі благо 
родньїх девцц, 1818—1898 >. 

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМІТЕТ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ІПОДРОМ. 
Засп. з ініціативи Полтав. т-ва 
випробування коней. Діяв з 1852 
до 1917 на Сінній (Ярмарковій) 
площі (тепер тер. Полтав. стадіону 
«Ворскла» й парку та пл. Ф. Е. 
Дзержинського). Перші змагання 
відбулися в червні 1853. У 1910 
з іподрому стартував літак відо¬ 
мого рос. авіатора С. Уточкіна 
«Фарман», на якому він здійсню¬ 
вав перші польоти над містом та 
його околицями. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ІСТОРИК о- 
АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ, 
Полтав. церковний історико-ар- 
хеол. комітет. Засн. указом Сино¬ 
ду від 26.Х 1906 при архієрейській 
кафедрі з давньосховищсм при 
ньому. Проект комітету і давньо 
сховища розробив дійсний член 
ГІетерб. археол. іц ту, викладач 
історії Полтав. духовної ссміпа 
І > і ї В. О. Пархомеико (1880 — 
1942, згодом проф. Полтав. і Диі- 
іїропсгр. ТМО, потім Леніпгр. ун-ту, 
помер під час блокади Ленінграда). 
До складу комітету увійшли та¬ 
кож члени Полтавської губернсь¬ 
кої вченої архівної комісії — істо 
рик І. Ф. Павловський, вчений» 
лікар О. Ф. Мальцев (зав. Пол¬ 
тавською психоневрологічною 
лікарнею) та ін. У числі почесних 
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членіи к ту були вчені Петербур¬ 
гу Москви, Києва — М. Ф. Бі 
ляшівський, М. В Покровський, 
О. І. Успенський, О. 1. Левицький, 
М. І, Петров та ін. Очолював комі¬ 
тет (1906—10) єпископ Іоанн (І. С. 
Смирнов). Комітет займався пошу¬ 
ками і придбаннями для Полтав. 
давньосховища церковних старо- 
житиостей, давніх рукописів, дру¬ 
кованих робіт з історії єпархії, 
різних істор. джерел у місцевих 
церковних та приватних архівах, 
заслуховував на своїх засіданнях 
доповіді з історії місц. монасти¬ 
рів й окремих церков, повідомлен¬ 
ня про надходження до б-ки літе¬ 
ратури, предметів давнини то¬ 
що. Комітет збирав колекції мо 
нет, килими, рушники, козаць¬ 
кі пояси, стріли, твори мистецт¬ 
ва па релігійні сюжети видатних 
майстрів ін. народів, експонати 
для музею історії Полтав. битви. 
Члени комітету В. Пархомеико та 
В. Трипольський брали участь 
у роботі 14 го Всерос. археолог, 
з’їзду в Чернігові, де було високо 
оцінено ряд експонатів Полтавсь¬ 
кого давньосховища, у т. ч. Плаща¬ 
ницю 1466 та Псресоппицьке єван¬ 
геліє. Повідомлення про подтав. 
старожитності па 15-му Всерос. 
археол. з’їзді в Новгороді (1911) 
зробив В О. Пархомеико. Комі¬ 
тет видав три збірки своїх праць. 
Існував до 1917 включно. 
ПОЛТАВСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ 
КбРПУС Петровський — військ.- 
навчальний закритий заклад. Ств. 
з ініціативи полтав. військ, губер¬ 
натора М. Г. Рєпніна, підтрима¬ 
ної дворянами Полтав., Катери¬ 
нослав., Харків, і Чернігів, губ. 
1840 відкрито підготовчий клас. 
У 1844 наліч. 400 кадетів (часом 
їх кількість досягала 500 і біль¬ 
ше чол.). Корпус мав 7 класів 
з однорічним курсом навчання. 
Приймалися до нього хлопці 10— 
18 років. Три старші класи скла¬ 
дали роту. У строю II. к. к. скла¬ 
дай батальйон. Корпус поділявся 
па і роти: гренадерську, дві муш¬ 

кетерські та нераііжироваиу. Такий 
поділ був до 1856. У 1865 корпус 
реорганіз. на гімназію, але в 1882 
знову відновлено як кадетський 
корпус. У П. к. к. поряд з заг.- 
осв. предметами вивчали спец, 
дисципліни. До позакласних дис¬ 
циплін відносилися: стройове на¬ 
вчання, фізкультура, фехтування, 
плавання, музика, співи й танці. 
Серед викладачів і вихованців 
II. к. к. було багато діячів науки 
і культури, громад, діячів. Зокре¬ 
ма, у 1865—85 директором гім¬ 
назії, а потім корпусу був вчений 
математик, автор наук, праць 
і підручників з арифметики, гео¬ 
метрії, тригонометрії і педаго¬ 
гіки Ф. І. Симашко (1818—92); 
викладачами рос. мови — перший 
редактор неофіційної частини 
Полтавокнх губсрпских ведомо- 

стеі'і*, автор «Шмятой книжки 
Полтавской іубсрнпи за 1865 год» 
П. І. Бодянський (1809—67), ав¬ 
тор книги «Полтавская епархия в 
ее пропілом и настоящем» О. А. 
Грановский (1871—1913); виклада¬ 
чем історії у 1846—64 працював 
укр. громадський і культурний 
діяч, педагог Д. П. Пильчиков 
(1821—93), 1846 познайомився з 
Т. Г. Шевченком, став членом 
Кирило-Мефодіівського товари¬ 
ства. У Полтаві Пильчиков разом 
з В. М. Білозерським (1825—99), 
який теж у 1846—47 працював 
у П. к. к. і був членом Кирило- 
Мефодіївського товариства, про¬ 
пагував його ідеї. Пізніше Пиль¬ 
чиков був членом Полтавської 
громади. У 18,»9 62 вій — один 
з організаторів недільних шкіл 
у Полтаві. Піді римував зв’язки з 
М. П. Драгомановим. У 1874— 
1919 викладачем історії в П. к к. 
був укр> історик-архівіст І. Ф. Пав- 
ловський (1851—1922). У 1903— 
17 він працював секретарем Пол¬ 
тавської вченої архівної комісії. 
У 1848—85 малювання викладав 
художник портретів і І. К. Зай- 
цев (1805—90; з 1848 мешкав у 
Полтаві, тут помер), автор ряду 



іпчріп, пов'язаних тематично з 
М'мі.іиою, окремі полотна збері- 
• н«>и.оі і? Полтав. худож. музеї, 

1875—1.907 — художник В. О. 
П«* і кой (див. Волкова В. О. мо- 
и і а ). 

< <‘Р<‘ І випускників ГІ. к. к. було 
і-її по учасників Кримсько- (1853 

* >), рос.-тур. (1877—78) та рос.- 
иіюіі. восп (1904—05), у т. ч.— 
ш М-ІІІ р полковник, герой оборони 
І|орі Арі ура С. О. Рашевський, 
як 1111 і.і 11111 у в на форті № 11 разом 
і і« ііііі.і н>м Iі. І. Кондратенком. 
N II і і навчатися: генерал, укр. 

N і о і її іін М О. Ярошенко (див. 
'// тші'шиї вулиця), укр. художни- 
і и М І \о іп іовськиіі та М.Буто- 
ііііч, коміїо.іпгор і диригент М І. 
К 1 • пі її (автор опеїЖ «Міранда», 
-.і имфодії»1 оркестрової балади 

І і І юр, І ■>), укр. муз. діяч, скри- 
п.і п» « о псі, організатор снмф. 
оркі-стру в Полтаві і І Іп 11 а ж і.ко 
му му іігіітму ум 1111 Д Н А х шару 
мов; г п і 11 и * і <* ч 111 к і м< оорі» юі 
‘ І' К П* і її їм ііи мни, вир! ищіі 
Пі іНі І.ІІІІИІ І 111« рів рн) « \ ІхН, НІ 
норУЧИї І» 11 Іча і, 1111 в, ьК чи (188л 

1918) профі, ор М 11. ІІотоць 
і\ и 11 (18 і і ІРІЇ), авіпр підручни¬ 
ків і артилерії, Істрії артилерії, 
і4*іі майор <> І. Пащспко (1869—- 
1909), ум и тік рос. япон. війни 
1901 (),* один з піонерів ВІТЧИЗІІ. 
нові і роїі ’іаваиня В. Л. Ельяшевич 
(18/6 —1915), генерал-майор М. О. 

Іомонтович (батько рад. дипло¬ 
ма і а О. М. Коллонтай) та ін. 
Закрито П. к. к. у лютому 1919. 
Під час захоплення Полтави дені- 
кінцями відновлював роботу (ли¬ 
пень 1919). Остаточно припинив 
діяльність 19.XI 1919 у зв’язку з 
евакуацією в Сербію, де на його 
базі було ств. рос. школу. В черв 
ні — липні 1919 в приміщенні діяли 
Полтавські піхотні курси (другі). 
Гол. будинок П. к. к. зведено 
1835—40 в стилі пізнього класициз¬ 
му під керівництвом арх. М. І. 
Бонч Бруєвича. Займає пн. зх. ді¬ 
лянку Круглої площі, яка спочат¬ 
ку відводилася для чоловічої гім- 

ПОЛТАВ. КОНЦТАБІР 

назії. Найбільший серед споруд 
ансамблю (довж. гол. фасаду — 
132 м). Мурований, триповерхо¬ 
вий, Т-подібний у плані. Вісь си¬ 
метрії гол. фасаду акцентовано 
воеьм иколон ним портиком римо- 
доричного ордера, який спираєть¬ 
ся на рустовану аркаду 1-го по¬ 
верху. Увінчаний трикутним фрон¬ 
тоном. До центр, входу ведуть схо¬ 
ди та два прямих пандуси, які роз¬ 
ташовані обабіч, вздовж фасаду. 
Первісно будинок не був потинь¬ 
кований і важливу роль у ство¬ 
ренні суворого монументального 
образу відігравав контраст черво¬ 
них цегляних стін і побілених де¬ 
талей. 1920 у будинку розмісти¬ 
лася піхотна школа, в якій 1920— 
22 навчався М. Ф. Батутін, про 
що сповіщає Ватутіпу М. Ф 
меморіальна дошка. Тепер у бу¬ 
динку II. к. к. Полтавське ви 
те ч її і тис ]>аксшнс командне учи- 
ііі і цс Розґаш. на вул. Жовтневій 
Vі і 2. Ід.— габл. VII. 
ПОЛТАВСЬКИЙ КЛУБ їм. КАР- 
ЛА МАРКСА. Діяв у 1920 х рр.— 
1941. Містився на вул. Жовтне¬ 
вій № 31. Під час Великої Вітчизн. 
війни приміщення клубу зруйнова¬ 
не. Відбудоване 1947. Тепер тут 
кінотеатр ім. І. П. Котляревського. 
Міститься на вул. Жовтневій № 31. 
ПОЛТАВСЬКИЙ КЛУБ ім. 
С. М. КІРОВА. Діяв у 1920—41. 
Його першим завідуючим був укр. 
хореограф-фольклорист В. М. 
Верховинець (див. Верховинцю 
В. М. меморіальна дошка). Мі¬ 
стився у двоповерховому цегля¬ 
ному будинку па вул. Гоголя № 23. 
1934 П. к. присвоєно ім’я С. М. 
Кірова. Під час війни будинок клу¬ 
бу зруйнований. На його місці зве¬ 
дено 4-поверхоьии житл. будинок. 
ПОЛТАВСЬКИЙ КОНЦЕНТРА 
ЦІЙНИЙ ТАБІР. Ств. гітлерівця 
ми у Полтаві для рад. військово¬ 
полонених після окупації міста 
18.1 X 1941; існував до вересня 
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1945. Знаходився на тер. Бере- 
кіпки (Жовіїїевиіі р н), прилягав 
до пул. Слюсарної (Баяна), Кра- 
сіна та кутка Пушкарівка. До 
концтабору входив госпіталь для 
військовополонених, що містився 
у приміщенні с. ш. № 27 і на тер. 
обл. лікарні. Всього під час оку¬ 
пації в Полтаві загинуло 18 200 
рад. громадян, у т. ч. й цивільного 
населення. 
ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРА¬ 
ТИВНИЙ ІНСТИТУТ. Засн. 1974 
на базі філіалу Львів, торгово- 
екон. їп-ту Центроспілки СРСР. 
Факультети: економічніш, заго¬ 
тівельний, товарознавчий, техно¬ 
логічний, заочний та підвищення 
кваліфікації. У 1985—90 діяв 
філіал у Баку. Ін-т готує фахівців 
з таких спеціальностей: економіка 
й управління в торгівлі і громад, 
харчуванні; економіка іі управлін¬ 
ня в галузі агропром. комплексу, 
бух. облік, контроль й аналіз 
госп. діяльності; товарознавство 
непродовольчих товарів, товаро¬ 
знавство продовольчих продуктів; 
технологія продукції громад, хар¬ 
чування; технологія консервуван¬ 
ня. Обчислювальний центр з ЕОМ. 
1990 в інсттуті налічувалося 
288 викладачів, з них 10 докторів 
наук і професорів, 145 доцентів 
і кандидатів наук. У 1989/90 навч. 
р. кількість студентів становила 
4680, у т. ч. па денному відділен¬ 
ні — 2090 і заочному — 2590. 
За 1974—90 в ін-ті підготовлено 
понад 15 тис. спеціалістів. Ведуть¬ 
ся наук, дослідження. 1988 при 
ін-ті створено наук.-вироби, коо¬ 
ператив. У фонді б ки 446 тис. од. 
зб. (1990). Гол. корпус зведено 
1974 (архітектор В. Ф. Жданов), 
розташований на вул. Коваля № 3. 
Поруч з ін-том два 9 ти поверхові 
гуртожитки для студентів. Всі 
споруди збуд. на кошти спожив¬ 
чої кооперації та її буд. організа¬ 
ціями. З 1.ІУ 1991 — у віданні 
Укоопспілки. 
полтавський коопера¬ 
ційній ТЕХНІКУМ. Ств. 1944 

як торгово кооп. Школа. 195? пе- 
ретворепа на технікум. Готує на 
базі серед, і 8 річної ніколи фахів¬ 
ців з таких спеціальностей: техно¬ 
логія консервування; бух. облік, 
контроль та аналіз госп. діяльнос¬ 
ті; товарознавство та організація 
торгівлі товарами пар. споживан¬ 
ня. Розміщений на вулиці Леніна 
№ 9/17. 
«ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРА 
ТОР», Журнал Полтав. спілки 
спожив, т в. Видавався 1918—• 
22 у Полтаві. З № 3/6 1922 — орган 
Полтавської кооперації. Редакція 
«II. к. » містилася в будинку на ро¬ 
зі вул. Сріт енської (тепер Комсо 
мольська) та Шевченківської. З 
1919—на вул. Дворянській № 15 
(тепер Паризької Комуни). 
ПОЛ ТА ВСЬК1 і й к р аєзнАв- 
ЧШЇ МУЗ£Й. Засн. 1891 за іні¬ 
ціативою ВЧГІЮІО грунтознавця 
цроф.В. В. Докучаейа, який 1888— 
92 проводив дослідження грунтів 
Полтав. губернії, 1890 запропо¬ 
нував створити в Полтаві природ¬ 
ничий музей (див. Докучати вули¬ 
ця). В основу музею лягли колек¬ 
ції, що зібрала експедиція проф. 
Докучасва — зразки грунтів —- 
4 тис. од.; зразки гірських порід — 
500 од.; гербарій — до 800 арку¬ 
шів. На чолі музею став М. О. 
Олеховський. Спочатку експози¬ 
ція займала три кімнати флігеля 
у дворі земства, а з 1908 йому від¬ 
вели третій поверх у повозбудо- 
ваиому приміщенні губернського 
земства (див. Полтавського гу 
берпського земства будинок). 
1906 Полтавському губ. земству 
К. М. Скаржшіською була подаро¬ 
вана значна колекція — 20 тис. 
експонатів, яка була нею зібрана 
у своєму маєтку — х. Круглішу 
на Лу бери ціпі (див. Скаржииської 
К. М. музей). На поч. 20 ст. до Му¬ 
зею Полтавського земства наді¬ 
йшла Бобровського П. II. колекція. 
1920 відбулося відкриття експози¬ 
ції Центрального пролетарського 
музею Полтавщини^ якому було 
передано вес ь 6у ріпок губернсь- 
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ПОЛТДВ. ТЕАТР ОПЕРИ мм«» земства. V 1920—41 діяла 
окрема експозиція «Кабінет сла- 
гичпних полтавців*. 1921—24 му 
ісіі очолював укр. археолог М. Я. 
Рудинськиїі (І88і —1958). У різ¬ 
ний час в музеї працювали вчені 
га діячі культури, дослідники 
Полтавщини — археологи й е'іпо- 
і рафи І. Зарецький (див. Полтав¬ 
ський інститут шляхетних дів¬ 
чат), В. Щербаківський (1876— 
1956), К. Мощепко (1876—1953), 
О. Тахтай (1890—1963), природо¬ 
знавці — Воясд. їв. Вернадський 
(див. Вернадському В. І. мемо¬ 
ріальна дошка), М. Гавриленко 
(1889—1971), В. Еїіколаєв (1889— 
1973), художник Н. Онацький 
(1875—1937), композитори і фольк¬ 
лористи Ф. Попадкч (див. По- 
надичу Ф. М. меморіальна дошка), 
В. Верховинець (див. Верховинцю 
В. М. меморіальна дошка). Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 фонди було пограбовано, при¬ 
міщення спалене. Після війни 
залишилось 37 тиС. експонатів 
(до війни було о і. 118 тис.). За 
раз музей па іічу< нона і 190 тс. 
одттць зборі гадтя, серед яких 
більше 360 килимів, 1К> пллхг, ве¬ 
ликі колекції вишивок, рушників, 
керамічних виробів, предметів ну¬ 
мізматики:, археології та ін. цін¬ 
них матеріалів. Експозиція скла¬ 
даються з відділів — археології, 
історії, етнографії, історії релі¬ 
гії та нар. мистецтва. 
З Полтавщиною пов’язані імена 
багатьох видатних людей. В експо¬ 
зиції вміщено власні речі Л. Е 
Глібоза; завіса для Полтавськ. 
театру, виконана Г. Г. Мяссєдо- 
вим, рушники, подаровані Оленою 
Пчілкою (див. Пчілці Олені ме¬ 
моріальна дошка) музеєві Полтав¬ 
ського губернського земства. Ок¬ 
реме місце займають матеріали, 
присвячені уродженцю Полтави 
Ю. В. Копдратюку (див. Кондра- 
тюка вулиця). 
У музеї створено експозицію «Уні¬ 
кальні предмети у зібранні Пол¬ 
тавського краєзнавчого музею». 

Розташований на пл. Леніна М 2. 
їл.— табл. X. 
ПОЛТАВСЬКИЙ Л/КАРСЬКО- 
ФІЗХУЛЬТУРНИЙ диспан¬ 
сер. Засп. 18.XII 1949 на базі 
лікарсько-фізкультурної о кабіне¬ 
ту обл. поліклініки. Диспансер 
складається з відділення лікарсь¬ 
кого контролю за спортсменами і 
фізкультурниками і 6 кабінетів. 
Міститься на вул. Шевченка 23. 
«ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТУР¬ 
НИЙ КАЛЕНДАР». Серія літ.- 
краєзнавч. статей, присвячених 
ювілейним датам письменників, 
які народилися, жили й працюва¬ 
ли на Полтавщині. Друкувався 
як окрема рубрика в газ. «Комсо¬ 
молець Полпшвіщши» протягом 
1967—70. Автори «Календаря» П. 
Рогач, К. Ходосов та ін. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МАНДРІВНИЙ 
роБітнйпий театр Опери 
ТА БАЛЙТУ, Держ. робіт, опер¬ 
ний театр (ДРОТ). Розпочав свою 
діяльність 1928. Організатором і 
керівником театру були: Г. Воль- 
гемут — директор, Є. Югвальд- 
Хилькевич — режисер, В. Йориш 
— диригент, П. Йоркїк — балет¬ 
мейстер, І. Ку рочка-Армашевсь- 
кий — художник. У цьому театрі 
також працювали диригент В. 
Ставрозський, режисери М. Сте- 

Лодтаза. Вхід до краєзнавчого 
музею в будинку губернського 
земства. Фото поч. 20 ст. 
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фанович та Г. Шаповалів, худож¬ 
ник Г. Павлович, солісти: Бозен- 
сон, В. Воитенко, М. Литвиненко- 
Вольгемуі, І. Вільзак, С. Колтон, 
В. Товстолузька та ін. У репертуа¬ 
рі колективу, крім класичних опер- 
иих творів, були тогочасні опери 
та балетні спектаклі. Рос. та зх.- 
європ. опери виконувалися укр. 
мовою у перекладі В. О. Щепотьє- 
ва. 2.Х 1931 з Полтав. мандрівного 
театру був ств. стаціонарний театр 
опери та балету м. Дніпропетров¬ 
ська. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУ- 
ДІВНЙЙ ЗАВОД мяснбго 
ОБЛАДНАННЯ — головне під¬ 
приємство об’єднання «Продмаги». 
Ств. 1951. Виготовляє обладнання 
для первинної переробки пгиці і 
м’яса. Має 11 основних і 6 допо¬ 
міжних цехів, вироби, площа — 
46,5 тис. м2, кількість працюючих 
— 2250 чол. Розміщений па пул. 
Маршала Бірюзова 27. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МЕДЙЧНИЙ 
ІНСТИТУТ. Ств. 1934 на базі Кре¬ 
менчуцького медичного інститу¬ 
ту. Було запроваджено денне і 
вечірнє навчання. Влітку 1936 
ін-т розформовано: 2-й курс пере¬ 
ведено в Дніпропетровськ, 3 й 
курс — у Вінницю, 4 п курс — у 
Харків І Сталі но (тепер Донецьк), 
а виробничників (студентів ве¬ 
чірнього навчання) — у Київ. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МЕДЙЧНИЙ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ. Відкритий 1931 в Харкові 
на базі одонтологічного ф ту Хар¬ 
ків. мед. ін-ту. При ін-лі був заоч¬ 
ний відділ і курси перепідготовки 
зубних лікарів. 1967 ін-т не реве 
депо до Полтави. 1971 відкрито 
лікувальний ф т. Тепер ііі-т має 
два ф-ти — лікувальний і стомато¬ 
логічний, підготовче відділення, 
аспірантуру. 37 кафедр, 323 ви¬ 
кладачі у т. ч. 35 докторів наук і 
професорів, 192 кандидати наук 
і доценти. Кількість студентів — 
2530. Фонд б-ки — 323 026 од. 
зб. Ведеться науково-дослідна ро¬ 
бота по розробці методів профілак¬ 

тики і лікування стоматолог, і 
серцево-судинних захворювань в 
умовах підвищеного і зниженого 
фтору в питній воді та ін. 1977 на 
тер. ін-ту встановлено пам’ятний 
знак студентам і викладачам, по¬ 
леглим 1941—45 (див. Полтавцям, 
загиблим 1941—45, пам’ятні зна¬ 
ки). Розміщений по вул. Шевчен¬ 
ка М 23. 
ПОЛТАВСЬКИЙ мехАніко- 
ТЕХНОЛОГЇЧНИЙ ІНСТИТУТ. 
Див. Полтавський інститут м'яс¬ 
ної промисловості. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МЕХАНІЧ 
НИЙ ЗАВОД. Ств. 1932 як ремонт- 
но-механічний на місці кол. вино¬ 
курного з-ду. Кількість працюючих 
— 500 чол. 1941 евакуйований до 
м. Свердловеька. Відновив роботу 
у жовтні 1943 як Попав, промис¬ 
лово вироби. артіль «РЕМЗ» по 
виробництву металевих виробів ІТО- 
бут. характеру і обозобудуванпя. 
У червні 1944 підприємство одер¬ 
жало назву — ливарно-механічний 
завод (ЛМЗ). Виробляло буддета¬ 
лі, будмеханізми та інструменти. 
З травня 1976 — Полтавський 
дослідний ливарио-мех. завод. У 
липні 1987 об’єднаний з монтажно- 
заготівельним заводом. З 1989 — 
сучасна назва. Виготовляє вер¬ 
еї аги для обробки металів, прила¬ 
ди для різання і згинання груб, 
машини для натягування бандаж¬ 
ної стрічки, сантехнічну продук¬ 
цію. Працюючих — 435 чол. Ви¬ 
робнича площа —39 тис. м \ Роз¬ 
міщений на вул. Панянка № 26. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МО¬ 
ЛОКОЗАВОД Полтав. виробни¬ 
чого об’єднання мол. нром-сті. 
Введений у дію в жовтні 1971. 
Має безцехову структуру; виго¬ 
товляє цільномолочну продукцію 
(190 т за зміну). Міститься на 
вул. Комарова № 1(). 
ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКЙЙ 
ПАРК. Дендропарк — пам’ятка 
садово-паркового мистецтва респ. 
значення (з 1977). Розі ані. у Київ¬ 
ському р-ні Полтави. у нн.- 
сх. частині міста, поблизу Яків- 
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(/»». Зли 11 н ими у І ОС2 на місці 
і ь і 11 11» і.м и Ситіш 1709 Зберій 
н пінки сесій тої рослинності., кас- 

і н і етапнії». Гуг рпегуть понад 
100 ми ми і ні і н 11 і і м м р<чі іа чагар¬ 
ники!, і сиііі дендрарій, бузковий 
і ні М іощв ні, 1 Зо ].і 
полтавські і ї ї міськйй 
ІІАРК їм. А. В. ЛУІІАЧЛРСЬКО- 
І О. Гіі ікри мін у І*) І» на пул. 
Коїти ти 111 і ч.н і имчасової 
окупації V І о 11 і . іруіііювапий 
нім ф ншн і ї м Ірниці амп. ІІЄ 
пі ціни м< ніа ні и 
ПО II \!К ОЦИМ МІСЬКЙЙ 
і і І, н ірі 11 Іі'р«*мі н і найста¬ 
ріший мірі у ми м І *н 11 а і її. побли- 

||с І ЧІІОІ р.і ІІІИІІОІ н проспекту. 
(к н ІМі>;і і іціціапцш гіолтав. 
м ікр.і і і уб<рнн кора князя О. Б 
Курїікіпа. І > її і ку п п к у майора 
Крпловського ділянку землі і 
н н і а. рукав її місту. Потім звер¬ 
нувся до полтав. мецената С. М. 
Кочубея з проханням подарувати 
місту инін чудонпіі і а і і, який був 
романі поруч, дія влаштування 
міського Саду Д'ИІ ро.іНіИрСІІН я 
гер. сачу бу ю при іо цю какнж 
ієна чу і р м|м І І\ Инлумоип. 
КОГО. У 180 5 < а і ООПСС.енО ОГОрО 
жєю. За проектом і під керівни- 
ціиом і убери, архі г. М. А. Амвро- 
< пмоиа шипи і овувалися альтанки, 
були збудовані оранжереї, розби¬ 
ті квіпінки. У 1818—92 тер. саду 
шачно розширилася за рахунок 
ділянок, придбаних на міські кош¬ 
ти. У 1820 на тер. саду була засн. 
Полтавська школа садівництва, 
яка проіснувала до 1841. Ділянку 
саду (бл. 24 дес.) та приміщення 
школи передали Полтавському 
інституту шля хетних дівчат, 
який містився поруч, на кол. сади¬ 
бі С. М. Кочубея. У серед. 19 ст. 
сад було віддано на відкуп садів¬ 
никові І, М. Гуссону з доплатою 
йому з міських сум по 200 крб, 
щорічно. 1852 у П. м. с. спорудже¬ 
но приміщення другого Полтав¬ 
ського міського театру, який діяв 
тут до поч. 20 ст. Сад займав 
величезну територію, де були парк 

ПОЛТАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ САД 

з віковими дубами, бузковими гая¬ 
ми, тінистими алеями, розаріями 
Існували навіть каміни, ге могли 
обігрітися ті, хто Гуляв взимку. 
У 1859 шанувальники І'. І . Шев¬ 
ченка заочно вшанували К< бзаря. 
Вступну промову зробив приятель 
Т. Г. Шевченка і кол. член Кирило 
Мефодіївського т-ва Д. II. Пиль- 
чиков, звучали виступи укр., рос., 
польською, чеською мовами. 18ьі 
полтав. шанувальники і друзі 
поета в цьому саду посадили дуб 
па пам'ять про Т. Г. Шевченка. 
Під час і юс.-турецької війни 18,77— 
78, коли до Полтави дійшла звіст¬ 
ка про визволення рос. військами 
Тирново (нині Велико-Тирново), 
29 липня 1877 в міському саду 
влаштували багатолюдне гуляння 
з платним входом до саду. За 
вечір було зібрано 1150 крб., 
які передали у фон і визволення 
бо н. народу ві і п'ятивікового ОС¬ 

МАНСЬКОЇ о і і;і Крім того, театр 
мере .чан у цей фонд зібрані того 
вечори від благодійного спектак¬ 
лю 250 крб. У 1917 тут відбувалися 
масові мітинги, збори громадськос¬ 
ті міста. 
У довоєнні роки кол. міськ. сад, 
тер. якою значно зменшилася, 
мав назву — парк ім. І. Я. Фран¬ 
ка. На поч. 30-х рр. ще раз вшано¬ 
вували тут пам’ять Т. Г. Шевчен¬ 
ка. 29 серпня 1936 в одному з ку¬ 
точків парку поблизу садиби, де 
багато років жив у Полтаві рос. 
письменник, публіцист В. Г. Ко- 
роленко, із Старого міського кла¬ 
довища було перезахоронено його 
прах. Поруч у 1940 поховали й дру¬ 
жину В. Г. Короленка. 
Під час окупації 1941—43 гітле¬ 
рівці знищили багато дерев та 
чагарників парку. У 1944—45 жи¬ 
телі Полтави на недільниках, су- 
ботниках насаджували дерева, ку¬ 
щі, розчищали ставки, розбивали 
квітники, споруджували атракціо¬ 
ни. Парк відродили і назвали 
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його парком «Перемога*. З 19/8 
проводилася його реконструкція. 
З 1970 парк — пам’ятка садово- 
паркового мистецтва. Площа 30,9 
га, перебуває у віданні місьіскомуи- 
госпу. У парку — Ну рай Марусі 
Співоче поле, атракціони. Іл.— 
табл. XIII, XVI. 
полтавський музей Ор¬ 
ганів внутрішніх СПРАВ. 
Відкр. 1989 у м. Полтаві. Зпах. в 
одноповерховому будинку. Експо¬ 
зиція розміщена у чотирьох за¬ 
лах. Фонди музею налічують понад 
2 тис. експонатів. Розтали. на вул. 
Лідова № 6. 
ПОЛТАВСЬКИЙ МУЗЙЧКО 
ДРАМАТЙЧНИЙ ГУРТОК. Са¬ 
модіяльний театр, колектив, що 
діяв протягом 1911—18 при місь¬ 
кому просвітньому будинку ім. 
М. В. Гоголя (тепер — приміідея 
ня кінотеатру «Колос»). Керівниці 
во гуртка: Г, І. Маркевич (голо 
ва), М. Г. Орел Степняк (ласт, 
голови); режисери (у різний час): 
В. М. ГІархомович, О. М. Осмя 
ловський, А. К. Левер (Леверен- 
ко), М. І. Губа; диригенти: Г. 
Маркевич, Є. Кисіль, В. М. 
Пархомович; художник — Г. О. 
Коваленко. Перша вистава — «Не 
так сталось, як гадалось» відбула 
ся 10 грудня 1911. У репертуарі 
гуртка твори укр. класиків І. Кот 
ляревсьісого, Т. Шевченка, І. То- 
білевича, М. Кропивппцького, 
Б. Гріичеика, П. Мирного, Л. 
Японської та іп. 1912—13 постав¬ 
лено 25 вистав. Провідні актори: 
О. Осмяловський, О. Герцик, 
Т. Ба лейко, М. Орел, М. Стоян- 
Дудничеико, М. Олексієнко, А. Ле¬ 
вер, І. Безрідний. Великою по¬ 
пулярністю користувалася актриса 
Олексап д ра Г ерцпк (1886— 1964; 
див. Герцик О. О. могила), яка 
в 1906—09 працювала в театрі 
М. Садовського. Виступала у ро¬ 
лях Софії («Безталанна»), Хари- 
гнни («Наймичка»), Олени («Гли¬ 
тай або ж Павук») та ін. У виста¬ 
вах брало участь хорове т-во «Бо¬ 
ли». Виконуватися вокальні твори, 

«Вечорниці» II. Ніщптіськоп), вес¬ 
нянки і колядки, тощо. Гурток 
розпався в зв’язку з громадянсь¬ 
кою війною. Частина акторів вли¬ 
лася до Товариства драм, акторів, 
окремі перейшли до Оперного тру¬ 
дового колективу (В. Старости- 
нецька, О. Певний та іп.). Афішу¬ 
вання вистав здійснював Г. І. Мар¬ 
кевич. 
ПОЛТАВСЬКИЙ НАРбДНИЙ 
ДІМ ім. В. Г Королепка. Збудо¬ 
ваний 1922—23 за проектом арх. 
А. Я Лапгмапа па розі вул. Пуш¬ 
кіна і Котляревського, що визна¬ 
чило Г подібну форму плану. 
Мурований, двоповерховий. У ви¬ 
рішенні фасадів використано еле¬ 
менти класицистичної архітекту¬ 
ри. І їа розі будинку — їй>трико¬ 
лонна ротонда дорично]о ордера. 
II. н. д. призначався для літерато¬ 
рів і вчешім Використовувався 
а кіп. 20 х рр. як школа (тепер 
с. ш. Х<> 10). І Іа фасаді — Уоии- 
вовк Ля пі меморіальна дошка, 
Челомею В. М. меморіальна дош¬ 
ка. 1975 у стіну будинку вмурова¬ 
но капсулу із зверненням дфнащад¬ 
ків ветеранів Великої Вітчизн. 
війни 1941—45. їл.— табл. VIII 
ПОЛТА ВСЬК ИЙ НАРбДНИЙ 
САМОДІЯЛЬНИЙ ТЕАТР. Ств. 
1957 при Полтав. міському будин¬ 
ку культури. З 1962 — народний 
самодіяльний. Керівник — засл. 
працівник культури УРСР Й. Б. 
Орлов. При театрі працює підго¬ 
товча студія. 
ПОЛТАВСЬКИЙ НАФТОВИЙ 
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ. Відкритий 1967. Є 
заочний відділ. Бібліотека (налі¬ 
чує понад 57 гне. од. зб.), актовий 
зал, 2 гуртожитки. Розміщений на 
вул. Радиаркомівській № 2а. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНЙЙ 
БУДЙНОК ПРЕСИ. Збуд. 1972. 
Тут розмістилися редакції обл. 
газет «Зоря Полтавщини*, <<Мо¬ 
лода ?ромадащ «Кі ай» та газета 
«Спорткур’єр», інформ. реклам¬ 
ного додатку ;ю гаї. «.Зоря Пол¬ 
тавщини» — «Ворск ча иравліп- 
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її і пі» і. рргаїїіззції Сні лки журна- 
■ і« і і п України, 6-ка, фотолабора- 
м»ріі, актовий і чигачьмий зали, 
і *>|»муміст ресії. га ач • Демократич¬ 
на Україна»* <*1{раида Украпи ьі». 
V фойє — меморі і п.па дошка гіф 
Тип журналістів Івана Горобця, 

І ріггорія Дописки, Ф« іор і Дєм 
чепка, Юрія Дуднпцького, Івана 
Крячка, ІГіспін Оппщенка, Гри 
н»рія Яцепка, які іагшіу пі V роки 
Беїпкої Вітчи.тп щінні Гнімішс 
Ніні па му л І І \ пік і па II» 
ІІОЛ І ЛІИ МОІІІ ОЬЛ МИНИ 
КОМІТЕТ І) І || * II II І І І • 1« • 11 І ІМ> І 
р і ііомом в нию • і в 19 І І щ \’і 
іпформ ні програми < 1 Ід порами , 
Іі’МИМГІПІ ІІГ рг | | ч І ПпіМІІ Пні |ІЦ 
Піші Я Нром і іі, г»у Щіппці па, < і , 
науки, культури, мистецтва Га 
діопередячі: «Батьки і ціп», «Ді 
пі і батьки», «Сфера послуг», 
«Наніс здоров’я», молодіжна радіо¬ 
передача «Бригантина». Розташо¬ 
ваний на вул. Рози Люксембург 
№ 1. 2) Товариства Червоного Хре¬ 
ста. Ств. 1937. Об’єднує о лип місь 
кий, 29 районних і 180 рлінінчпих, 
2634 первинних комітетів. І н<» 
веде пропаганду іііі піч. анапв, 
готує громадський сап. актив, 
утримує ме с* ссс гер милосердя 
по обє.іч говупапіпо інвалідів Ве¬ 
ликої Ніічиап. війни, одиноких 
похн іого віку громадян. Подає ма¬ 
терій іьму допомогу населенню на 
випадок стихійного лиха. 1989 в 
області ств. служба милосердя. Роз¬ 
тані. на вул. Комсомольській № 47. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНЙЙ 
ЦЕНТР. 1) Здоров’я. Відкрито 
1921 як Будинок санітарної куль¬ 
тури, який поширював листівки, 
пам’ятки щодо попередження хво¬ 
роб. Мав музей з набором муля¬ 
жів, натуральних препаратів. 1936 
такі ж Будинки сан. культури бу¬ 
ли ств. у Кременчуці, Лубнах, 
Хоролі і Гадячі. З 1947 ці установи 
стали називатися Будинки сап. 
освіти. Крім Полтави, вони були 
в Кременчуці та Лубнах. З 1988 — 
сучасна назва. Центр здоров’я 
розміщений па вул. Шведській 

ПОЛТАВСЬКІ І і Г ОКРУГ 

ХЬ 52. 2) Культури і дозвілля тру¬ 
дящих при обл. Раді проф. 
спілок. Об’єднує 82 палаци куль¬ 
тури і клуби, 97 б-к, 40 підлітко¬ 
вих клубів, 138 кіноустановок 
(1990). 4533 колективи худож. 
самодіяльності охоплюють до 150 
тис, чол., представлені всі жанри 
мистецтва. 68 колективів удостоє¬ 
ні звання народних. По лінії 
Профспілок в області щороку про 
воднії,ся 12 ісоикурсів-оглядів 
ч\ |0Ж. Самодіяльності, серед яких 
провідними і • «Студентська вес- 
ім су часі і і бадьмі танці, оркест¬ 
ри II. <р (ІІІ ,р\м< ТІІІВ, СВЯТО цирко¬ 
вої!» ми» її ний, День гопчара в 
011 і 111111, (Чіл і о пісні па Співочому 
полі Марусі Чураіі у Полтаві, 
Свято кобзарства па батьківщині 
Ф. Д. Куншсрпкл у Великій Ба¬ 
гачці, «Сорочипськпй ярмарок». 
Щомісяця в Усієш ькій дзвіниці 
пропо чіп,<я вис гапка продаж нар. 
промислів самодіяльних худож¬ 
ників. У Решетилівці вперше в об- 

іасті було проведено свято «Ткацт¬ 
во, килимарство та вишивка». У 
числі провідних колективів ху¬ 
дож. самодіяльності фольклорний 
ансамбль «Миргородські парубки», 
ансамбль танцю «Юність» (Лубни) 
та жіночий вок. ансамбль «Лубен- 
чанка», нар. хор «Славутич», дит. 
зразковий колектив «Каблучок». 
3) Народної творчості і культур¬ 
но-освітньої роботи науково-мето¬ 
дичний. Ств. 1979 на базі Полтав. 
будинку нар. творчості. Містить¬ 
ся и а вул. Луиачарського № 2. 
ПОЛТАВСЬКИЙ бКРУГ — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 1923 з 
Полтав. пов. (20 волостей), 13 
волостей Зіііьків. пов., 13 волостей 
Кобеляц. пов., З болостей Мирго¬ 
род. пов., 2 волостей Красноград. 
пов. та 1 волості Хорольс.ького пов. 
Полтав. губ. Замість 52 волостей 
і 344 сільрад ств. 17 р-нів [Баляс- 
півський (Піщанський), Білицький, 
Білоцерківський, Дикаиський, Зі- 
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нькіш'.ькпіі, Кобеляцький, Ковалі в- 
с ькиіі, Малоперещепинський, Ма- 
чуський, ІІовоса нжарський, Опіш- 
шшський, Решетилівський, Рунів- 
щинський, Супруні вський, Цари- 
папський ( Китай городський), Чу- 
тівський, Шишацький] та 156 сіль¬ 
рад. Площа — 7243 кв.версти, нас. 
—630 241 чол. Окружний центр— 
м. Полтава. 
ІЗ.III 1925 райцентр Піщанського 
р-ну перенесено з с. Піщане в с. Ба- 
лясне, а р-н перейменовано на Ба- 
ляснівський; райцентр Кигайго- 
родською р ну перенесено з м. 
Китайгород у ІДаричанку і р-н 
перейменовано на Царичанський. 
1925 розформовано Білоцерківсь¬ 
кий і Ковалі вський р-ни. З.УІ 
1925 П. о. передано частину тери¬ 
торії розформованого Червоно- 
ірадського (Красноградського) ок¬ 
ругу: Великобучківський, Сахноп 
щанський, Кегичівський (без Верх 
ньоорільської сільради), Червоно 
ірадський (так називалися тоді 
Краспоградський р-н і округ), Кар- 
л і вський, Маті вський, Руновщан- 
ський р-ни, частини Зачепилів- 
ського, Котовського і Нехворощан- 
ського р нів. Царичанський р-н 
П. о. віднесено до Катеринослав, 
округу. Тією ж постановою до П. о. 
віднесено частину р-нів Охтирсько- 
го округу розформованої Харків, 
губернії: Груноький, Котелевський 
і Рублівський р-ни. Оскільки в 
П. о. стало два Руновщанські р-ни, 
ЗО. IX 1925 Руновщапський р-н з 
територією першого складу П. о. 
було розформовано. Тоді ж роз¬ 
формовано й Мачуєький р-н, а 
їх території приєднано до сусідніх 
р-нів. Центр Супрунівського р ну, 
із с. Супрунівки перенесено до 
м. Полтави, і район перейменова¬ 
но в Полтавський. У 1925 р. після 
всіх реорганізацій в окрузі було 
24 р-ни, 347 сільрад. 18.IV 1929 
розформовано Баляси івський і 
Великобучківський р ни П. о., 
а їх територію розподілено — пер 
шого між Диканським, Решетилів- 
ським і Шишацьким рнами, дру¬ 

гого— між Зачепилівським і Сах- 
новщаиським р-нами. Розформова 
ний Полтавський округ 2.IX 1930. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКС- 
ТРАКЦІЙНИЙ ЗАВбД. Вироб- 
ляє соняшникову олію та рафіно¬ 
вану, дезодоровану кукурудзяну 
олію. Побічною продукцією є шрот 
і фосфатидний концентрат, що 
йдуть на фураж. Ств. 1931 як 
Полтав. оліїший з-д № 10 Укр. 
тресту олійножирової пром-сті. 
Завод має 3 основні і 8 допоміж¬ 
них дільниць. Щодобово перероб¬ 
ляється 500 т соняшника. Працю¬ 
ючих — 343 чол. З-д має актовий 
зал па 140 місць, гех. б ку. Розта¬ 
шований на вул. Маршала Бірю¬ 
зова № 17. 
полтавський Оперний 
теАтр. Ств. 1919 на ба й музичної 
частини Першої української народ¬ 
ної радянської групи Першого ра¬ 
дянського тс;п ру їм. М. В. Гого¬ 
ля, акюрів Полтав. укр. драма¬ 
тичного товариства. Діяв також під 
назвою «Оперний трудовий колек¬ 
тив». Організатор та худож. ке¬ 
рівник — директор Полтав. муз. 
технікуму, у майбутньому гол. ди¬ 
ригент оперних театрів України, 
Горьковського театру опери та ба¬ 
лету О. Г. Єрофеєв. У складі тру¬ 
пи в різний час працювали дири¬ 
генти В. М. Верховинець (див. 
Верховинцю В. М. меморіальна 
дошка), І. Гітгарц, балетмейстер 
Джемшеров, режисери Вовчик, 
С. Коробов, Муравйов, Юнгвальд 
Хількевич; укр. співаки: П. Ав 
раменко, Зосимович, І. С. Козлов- 
сьКий (нар. арт. СРСР, Герой Соц. 
праці; у 1919—24 служив у Черво- 
ній Армії і брав участь у виставах 
Полтав. театру), Костючепко, 
В. Полив’яний, О. Д. Ропська, 
К. Старостинецька, рос. оперні 
актори: Арсеиьєва, Бартош Се- 
денко, М. Дніпрова, Зложинський, 
М. Зубов, Завалов, Милослав- 
ський, І. Плішаков, Торвик І арло, 
Уфімський. У деяких виставах 
брали участь гастролери, зокрема 
Дніпрова, Ф. Лабіпськпп, М. Ман- 



ська, П. Цесевич та їи. У репер¬ 
туарі — «Тарас Бульба», «На¬ 
талка Полтавка» М. Лисенка, 
«Катерина» М. Аркаса, «Пікова 
дама» П. Чайковського. «Демон» 
А. Рубінштейна, «Дубровський» 
Е. Направника, «Фауст» Ш. Гуно, 
«Трубадур» Дж. Верді, «Кармен» 
Ж. Бізе, «Паяци» Р. Леопкавалло, 
«Сільська честь» П. Маскаиьї. Ста¬ 
вились комічні опери і оперети»: 
«Сільва» І. Кальмана, «Корне- 
вільські дзвони» Р. Планкета та 
ін. Всього було поставлено 21 
оперу і 3 оперети. Існував з пере¬ 
рвами до 1929. 
ПОЛТАВСЬКИЙ палАд ПІО 
НЙРІВ ТА ШКОЛЯРІВ міський — 
позашкільний заклад, підпоряд¬ 
кований міському відділу пар. 
освіти. Перший Палац піонерів 
та жовтенят у м. Полтаві відкрито 
ЗО.XII 1934 на вул. Рози Люксем¬ 
бург № 1 (тепер будинок обл. ко¬ 
мітету по телебаченню і рад і ом ов 
лєишо). У 1945—00 палац містив¬ 
ся па пул. Жовтневім .Н» 16 (не 
реобллдпзиі кол. солям» склади). 
О шу частину приміщення займав 
Палац піонерів, другу — лялько 
вий театр. З 1960 заклад розмі 
стився по вул. Пушкіна № ЗО. 
Тут працює 300 гуртків, 55 напря¬ 
мів, якими керують бл. 90 педа¬ 
гогів. У гуртках беруть участь 
4,5 тис. дітей. Понад 600 школярів 
відвідує заняття гуртків тех. твор¬ 
чості. У гуртках худож. вихован¬ 
ня живописом, фотографією, ху¬ 
дож. словом, театральним і кіно¬ 
мистецтвом займається понад 1500 
піонерів та школярів. Серед цих 
колективів театр юнацької твор¬ 
чості — лауреат обласної комсо¬ 
мольської премії ім. Петра Арте- 
мепка, ансамблі» піонерської пісні 
і танцю «Ровесник», в якому на¬ 
вчається понад 400 дітей. Сучасне 
приміщення палацу — пам’ятка 
архітектури, зведена 1916 за про¬ 
ектом губернського архітектора 
Т. Я. Гардаеевича для муз. учи¬ 
лища Полтав. відділення Рос. муз. 
товариства. 1917 приміщення муз. 

ПОЛТАВ. ПЕД. ІНСТИТУТ 

уч ща було місцем масових зборів 
і мітингів трудящих, тут відбу¬ 
валися засідання полтав. Ради ро- 
бітн. і солдат, депутатів. Урочи¬ 
сте відкриття Палацу в цьому при¬ 
міщенні відбулося .5.1 1961. Буди¬ 
нок триповерховий, корисна площа 
— 3134 м2, має 20 спеціалізованих 
навч. кабінетів, концертний зал на 
500 місць. Іл.— табл. IX. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПАРК ім І. П. 
КОТЛЯРЕВСЬКОГО — пам'ятка 
садово паркового мистецтва (з 
1970). Розташ. в Полтаві. Закла¬ 
дений па 5 га в 1936, на місці кол. 
міського кладовища, яке із забудо¬ 
вою Полтави опинилось майже 
в центрі міста. На тер. парку — 
Котляревського І. П. могила. В 
роки тимчасової нім.-фашист, оку¬ 
пації (18.IX 1941—23.ІХ 1943) на 
місці кладовища гітлерівці роз¬ 
стріляли монад 3,5 тис. рад. війсь¬ 
ко воно юнених та мирних жителів. 
Тут розтані, братська могила, де 
поховані жертви фашизму, а також 
братська та індивід, могили солда¬ 
тів і офіцерів, партизанів, які 
загинули, визволяючи Полтаву і 
область від нім.-фашист, загарб 
ників. На честь загиблих рад. вої¬ 
нів у парку споруджено Солдат¬ 
ської Слави меморіальний комп 
лекс. Іл.— табл. XII, XIV. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЯ 
НИЙ ІНСТИТУТ ім. В. Г. Коро 
ленка — вищип навч. заклад. Засн. 
1914 як Полтавський учительсь¬ 
кий інститут. У липні 1919 його 
перетворено на педагогічний. 1918 
відкрито історико-філологічний 
ф-т майбутнього ун ту (вул. Шев¬ 
ченка № 20, цей намір так і не був 
здійснений). У 1920 П. п. і. уже 
мав три відділення: словесно-істо¬ 
ричне, природниче та фізико-мате- 
мат. Лекторський склад — 25 
чол. Заг. керівництво ін-том 
здійснювала рада, яка складала¬ 
ся з викладачів та студентів. Кож ¬ 
не відділення мало свою раду. 
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Б-ка ін-ту наліч. 2413 од. зб. 
14.IV 1921 ств. Полтавський ін¬ 
ститут народної освіти (ІНО) 
шляхом об’єднання Полтав. пед. 
ін-ту та Полтав. історико-філолог. 
ф-ту ун-ту. 22. IV 1921 відбулося 
перше засідання радн ІНО. У 
1921—22 ін-т мав два відділення: 
природничо матем. та словесно- 
історичне. У 1922—23 навч. році 
був ств. ф-т соціального вихован¬ 
ня з спеціалізацією на 3-у курсі 
по циклах: індустріальний (мате¬ 
матика і фізика), суспільствознав¬ 
чий, с.-г. 
У липні 1921 ГІолтав. губвикон- 
ком передав для ІНО приміщення 
кол. приватної Старииької II. О. 
гімназії (тепер на цьому місці 
новий будинок с. ш. № 6), напри¬ 
кінці 1923 — приміщення 2-ї чол. 
гімназії (тепер старий корпус ін-ту, 
вул. Остроградського № 2). Вод 
ночас в ін-ту було відібрано буди¬ 
нок кол. гімназії II. О. Стариць- 
кої. Цю втрату компенсували пере¬ 
дачею ІНО колишньої Полтавсь¬ 
кої жіночої художньо-ремісничої 
школи ім. С. С. Хрульова (ріг вул. 
Луначарського та Жовтневої), де 
напередодні Великої Вітчизн. вій¬ 
ни містився філолог, ф-т. 1922 в 
ІНО працювало 34 викладачі та 
18 чол. адм. апарату, навчалося 
369 студентів. На 1.1 1924 було 
22 викладачі, 5 лаборантів, 16 чол. 
адм. апарату та 202 студенти. 
1929—ЗО в ІНО навчався 821 сту¬ 
дент. Широкою популярністю ко¬ 
ристувався хор ін-ту, яким керу¬ 
вав укр. композитор проф. В. М. 
Верховинець (дпв. Верховинцю 
В. М. меморіальна дошка). 
24.УІІІ 1930 ІНО перетворено па 
Ін-т соціального виховання, а в 
1933 — на пед. ін-т з ф-тами: фі¬ 
зико-матем. , природничо-геог раф., 
історичним, філолог, та дошкіль¬ 
ним відділенням. З поч. 1931— 
32 иавч. року при ін-Іі соцвиху 
почало працювати заочне відділен¬ 
ня. У 1936 прп П. п. і. ств. Полтав. 
учительський ін-т з мовно-літе¬ 
ратурним та фізико-матем. ф-та- 

ми. Напередодні війни у П. п. і. 
діяло 15 кафедр, на яких працю¬ 
вало 66 доцентів, 6 ст. викладачів 
і 29 аспірантів. На 4-х ф-тах П. 
п. і. навч. 1500 студентів стаціо¬ 
нарно і 1400 заочно. За довоєнні 
роки ін-т підготував понад 3500 
учителів. Б-ка наліч. бл. 160 тис. 
од. зб. На поч. Великої Вітчизн. 
війни частину майна і групу сту¬ 
дентів евакуйовано в Тюмень, 
інші пішли па фронт, у підпілля, 
партизанські загони (див. % Неско¬ 
рена полтавчанка»). 
21.Х 1943 П. п. і. та Полтав. учи¬ 
тельський ін-т відновили роботу. 
Станом на 6.Х 1944 в них навч. 
397 студентів. Заняття проводили¬ 
ся в пристосованих приміщеннях, 
бо будинки ін-тів були спалені. 
1951 учительський ін-т ліквідо¬ 
вано, але навчання в ньому на 
стаціонарі тривали до 1954, а ок¬ 
ремі студеній закінчували ін-т 
ще у 1957. 
У грудні 1949 П. п. і. присвоєно 
ім’я В. Г. Короленка. Протягом 
50-х рр. було відбудовано примі¬ 
щення по вул. Остроградського 
№ 2, споруджено гуртожиток для 
студентів. 1977 введено до ладу 
повнії 4-поверховий корпус, устат¬ 
ковано 20 типових навч. кабіне 
тів, 15 лабораторій, 6 навч. май¬ 
стерень, ств. 6 кабінетів тренаже¬ 
рів пед майстерності. У 1979 за¬ 
кінчено буд-во третього гуртожит¬ 
ку на 550 місць, відкрито їдальню 
на 250 місць та спорт, корпус. 
Став до ладу профілакторій на 
100 місць. У 1990 закін. буд-во 
четвертого гуртожитку на 460 
місць. На 1990 па 7 ф-тах (істор., 
філолог., фізико-матем., біоло¬ 
гічному, поч. класів та загально- 
тех. дисциплін) стаціонарного та 
заочного відділень иавч. 6.5 тис. 
студентів. Ін-т мав 27 кафедр, на 
яких працювало 386 викладачів, у 
т. ч. 5 докторів, професорів і 140 
кандидатів наук і доцентів. Б-ка 
ін-ту (понад 500 тне. од. зб.) мас 
три студентські читальні зали та 
один зал для вик іа іачів. 
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У П. п. і. працювало чимало виз¬ 
начних учених, серед них професо¬ 
ри Харків, уп-ту Д. І. Баталій та 
М. Ф. Сумцов, а також В. О. Ще 
потьєв, Н. 10. Мірза- Авакянц, 
В. М. Верховинець, О. А. Побєдо- 
носцев, І. Ф. Рибаков, О. М. Ро¬ 
манський, М. X. Фарбар та ін. 
У 1914—17 в учительському ін-ті 
навчався рад. педагог і письмен¬ 
ник А. С. Макаренко, у 1936— 
38 — засл. учитель УРСР (з 1948), 
чл.-кор АПН РРФСР (з 1957), 
Герой Соц. Праці (з 1968) В. О. 
Сухомлинськиіі. У 1949 учитель¬ 
ський, а в 1951 псд. ін-т закінчила 
вчителька одеської с. ш. № 32, 
Герой Соц. Праці (з 1978) Н. Ю. 
Войтенко (дівоче прізвище Гори- 
славець). 
В ін-ті в різні роки також навчали¬ 
ся укр. фізик, акад. АН УРСР 
М. В. Пасічник, фізик, лауреат 
Держ. премії, уродженець с. Жир- 
кіикм Матів, р-ну, проф. Д. Д. 
Іванепко, доктор фіз.-мат* наук 
II. Є. Псчниорепко. доктор Ісюр. 
наук, проф (.) К. Ка<имспк<> 
(1926 закінчив ІІІО), Іер<»ї Рад. 
Союзу А. І, Дробах а і л II. Ф. 
Кленач, ге 11. івмкошнік Г. Ф. Гри 
гореико, иисьм< пішки О. Д. Іва 
ненко, М. С. Біленький, Л. П. Бра- 
зов (ІЗсзобразов), ІО. 3. Жилко, 
О. І. Ковінька, А. Г Костенко, 
К. О. Лаврунов, Г. Й. Майфет, 
П. К. Мостовий, М. К. Пойдемен- 
ко, Б. М. Чіп, І. А. Червонищепко, 
Т. Г. Нікітін, Я. І. Шутько, засл. 
праці вники культури УРСР Д. П. 
Кальний, М. Д. Оніііко, Н. К. 
Штельмах та ііі. 1984 відкрито 
музей історії П. п. і., експонати 
якого розміщені в 211 і 317 аудито¬ 
ріях та вестибюлі 2-го поверху 
корпусу № 2. Крім того, тепер 
в ін ті діють: музей А. С. Макарен- 
ка (з 1977, аудиторія 14); музей 
В О. Сухомлинського (з 1977, 
а у і и горі я 18); музей укр. вченого- 
внпа хідника Ю. В. Кондратюка 
( і 1980, аудиторія 123; див. Копд- 
I ні тюка вулиця): аудиторії музей¬ 
ною гину — В. Г. Королеика (з 

ПОЛТАВ. ОБКОМ КП(б)У 

1977, аудиторія 410); 1. П. Котля¬ 
ревського (з 1978, аудиторія 413); 
уродженця Полтави, математика, 
акад. Петерб. АН М. В. Остро- 
градського (з 1981, аудиторія 316); 
уродженця Миргорода, акад. АН 
СРСР, історика Б. Д. Трекова (з 
1986, ^аудиторія 46) та іи. 
У П. п. і.— понад ЗО колективів 
худож. самодіяльності, у т. ч. 
4 хори, студент, театр, капела бан¬ 
дуристів. Наймасовіші з них — 
самодіяльна нар. хорова капела, 
самодіяльний укр. народний хор 
«Калина», який у вересні 1982 став 
лауреатом респ. комсомольської 
премії ім. Миколи Островського. 
В ін-ті систематично проводяться 
історико-краєзпавчі конференції, 
Гоголівські, Макаренківські та ін. 
читання і конференції. У 1935—36 
ін-тут відвідали укр. і рос. пись¬ 
менники П. Тичина. М Бажан, 
Л. Первомайський, II. Антоколь- 
ськиіі, О. Ьозпмсчіський (див. «Ра- 

/,кий педагог»). Розтані, на 
пул. Остроградського № 2 та № 3. 
Іл.— табл. VIII. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПІДПІЛЬНИЙ 
ГУБКОМ КП(б)У. Сформований 
після І з’їзду КП(б)У на поч. ве¬ 
ресня 1918 за рішенням Полтав. 
губ. підпільної конференції. Очо¬ 
лив його Ф. С. Логвипов (до того 
очолював Кременчуц. міськом). 
До з’їзду на тер. Полтавщини в 
умовах нім.-австр. окупації діяли 
тимчас. підпільні парт, комітети. 
Після І з’їзду на тер. губернії під 
керівництвом П. п. г. діяло 11 
повіт, орг-цій. Перебував у Кремен¬ 
чуці. Вдруге ств. в кінці липня 
1919 під час загарбання Полтавщи¬ 
ни денікінцями. Перебував спочат¬ 
ку в Полтаві, потім у Кременчуці. 
Під його керівництвом видавалася 
газета «Дело революцій!», випуска¬ 
лися листівки. Припинив роботу 
в грудні 1919. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПІДПІЛЬНІЇ й 
ОБКОМ КП(б)У. Ств. ПІСЛЯ 
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2.ЇХ 1941 для керівництва анти¬ 
фашист. боротьбою на тер. Полтав. 
обл. у складі С. Ф. Кондратенка 
(1906—42), Г. Ф. Яценка (1910— 
42), Ф. М. Дурандіна (евакуював¬ 
ся у рад. тил) та запасного секре¬ 
таря Г. Д. Григорешса. Обком пар¬ 
тії діяв до 17.1 1942. Див. Пар 
тизанські загони, Підпільні анти¬ 
фашистські групи на Полтавщині» 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПОВІТ — адм. 
тер. одиниця. Ств. 1775 з частини 
тер. Полтав. полку в складі Ново 
російської губ. Указом від ЗО. III 
1783 ві знесений до Катеринослав, 
намісництва, ЗО.XI 1796 — до Ма¬ 
лоросійської губ., з 27.11 1802 — 
у складі новоутв. Полтав. губ 
Центр — м. Полтава. Річки: Ворск¬ 
ла, Коломак, Говтва. Ліси займа¬ 
ли менше 8 відсотків площі. На 
час реформи 1861 в повіті було 40 
цензових дворян: Кочубеї, Попови, 
Мосолови, Старицькі, Бабаніпи, 
Зеньковські (Запьковські). 34% 
селян на цей рік були кріпаками. 
Вони одержали в наділ у середньо¬ 
му по 1,2 дес. землі на ревізьку 
душу, держ. селяни — по 2,3 дес. 
Посівна пл. па 1901 — 109 572 дес. 
Було розвинуте садівництво й го¬ 
родництво. Скотарство через від 
сутність вільних земель промиєло 
вого значення не мало. 
Фабрично-заводська пром сть (за 
даними В. II. Семенова) виробляла 
продукції на суму понад 2600 тис. 
крб. за рік при кількості робітни¬ 
ків 1500 чол. Із пром. підпри¬ 
ємств виділявся єпархіальний свіч¬ 
ковий завод на хут, Дейкалівка 
(тепер село) Полтав. р-ну. У маєт¬ 
ку Кочубеїв у Диканьці розвинуті 
були винокуріння, пивоваріння, 
борошномельна пром сть. У знач¬ 
ний осередок кустарних промислів 
виросло волосне містечко Реиіе- 
тилівка (чоботарство, виробка ов¬ 
чин і пошиття кожухів, виготовлен¬ 
ня килимів, розведення решетилів- 
ськоі породи овець і збут смушків). 
За переписом 1897 нас. в повіті — 
227 570 чол. За переписом 1900 
сі льє. нас. пунктів — 645, сільс. 

громад —226, сел. дворів—27 253, 
сільс. населення — 176 339 чол. 
Волостей 20: Байрацька, Баляс- 
нівська, Братешківська, Василів- 
ська, Васильцівська, Демидівська, 
Диканська, Єлизаветинська, Ма 
чуська, Микільська, Первознанів- 
ська. Піщанська, Плоіцанська, 
Полтавська, Руновщинська, Реше- 
тилівська, Старосанжарська, Су- 
прунівська, Тахтаулівська, Чу- 
тівська. Через територію повіту 
пролягли лінії Харківсько Мико¬ 
лаївської та Києво-Полтав. з-ць та 
гілка Полтава — Костяптиноград. 
На поч. 1923 пл. П. п. 307 292 дес., 
296 279 ж. Розформовано повіт 
постановою ВУЦВК від 7.III 1923. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПОКРбВСЬ- 
КИЙ МОНАСТЙР жіночий. 
Засп. 1676 в урочищі Мазурівці 
у Полтаві черницями з Поділля. 
1721 всі споруди перенесено у с. 
іТушкарпзку, де збудовано Пушка¬ 
рі ас ькни Бо.гнгсенсьхий монастир. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК — адм.- 
гер. і військ, одиниця на Лівсбе- 
реж. Україні в 2-й пол. 17—18 ст. 
Ств. 1648. Після Зборівського до¬ 
говору 1649 до П. п. бу ла включена 
тер. Ґадяцького полку. У 1649— 
54 II. н. па Зх. межував з Мирго¬ 
род., Кропивепським і Чигирин, 
полками, на Сх.— з Рос. держа¬ 
вою. У цей період до П. п. належа¬ 
ло 19 сотень у 17 містах: Балаклі- 
ївська сотня — м. Балакліика 
(тепер Балаклія), слобідки Борки 
(Бурки) і Решетилівка; Багацька— 
м. Багачка, слобідка Білоцерків- 
ка; Борківські — м. Борки (Буки, 
тепер Бірки; дві); Веприцька — 
м. Веприк: Галицька — м. Гадяч; 
Зіньківська — м. Зіньків; Книшів- 
ська — Книші вка (1654 не згаду¬ 
ється); Кобеляцька — м. Кобеля¬ 
ки (1654 не згадується сотник); 
Ковалівська сотня — м ко Кова¬ 
лівна (1654 сотника не було); 
Куземинська — м-ко Ку земнії; 
Лукімська — м. Лукомль (тепер 
Лукім’я); Лютетіська — с. Лютень- 
ка; Опішияиська — м. Оиііішя; 
Подільська — м. Подільськ (міс- 
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п< 111. і \ о їжсміпя невідоме); Полтав- 
• і.кі (і [)іі, одна сотня без окремої 
11.1 ЦІМ, дві інші від імен сотників — 
Пі ір.пікша і Оксютина) — м. Под¬ 
ми і, Рящівська — м. Ряшівка 

(гснеї) Рашівка). 1654 згадуються 
ми’ 1 сотні: у містах Більську, 
Кокільні, Старих Санжарах (тепер 

< . Решетинки Новосанжарського 
Р ііу) і сл. Нових Санжарах, м. 
Черкаській Групі. За переписом 
Ні.>4 в II. п. було 19 міст і містечок. 

<11.і • ■ 11 і зміни в складі П. п. стали- 
I Я ПІСЛЯ 1660, коли З НЬОГО ВИДІЛИ¬ 
МО! І адяцька волость в окремий 
І текінський полк. Тоді з сотень, 
що іл'іпінилися, було ств. Полтав- 
< і.ку по псову, Будянську (пізніше 
11.1 ним і Великобудиською), Ста¬ 
ро* ,ін Марійську, Новосанжарів- 

* і.ку, Ьіликівську чи Білидьку, 
Кі/хоїяцьку, Сокологірську чи Со- 
кільську, Кишинську, Переволо¬ 
чи ІІСЬІСУ, Келсбердяпську сотні. 
Крім назнаних сотень, що постійно 
ВХОДИ ІН 1.0 II. II., були В НІН ще 
II м і і міні: Бі іодсрк і псі.ка (замість 
ікни |м 1111 •« > і її і ілк пік і.ми). Чім* і> 
і ііиі.к.і ІНіиіИіЦьКа І/1! у II п.— 

І сотень, в нкііч паліч 1381 кін 
ппп і /5 5 піші козаки. У 1745 на 
гер. II. п. діяло 98 поч. нікіл. Пол- 
гаїц полковниками були: Мартин 
І Іушкаренко (чи Пушкар, з по¬ 
чатку визв. війни укр. народу 
1648— 54 до 1658); Филон Горку- 
ша (призначений І. Виговським, 
.іле не прийнятий полтавцями); 
Федір Жученко (1659—63; 1679— 
81, 1691); Дем’ян Гужель (Гуджель, 
1663 і 1664. 1668—73); Григорій 
Витязенко (1665—68); Прокіп Ле- 
венець (поранений у Чигиринській 
битві, 1678); Леонтій Черняк (1682 
—87, потім був генеральним осаву¬ 
лом); Павло Семенович Герцик 
(1687), Іван Іскра (1687—1708), 
Іван Прокопович-Левенець, Іван 
Леонтійович Черняк (до 1714), 
Василь Кочубей (з 1727), Андрій 
Горленко (до 1765). 
Козаки П. п. брали участь у визв. 
війні укр. народу 1648—54 (в 
облозі Львова, Замостя 1648, бит- 
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вах під Зборовом 1649, Берестеч¬ 
ком 1651, Жванцем 1653, молдав¬ 
ських походах 1650 і 1652), у пов¬ 
станні 1657—58, в антифеод. висту¬ 
пах 1687, 1689 і 1691 проти козаць¬ 
кої старшини, в Азовських похо¬ 
дах 1695—96, Північній війні 
1720—21, рос.-тур. війнах 1735— 
39, 1768—74. У 1764 значну части¬ 
ну П. п. (Білицьку, Келебердяпсь- 
ку, Китай городську, Кишеньків 
ську, Кобеляцьку, Маяцьку, Не- 
хворощанську Орільську, ГЇерево- 
лочанську, Сокільську, Старосан- 
жарську, Царичанську сотні) при¬ 
єднано до Новоросійської губ. 1775 
П. щ ліквідовано. Його тер. (Бу- 
дищанську, Решетилівську, пер¬ 
шу, Другу і третю Полтав. сотні) 
включено до складу Полтав. пов. 
Новоросійської губ. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОСВІТНИ¬ 
ЦЬКИЙ БУДЙНОК ім. М. В 
Гоголя. ( поруджений 1901 за про- 
екюм псіеро. арх. О. Г. 1 рамбиць- 
кого. Мурований, витриманий у 
стилі ііеореііееапсу. Гол. приміщен¬ 
ня — прямокутний у плані гляда- 
чевий зал з балконами і ложами, 
оркестровою ямою і компактною 
сценічною коробкою. До відкрит¬ 
тя будинку було поставлено виста¬ 
ву «Ревізор» за М. В. Гоголем. 
Театральну завісу розписав Г. Г. 
Мясоєдов (див. Мясоєдова вули- 

Полгава Просвітницький будинок 
ім. М. В. Гоголя. Інтер’єр залу. 
Фото поч. 20 ст. 
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ця). II. п. б. пов'язаний з багатьма 
пам’ятними подіями у житті міста. 
У лютому 1902 під час спектаклю 
трупи Перовського, що давала 
п’ссу Л. М. Толстого «Влада піть¬ 
ми», відбулася маніфестація на 
підтримку письменника, відлуче¬ 
ного від церкви. ЗО—31.VIII 1903 
тут відбулися урочистості з нагоди 
відкриття Котляревському І. П. 
пам'ятника, в яких взяли участь 
Леся Українка, Олена Пчілка, 
Панас Мирний, М. М. Коцюбин¬ 
ський, В. С. Стефапик, М. П. Ста- 
рицький, М. В. Лисенко, В. І. Са- 
мійлепко, С. В. Васильченко, 
Б. Д. Грінченко, О. Я. Єфименко, 
М. К. Садовський, М. Л. Кропив- 
пицький , І. К. Кариенко-Карин 
та ін. 1900 виставою І. К. Карнеп 
ка-Карого «Мартин Боруля» роз¬ 
почав роботу стаціонари ий укр 
театр М. К. Садовськоіо. ІІа сцені 
П. п. б. виступали також корифеї 
укр. театру І. К. Тобілевич, М. Л. 
Кропивницький, М. II. Занько- 
вецька; рос. драм, артисти М. М. 
Єрмолова, Л. В. Собінов, М. Г. 
Савіна, В. Ф. Коміссаржевська; 
1903, 1911 виступав М. В. Лисен¬ 
ко. У 1909 на гастролі приїжджав 
пересувний театр II. Гайдебурова 
і II. Сталінської. Восени 1909 по¬ 
ставлено під керівництвом Г. Г. 
Мясогдова «Живьіе картинні» до 
поеми Г. Г. Шевченка «Катерина». 
1911—18 при театрі діяв Полтав¬ 
ський му зично-драматичний гур¬ 
ток, давало вистави Полтавське 
українське драматичне товарист¬ 
во. 1920 і 1925 у будинку виступав 
A. В. Луначарський, 1921 — Г. І. 
Петровський, двічі (1913 і 1926) — 
B. Маяковський. 1919—29 давав 
вистави Полтавський оперний 
театр. 1936 тут розмістився Пол¬ 
тавський український музично- 
драматичний театр ім. М. В. 
Гоголя. 1941—43 зруйновано, у 
повоєнні роки відновлено у первіс¬ 
них архіт. формах з пристосуван¬ 
ням під кінотеатр «Колос». Розташ. 
па вул. Гоголя № 22. Тл.— табл. 
IX 

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙбН. Знач, 
у пн.-сх. частині області. Площа 
1,3 тис. кв. км. Нас. 70 тис. чол. 
(1991). У ГІ. р. 149 пас. пунктів, 
підпорядкованих 24 сільс. Радам 
нар. депутатів. Межує з Дикансь- 
ким, Котелевським, ЧутІЕСьким, 
Карлівським, Машівським, Ново- 
сапжарським, Решетилівським ра¬ 
йонами. Утв. 30. IX 1925. Тоді 
центр Супрунівського р-ну було 
перенесено із с. Сугірупівки до 
м. Полтави, а Супрунівський р-н 
перейменований па Полтавський. 
На час Всесоюзного перепису 1926 
до складу П. р. входило 20 сіль¬ 
ських Рад. До 1930 П. р. був 
у складі Полтав. округу. 1930 
Полтава виділена в окрему адмін.- 
госп. одиницю, якій підпорядко¬ 
вувалося 29 сільрад. З лютого 
1932 до вересня 1937 — у складі 
Харків, об і., з 22.IX 1937 — у скла¬ 
ді Попав, обл. За даними Все 
союзного перепису 1939 Полтав. 
міськраді підпорядковувалося 28 
сільрад: Абазівська, Буланівська, 
Василівська, Гожулянська, Голо 
вачанська, Грабинівська, Зіпців- 
ська, Калапшиківська, Кіровська, 
Ковалівськл, Ковапьківська, Кро- 
тенкіиська, Круто Ьерезька (Кру- 
тобережанська), Мар’ївська, Ма- 
чуська, Мильчанська (Мильцівсь- 
ка), Мииівська, Нижньомлинська, 
Никольська (Микільська), Па- 
расковіївська, Розсошанська (Роз- 
сошинська), Руновщанська (Ру- 
нівіцинська), Судіївська, Супру 
пінська, Тахтаулівська, Тростя- 
нецька, Черкасі вська, Щербані в- 
ська. На цііі території за перепи¬ 
сом 1926 проживало 91 904 чол., 
а за переписом 1939 — 79 948. 
28.VII 1939 з території Полтав. 
міської Ради Полтав. сільс. район 
виділено в самостійну сільс. зону. 
На 1.VIII 1941 у Полтав. р ні про¬ 
живало 80,1 тис. чол. Під час нім.- 
фашист, окупації (вересень 1941 — 
вересень 1943) із 173 нас. пунктів, 
які на той час були па тер. району, 
уціліло лише 35. Страчено 453 ж., 
зруйновано 11 лікарень, 7 полік- 
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полтавський район лінік, 84 школи, ІЗ клуби, 2 кіно- 
театри. П. р. лежим, у межах При¬ 
дніпровської ми ювшіп. Корисні 
копалини: природніш газ (Семен- 
цівське газоконденсатне родови¬ 
ще), пісок, глина, юрф. Річки: 
Ворскла з притоками Коломак і 
Свинківка. Грунти переважно чор¬ 
ноземні. Розтаю, у лісостеповій зо¬ 
ні. Ліси (дуби, ясен, бересті клен) 
займають 17,4 тис, і л. V районі — 
Вільтвщфіськи/У гакали ик рєсн. 
значення, а також іаповідиі об’єк¬ 
ти місц. шачсішя Рплсошаись- 
кий заколишу, лам я пси природи: 
Козацькі дуби. Потри І криниця, 
Гриби та пам’ятки садово-парко 
вого мистецтва Куликівс ький парк 
та Кротенкгвського будинку від 
починку парк. Осн. пром. і куль¬ 
тур. центр району — місто обл. 
підпорядкування Полтава. Най¬ 
більші. пром підприємства П. р.— 
з ди: залізобетонних конструкцій 
(с. Абазівка та с. Розсошенці), 
хлібний (с. Копили), біофабрика 
(с. Гожулп), комбінат пром. під¬ 
приємств (с. Тсрепіки), районний 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання (с. Пушкарівка). С. г. райо¬ 
ну спеціалізується на вирощуван¬ 
ні зерна (озима пшениця, ячмінь, 

кукурудза), цукр. буряків, кормо¬ 
вих плодоягідних культур та ово¬ 
чівництві. Тваринництво м’ясо- 
мол. напряму (скотарство, свинар¬ 
ство, птахівництво). Площа с.-г. 
угідь 94,4 тис. га, в т. ч. орні зем¬ 
лі — 76,7 тис. га, сіножаті і пасо¬ 
вища 14 тис. га. У П. р.— 12 кол¬ 
госпів і 12 радгоспів, науково- 
вироби, об’єднання «Еліта» (с ще 
Степне), дослідне госп во Полтав. 
н. -д. ін-ту свинарства (с. Тахтауло- 
ве), навчальне госп-во Полтав. с.- 
Г. іп-ту (с. Бричківка). У межах 
її. р. залізним, ст. Супрунівка. 
Іватки, Абазівка, Ьожкове, Свин¬ 
ківка, Головач, Мнніпка. Протяж¬ 
ність автомоб. шляхів 361,5 км, 
в т. ч. з твердим покриттям — 
301,5 км. У районі 51 загальноос¬ 
вітня школа (16 серед., 14 непов¬ 
них серед., 18 поч.), З школи-сад- 
ки, Микільська допоміжна школа 
інтернат, районний Будинок піо¬ 
нерів та школярів, 3 дослідних 
дитячих заклади. Діють 6 лікарень, 
43 фельдшерськоакушер. пункти, 
19 медамбулаторій, тубдиспансер 
Су с. Вовківці Кротенківської сіль- 
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ради), центральна та 13 сільс. ап¬ 
тек, 40 аптекарських пунктів та 
З філіали, санаторій «Лісові по¬ 
ляни» (с. Терентіївка) та Кротен- 
ківський будинок відпочинку. На 
тер. П. р.— 25 клубів, 27 Будин¬ 
ків культури, 63 кіноустановки, 
52 б-ки (644 тис. од. зб.), музей за¬ 
повідник А. С. Макаренка у с. Ко¬ 
валівні та 17 музеїв, які діють на 
громадських засадах, в т. ч. істо- 
рико краєзнавчий музей у с. Ма¬ 
чухах (народний). ІІа тер, П. р.— 
107 пам’яток історії та культури, 
91 пам'ятка археології. У П. р. 
видається газ. «Вісті*. 
Див. також статті — Абазівка, 
Валок, Василівка, Великий Тро- 
стянець, Гожули, Заворскло, Ка- 
лашники, Кірове, Ковалівка, Кро 
тенки, Куликове, Мачухи, Ми- 
кільське, Надержинщина, Несте 
ренки, Новоселі вка, Рунівщипа, 
Степне, Суирунівка, Тахтау юне, 
Терешки, Черкасі вка, Чорногла- 
зівка, Щербані, цикл статей на 
слово «Полтавський». 
ПОЛТАВСЬКИЙ РОБІТНЙЧО 
СЕЛЯНСЬКИЙ ТЕАТР. Ств. 
1.1 1928. Працював також під наз¬ 
вою Округові!!! робітничо ССЛЯІІСЬ 
кий театр, Укр. драм, колектив 
при ІТолгав. носередробмпсі. Ху- 
дож. керівник М. Г. ІІсвідомськші. 
У трупі: Б. С. Бабич, Л. С. Бабич, 
П. К. Бровчепко, Р. М. Бровчен- 
ко, Ф. Д. Деїшсенко, Т. С. Злив- 
ко, М. М. Корсун, М. І. Клад- 

Полтава. Сільськогосподарський 
інститут. 

ницькин, І. І. Коханий, М. О. 
Олексіснко та іп. У репертуарі: 
«Гандзя» І. Карпепка-Карого, «Лі¬ 
сова пісня» Лесі Українки, «Рес¬ 
публіка на колесах», «Рожеве па¬ 
вутиння» Я. Мамонтова, «Родина 
Щіткарів» М. Ірчана, «Таміла» 
О. Золіпа, «Джумма Машід»Г. Ве- 
неціанова. 1929 театр прибрав 
назву «Український драматичний 
театр» і перебазувався до м. Ар- 
темівська па Донбасі. 
«ПОЛТАВСЬКИЙ СЕЛЯНЙН» 
— журнал. Див. «За нове селоь. 
ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКО- 
ГОСПОДАРСЬКИЙ БАНК. На 
підставі постанови ВУЦВК від 
21.XII 1922 у Полтаві ств. Полтав. 
губернське тво с.-г. кредиту. 
Постановою Всеукр. банку від 
25.1 1924 воно було перетворене 
па По пав. Губ. с. г. банк (губі 
сі.тьбанк). З ЗЛ І 1925 в зв’язку 
з ліквідацією губернії реорганізо¬ 
ваний у II. с.-г. б. (сільбанк). Він 
надавав позики колективам й одно¬ 
осібним господарствам, пром. ар¬ 
тілям, здійснював контроль за 
діяльністю товариств с. г. креди¬ 
ту. Ліквідований постановою Рад- 
паркому СРСР від 30.1 1980. 
ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ. 
У грудні 1919 було прийнято рі¬ 
шення про відкриття с.-г. ф ту 
при Вищій робітничій школі, який 
мав секції рільництва, тваринницт¬ 
ва і садівництва з горо ціицтвом. 
У вересні — жовтні 1920 оголоше¬ 
но набір слухачів. У жовтні 1921 
на базі с.-г. факультету організ. 
с.-г. технікум з агроіюміч., зоотех. 
і садово городнім відділами. 1923 
до нього приєднано кооперативний 
технікум і Полтавську садово-го¬ 
родню школу. На їх базі ств. два 
відділення — агрономічне і ко¬ 
оперативне. Технікум став назива¬ 
тися агрокоогіерати ви им. У 1926— 
27 відкрито два нових відділення — 
зоотех. та інтенсивних культур. 
З грудня 1927 — Полтав. с.-г. по¬ 
літехнікум. Він мав 4 відділення: 
агрономічне, зоотех., інтенсивних 
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ПО/11 ЛП с 1.11 ХІІІКУМ і\ м.іур га кооперативне. У жовт¬ 
ні 1929 на базі політехнікуму, 
11< * і ї їп. імдусгр. і Полтав. земле- 
шіормдиого, Красноградського та 
І ртпінського с.-г. технікумів ств. 
Попав, с.-г. ін-т. 19. VIII 1930 
пі і було поділено на три вузи: 
ІІочіав. ін-т с.-г. будівництва (ге- 
ім‘Р Полтав. інж.-буд. ін-т), Пол¬ 
іпи. ін-т м’ясної і плодоовочевої 
ігхнології (на базі ф-ту індустріа¬ 
лізації с. г.), Полтавський с.-г. 
ін-т (на базі зоотех. і садово-го¬ 
роднього ф-ту). 31.Х 1930 він 
називався зоотехнічним, з 8.1 
1931 — Інститутом свинарства, 
з 7.VII 1933 знову зоотехнічним, 
з 29.1 X 1934 — с. г. інститут. У 
роки Великої Вітчизн. війни ін~т 
евакуйовано у м. Курган. Повер¬ 
нувся в Полтаву 1944. Тепер ін-т 
має факультети: агрономія., зоо- 
інженерний, економ., механізації 
с. г., підвищення кваліфікації 
керівних кадрів і фахівців с. г., 
заочний, підготовчий ф-т для іно¬ 
земних громадян. Займає тер. в 
7 га, де знаходяться навч. корпу¬ 
си, гуртожитки, парк с.-г. машин, 
орнітологічний і дендропарк. Діє 
31 кафедра, 13 викладачів мають 
в ін-ті вчений ступінь доктора і 
113 — кандидата наук. У різні ро¬ 
ки працювали професори О. П. 
Бондаренко (днв. Бондаренку 
О. ГІ. меморіальна дошка), В. П. 
Кушиіренко, В. І. Слзонов, М. М. 
Самбикін та ін. Свою школу ств. 
укр. фізіолог, Герой Соц. Праці, 
акад. АН УРСР, засл. діяч н. 
УРСР О. В. Квасницький. Фонд 
б-ки ін-ту налічує 317 484 од. зб. 
Навчається бл. 4 тис. студентів, з 
них без відриву від виробництва — 
2062. За роки існування ін-т під¬ 
готував понад 18 тис. фахівців. 
Серед них Герої Соц. Праці М. М. 
Гри піко, Л. І. Дубровін, В. О. Ко- 
зубенко, С. І. Лебедєв, А. К. Ле- 
щенко, О. С. Мусійко, Ф. К. По- 
черняєв. За 18 км від ін-ту розмі¬ 
стилося навч.-дослідне г-во «Юві¬ 
лейний» (учгосп), яке має 2230 
га орної землі, 38 га садів і ягідни¬ 

ків, дослідне поле вирощу» і лі 
не насіння І племінну \\' ціпу І МІ 

колгоспів області. їм і м.и ..«пі 
рантуру. 1970 на тер. ш іу ші. 
новлено студентам і викладачам, 
полеглим 1941—45, нам’яти ції пі іь 
(див. Полтавцям, загиблим /■ /і 
45, пам'ятні знаки). 1927—71 ви 
дав 16 томів « Трудов». Містить» и 
па вул. Сковороди № 1/За. 
ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКО 
господАрськ ИЙ РАДГОСП 
ТЕХНІКУМ імені А. С. Макарен- 
ка. Ств. 1895 як нижча Полтавсь¬ 
ка школа садівництва і городницт¬ 
ва. 1912 реоргапіз. в училище са¬ 
дівництва. 1896—191.7 у них закла¬ 
дах було підготовлено 243 спеціа¬ 
лісти. У рад. час послідовно мав 
назви: технікум Садівництва, лгро- 
коогіерат. технікум, плодоягідний 
технікум, технікум плодоовочів¬ 
ництва. У 1966—89 с.-г. Технікум. 
У березні 1989 реоргапіз. у рз ^ 
госп-техиікум, йому ирисвоо по 
ім’я А. С. Макаренка. Має три 
відділення: землевпорядне, агро- 
хім., агрохім. з спеціалізацією 
плодоовочівництво. Серед його ви¬ 
пускників були: дер ж. і парт, 
діяч УРСР Н. Т. Кальченко (1906 
—89; уродженець с. Когиманівки, 
тепер Макіївського р-ну) — Голо¬ 
ва Ради Міністрів УРСР (1954— 
61), Герой Соц. Праці (1976); за¬ 
кінчив Полтавський с.-г. ін-т 
(1928); П. Й. Іїанч (1891—1978) — 
уродженець м. Валки, тепер Хар¬ 
ків. обл., укр. письменник, лау¬ 
реат Держ. премії УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка; І. М. Третяк — генерал 
армії, Герой Рад. Союзу і Герой 
Соц. Праці. Розміщений на вул. 
Сковороди № 18. 
ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
по підготовці керівних кадрів кол¬ 
госпів і радгоспів. Ств. 1955 як 
обласна с.-г. школа підготовки 
голів колгоспів на базі 9-місячних 
курсів перепідготовки парт, і рад. 
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працівників, що діяли з 1944. Міс¬ 
тилася в приміщенні кол. Земель¬ 
ного банку. Припинила діяльність 
у 1956. В 1965 почала діяти Пол- 
тав. міжобласна трирічна шко¬ 
ла підготовки керівних кадрів 
колгоспів і радгоспів. З вересня 
1966 — сучасна назва. Розміщений 
на Першотравневому просп. № 10. 
Іл.— табл. IX. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕАТР ім. т. г. 
ШЕВЧЕНКА. Див. Третій кол¬ 
госпний театр. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕАТР ля 
льОк. Засн. 1939. У репертуарі 
«Холодне серце» Ю. Корінця, «Ча¬ 
рівний фургон» В. Орлова, «Біла 
троянда» Б. Юнгера, «Таємниця 
трьох ,,не“» Л. Новогрудського, 
«Р. В. Р.» за А. Гай даром, «Васи- 
лиса Прекрасна» С. Прокоф’євої 
й Г. Сапгір, «Маленька фея» 
В. Рабадана, «Ботафого» Л. Фель 
дека та ін. Гол. режисер театру 
— Ю. Щербань. Міститься на 
вул. Пушкіна № 32. Іл.— табл. 
XVI. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕАТР укра- 
ЇНСЬКОЇ ДРАМИ імені І. П. Ко- 
тляревського. Ств. 1926 з групи ак¬ 
торів Першого театру Українсь¬ 
кої Радянської Республіки імені 

Полтава. Тепловозоремонгішй завод. 
Адміністративний будинок. 

Т. Г. Шевченка (тепер Дніпропетр. 
укр. муз.-драм, театр ім. Т. Г. 
Шевченка) та безробітних місце¬ 
вих акторів як трудовий колектив, 
що мав драм, трупу, хор та оркестр. 
Працював у приміщенні Полтав. 
муз. технікуму. З червня 1928 — 
Полтавський робітничо-селянсь¬ 
кий театр ім. І. Котляревського. 
Пізніше називався також Полтав¬ 
ський колгоспний театр ім. І. Ко¬ 
тляревського, Полтавський пере¬ 
сувний театр ім. І. Котляревського. 
Засновник і керівник театру — 
М. Г. Невідомський. їси. до 1941. 
Частина трупи об’єдналася з Пол¬ 
тавським українським музично- 
драматичним театром ім. М. В. 
Гоголя і була евакуйована до Ка¬ 
захстану. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО- 
РЕМбіІТНИЙ ЗАВОД. Ств. 1871 
як Гол. майстерня Хдрківсько-Ми- 
колаїв. (тепер Південної) залізни¬ 
ці (з 1874 — залізничні майстерні). 
З 1929 — паровозоремонтний з д. 
У 1963 переключився на ремонт 
тепловозів і дістав сучасну назву. 
Розміщений на вул. Гайового Л* ЗО. 
Див. Полтавські страйки заліз¬ 
ничників 1883, 1884, 1891, Пол¬ 
тавцям, загиб.піїм 1941 — 45, па- 
ч'ятт .таки. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
М’ЯСНбї ПРОМИСЛОВОСТІ. 
Ств. 1930 на базі мех. та хім. від¬ 
ділень індустріального технікуму 
як мехапіко-технолог. технікум 
м’ясної пром-сті. З 1947 — сучасна 
назва. Восени 1911 евакуйований 
у станицю Вознесенеьку Красно- 
дар. краю, а потім у м. Семипала¬ 
тинськ. Відмовив роботу в Полта 
ві у жовтні 1943. За подвиги на 
фронтах Великої Вітчизн. війні 
вихованці технікуму Г. 3. Мак, 
В. А. Мироненко, І. І. Романенко, 
О. Ф. Щербаков удостоєні звання 
Героя Рад. Союзу. Па фасаді 
технікуму встановлено Миронен- 
ку В. А. меморіальну (Юшку. 
Розміщений на вул. Пушкіна Хе 5( 
(кол. Полтавське земське реміс¬ 
ниче учи нице). 
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їм >л і Дій ькпїі тйхшкум 
ІІІ’ОМИСЛбВОЇ кооперА 
ції. Заса. у вересні 1928 на базі 
Нігукр. сголітех. курсів інструк- 
и.рін худож. пром-сті. У Полтаві 

•іНіхо іпвся на Першотравневому 
#ііки*п. № 19, майстерні — в кол. 
Миколаївській церкві (тепер Пер¬ 
ин >і ра впевни провулок № 3). 
II < )Л тАВСЬКИЙ‘ ТЕХНІКУМ 
РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ. Ств. 
|%7 па базі торгово-кулінар. учи 
ніш і Розміщений на вул. Фрунзе 

100 
ПОЛТАВСЬКИЙ ТРЕСТ по 
ІІІОВКІІШЙЦТВУ обласний дер- 

і і пі 111 п (пб ішовкотрест). Ств. 1938 
\ По, мамі З вересня 1941 до верес¬ 
ни І)іі не діяв у зв’язку з окупа¬ 
нії т гер. області фашистами. У 
10 9 і >3 — у м. Миргороді. З 1988 
пі як Поліпи. виробниче об’єд¬ 
нання шовківництва «Облшовк» 
ппрооп пмі и о пау і об’єднання 
ч N н|иіюпк ►. Ро мані на вул. NN в 
чсн ка Мі <1 
ПО 11 МИ 1,1.1111 > КР іПк Ь 
КИП МУЗЙЧНО ДР \МАТЙЧ 
ІХПН і І ЛТР ім< ні М. Б іоіо’ія. 
( їв на ПОЗІ і 1936 у Полтаві на базі 
Харків. комсомольського муз. теат¬ 
ру під назвою Державний театр 
муз. драми (з 1937 — обласний). 
V репертуарі поєднував драм, та 
оперні вистави. Перший спектакль 

«Сорочинський ярмарок» М. 
Мусоргського, який відбувся 1.У 
1036 у постановці гол. режисера і 
засновника театру нар. артиста 
УРСР В. М. Скляренка. З 1937 
і до поч. Великої Вітчизн. війни 
при театрі працювала студія. 
У складі трупи: В. Ф. Варецька, 
Р. Д. Єфименко, Л. К. та А. І. 
Іванченки, П. І. Захаїюв, Є. А. 
Золотаренко, М. Г. Йосипепко, 
К. П. Кошєвський, П. С. Колесиик, 
Є. А. Коханенко, М. А. Міцкевич, 
К. О. Осмяловська (н. в Полтаві, 
нар. арт. УРСР з 1951), Є. В. Се- 
лецька, Д. П. Степовий, Л, В. 
Солнцева, М. С. Терещенко, Є. А. 
Хуторна. У листопаді 1938 у виста¬ 
ві «Наталка Полтавка», поставле¬ 

но. ПАВ. МУЗ. ДРАМ. ТЕАТР 

пій на відзначення 100 річчя від 
дня смерті І. П. Котляревського, 
брала участь нар. артистка СРСР 
М. І. Литвиненко-Вольгемут. 
Вступне слово перед виставою ви¬ 
голосив укр. поет М.Т. Рильський. 
У серпні 1941 на базі трупи теат¬ 
ру та частини акторів Полтавсь¬ 
кого колгоспного театру ім. І. П. 
Котляревського був ств. трудко- 
лектив, який працював 1941—44 
у м. Зиряновську (Казахстан). 
З 1944 — у Полтаві. З театром по¬ 
в’язана творчість нар. артистів 
УРСР Т. І. Кислякової, В. М. Ко- 
жевникової, В. І. Конопацького, 
Г. М. Лазарєва, В. П. Мірошни¬ 
ченка, С. І. Онипка, Б. М. Проко- 
повича, С. К, Сміяна (1951—56, 
гол. режисер), В. Є. Смоляка, 
В. Г. Сумського, засл. артистів 
УР( Iі Р. І. Олексієико, В О. 
Ви їм тої (друга премія па респ. 
конкурс і на краще виконання ролі 
І Із галки у спектаклі «Наталка Пол¬ 
ізшої» І П. Котляревського, 1969), 
О. О. Зазимка, В. С. Кашперсько- 
го, В. Л. Мироновича, І. П. Моров- 
щика, Л. В. Онищенко, Г. І. Опа- 
насенко, Ю. В. Попова, В. Г. 
Репенка, К. С. Сидорчук, П. К. 
Лисенка, П. П. Юзефовича, засл. 
діяча мист. УРСР Є. І. Головатю- 
ка, А. П. Пундика, нар. художни¬ 
ка УРСР В. Геращенка. 
Серед вистав: «Сорочинський яр¬ 
марок» М. Мусоргського (1936), 
«Назар Стодоля» Т. Шевченка 
(1937), «Катерина» М. Аркаса 
(1939), «Дванадцята ніч» В. Шек- 
спіра (перше втілення на укр. 
сцені, 1939), «Підступність і ко¬ 
хання» Ф. Шіллера (1940), «Ма- 
шенька» О. Афіногенова (1941), 
«Партизани в степах України» 
О. Корнійчука (1942), «Ревізор» 
М. Гоголя (1946), «Нескорена пол¬ 
тавчанка» П. Лубенського (1949), 
«Наталка Полтавка» І. Котлярев¬ 
ського (1956), «Влада темряви» 
Л. Толстого (1957). «Іркутська 
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історія» О. Арбузова (1960), «За- 
иорожець за Дунаєм» С. Гулака- 
Артемовського, «Енеїда» І. Кот¬ 
ляревського (1976), «Мартин Бору- 
ля» Е Кариенка-Карого (1972), 
«Циганка Аза» М. Старицького 
(1968), «Дикий Ангел» О. Коломиї- 
ця (1979), «Маріца» І. Кальмапа 
(1980), «Закон вічності» II. Дум- 
бадзе (1982), «У неділю рано зілля 
копала...» за О. Кобилянською 
(1983), «Безталанна» І. Карпєнка- 
Карого (1985), «Весела вдова» 
Ф. Легара (1988), «Біла ворона» 
І. Татарченка (1990, друга премія 
респ. фестивалю). До 1941 містив¬ 
ся в приміщенні на вул. Гоголя 
№ 22 (тепер кінотеатр «Колос»), те¬ 
пер — на Театральній пл. по вул. 
Жовтневій № 23 у будинку, спо¬ 
рудженому 1958 на 800 глядачів 
(арх. О. Крилова, О. Мил шпон¬ 
ко). Іл.— табл. ІХ? XVI. 
ПОЛТАВСЬКИЙ УКРАЇНСЬ¬ 
КИЙ ПЕРЕСУВНЙЙ ТЕАТР 
САТЙРИ «Червоний Перець». 
Засн. на поч. 1929 у Полтаві. Ху¬ 
дожнім керівником був М. Неві- 
домський. У програмі вистав — 
скетчі, театралізовані фейлетони, 
частівки, танцювальні номери, 
об’єднані під назвами «Вогонь 
по болячках», «Довбнею по голо¬ 
ві» та ін. Театр іастролював на 
Полтавщині, Харківщині, Сумщи¬ 
ні. Припинив діяльність 1941. 
ПОЛТАВСЬКИЙ УЧЙТЕЛЬСЬ- 
КИЙ ІНСТИТУТ. Засн. 1914. 
Серед, навч. заклад, де працюва¬ 
ли, крім директора, 6 викладачів, 
священик і лікар. Викладалися: 
закон божий, рос. мова, матема¬ 
тика, історія, географія, природо 
знавство, фізика, малювання, кре¬ 
слення, чистописання, гімнастика. 
Були устатковані кабінети: при- 
родиичо-істор., фізичний, хім., а 
також спец, гімнастичне містечко 
та дві б-ки — фундаментальна і 
студентська. Термін навчання — 
трирічний. У липні 1919 перетворе¬ 
ний па Полтавський педагогічний 
інститут. Містився на вул. Фаб¬ 
рикам іськііі М> 1 (тепер вул. Балакі- 

на М° 10, житлі буд.), а після 1917—- 
на вул. Ново-Кременчуцькій № 12 
(тепер вул. Лідова, житловий буди¬ 
нок). У 1936 при Полтав. пед. ін-ті 
знову ств. учительський ін-т з мов¬ 
но-літературним та фіз.-мат. ф та¬ 
ми. На поч. Великої Вітчизн. вій¬ 
ни частину майна і групу студентів 
евакуйовано в Тюмень. У жовтні 
1943 поновив роботу в Поліаві. 
1951 П. у. і. ліквідовано, але 
фактично навчання на стаціонарі 
тривало до 1954 і навіть 1957. 
Серед випускників першого року 
ін-ту був педагог і письменник 
А. С. Макаренко (див. Макарен- 
ка вулиця, Макаренку А. С. ме¬ 
моріальна дошка ). 
ПОЛТАВСЬКИЙ ФАРФОРО¬ 
ВИЙ ЗАВОД ім. XXV з’їзду 
КПРС. Ств. 1961. У 1971 на з ді 
побудована перша в країні піч 
швидкісного обпалювання порож¬ 
нистих виробів типу ПАСТ. Осн. 
продукція — посуд: сервізи чай¬ 
ні, для кави, дитячі набори, а та¬ 
кож тематичні вази. У 1964—84 
головним художником працював 
засл. художник України І. М. 
Віцько. Випуск продукції складає 
13, ) мли. одиниць за рік. На з-ді 
працює 980 чол. Міститься па вул. 
Маршала Бірюзова № 37. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ФІЛІАЛ УК¬ 
РАЇНСЬКОГО ПРОЕКТНОГО 
ІНСТИТУТУ «УКРМІСЬКБУД 
ПРОЕКТ» Держбуду України.Ств. 
1961 на базі Полтав. обл. контори 
«Обл проект». Мас комплексний 
проектний відділ у м. Кременчуці. 
Займається розробленням проект¬ 
но кошторисної документації на 
буд-во об’єктів житлово цивіль¬ 
ною, а також соціально- культур, 
призначення. За проектом філіалу 
в Полтаві споруджено автовокзал, 
театр ляльок, Співоче поле, обл. 
бібліотеку, дит. обл. лікарню та ін. 
Розміщений на вул. Гоголя № 25. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ХРЕСТОЗД- 
ВЙЖЕНСЬКИЙ МОНАСТЙР. 
Засн. 1650 як чоловічий ігуме¬ 
ном Мгарського монастиря Ка- 
лістратом при сприянні київ, ми- 
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і рпііолита Сильвестра Косова на 
і < >ііті полтав. полковника М. Пуш¬ 
каря та представників козац. стар¬ 
шини І. Іскри та І. Крамаря. Роз¬ 
міновувався на горі над р. ГІол- 
іа вкою на Пн. Сх. від Полтавсь¬ 
кої фортеці. Спершу всі споруди 
пули дерев’яними. 1689 коштом 
істьмана І. Самойловича почалося 
спорудження мурованого Хресто- 
.ідвижепського соборі/. 1695 П X. 
м. спустошений крим. татарами. 
1709, під час облоги Полтави, за¬ 
хоплений шведами, які встановили 
па горі артилерію і звідти обстрі¬ 
лювали місто. 1750 на Пд. від собо¬ 
ру споруджено одноверху муро¬ 
вану трапезну Троїцьку церкву 
(перебуд. 1864, не збереглася). 
1786 зведено муровану чотири¬ 
ярусну дзвіницю вис. 47 м у сти¬ 
льових формах пізнього барокко, 
ї й ярус — четверик із заокругле¬ 
ними кутами, арка проїзду флан¬ 
кована двоспарспимп колонами 
римо доричноїо Ордера, с/гіни 
рустовано 2 іі і З іі ярус II і її і і і II 
дричні з великими арочними про 
різами, фланкованими колонами 
відповідно іонічного і коринфсь¬ 
кого ордерів. 4-й циліндричний 
ярус з годинником (не зберігся) 
перекритий параболічним куполом 
з глухим ліхтариком. На дзвіниці 
було 10 дзвонів, найбільший — ва¬ 
гою 400 пудів відлитий 1797. У 
серед. 18 ст. споруджено будинок 
ігумена. 1787 з нагоди приїзду 
Катерини II до нього добудовано 
т. з. «Катерининську залу». Її 
інтер’єр прикрашав живопис на 
реліг. та істор. тематику (1854 ре 
конструйований, не зберігся). У 
19 ст. збуд. мурований корпус з 
лікарнею, за огорожею — «стран- 
ноприимньїй дом». 1887 на кошти 
купця І. Котельникова зведено 
однобанпу трапезну церкву Симео- 
на Богонриїмця. 
1775—98 монастир став місцем 
перебування архієпископів Слов’¬ 
янських і Херсонських (згодом Ка¬ 
теринославських). Першим з них 
сюди переїхав відомий церк. діяч, 

ПОЛТАВСЬКИЙ 

вчений і педагог Є. Булгарис 
(1716—1806), за якого було засік 
школу для півчих, перетворену 
1778 у Полтавські/ семінарію. 
1779—86 архієпископом Слов’ян? 
ським і Херсонським та ігуменом 
П. X. м. був II. Фєотокі (1731 — 
1800). У 1786—92 цю посаду обій¬ 
мав А. Серебренпиков, 1793—98— 
Г. Банулеско (код. митрополит 
молдо-влахійський). До 1762 у 
монастирі працював майстер-іко- 
нописець Самуїл, призначений зго¬ 
дом «малярським начальником» 
Софійського монастиря у Києві. 
Зберігся ряд йою творів, зокрема 
відомий «Портрет Дмитрія Дол¬ 
горукове» (1769). Унікальну цін¬ 
ність становили євангелія та бого¬ 
служебні книги кіп. 16—18 ст. 
монастирської бібліотеки. Дуже 
багатою була ризниця монастиря, 
де зберігалися численні коштовні 
церк. речі. З 1803 монастир управ¬ 
лявся архімандритами, з 1847 тут 
знаходилася єпископська кафедра, 
з 1884 — резиденція Полтав. ві 
каріїв. 1818—76 діяло чоловіче 
духовне училище. До монастиря 
була приписана Сампсоніївська 
церква. У 20-х рр. 20 ст. у єно 
рудах П. X. м. розміщено селищ¬ 
ний клуб, архівосховище Полтав. 
держ. архіву. 1942 відновлений як 
жіночий монастир. 1960 закритий, 
90 чорниць переведено до Лсбе 
динського монастиря. У приміщен- 

Полтава. Хресто.адвиженський 
монастир. Фото поч. 20 ст. 
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нях перебували відділення Полтав. 
психіатричної лікарні, Полтав. 
мед. техніка, майстерня по ремон¬ 
ту автомашин, склади та ін. 1990 
споруди передано УПЦ і одержано 
дозвіл Св. Синоду на відкриття 
Полтавської Хрестоздвиженської 
жіночої обителі. На цвинтарі мо¬ 
настиря поховано ряд відомих дія¬ 
чів культури (див. Волкова В. О. 
могила, Герцик О. О. могила, Го¬ 
робця П. М. могила, Давидовсько- 
го Г. М. могила. Полтавські кла¬ 
довища). Розташ. на вул. Свердло¬ 
ва № 2Г. Іл.— табл. II, III. 
ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ 
МУЗЕЙ (до 1940 — Картинна га¬ 
лерея або Музей мистецтв). Від¬ 
крито 27.ІУ 1919 у кол. будинку 
А. Булюбаша (1912, арх. П. Ф. 
Альошин) по вул. Спаській 11. 
Ініціатор створення — Наукове 
т-во дослідження й охорони па¬ 
м’яток старовини та мистецтва на 
Полтавщині. Виїзна комісія К-ту 
охорони пам’яток старовини, мис¬ 
тецтва й природи з літа 1917 зібра¬ 
ла значні цінності у маєтках Ко- 
чубеїв (Диканька), Галаганів (Со- 
киринці), Капністів (В. Обухів- 
ка), Рєпніних (Яготин), Мещерсь¬ 
ких (Веселий Поділ). Наприкінці 
1917 з Петрограда надійшла ко¬ 
лекція М. О. Ярошенка (100 ного 
картин та етюдів, 23 альбоми та 
твори художників-передвижників). 
З 1920 галерея стала відділом 
Центрального пролетарського му¬ 
зею Полтавщини, а у червні 1940 
виділена у самостійний художній 
музей. Його фонди налічували ЗО 
тис. експонатів, більша частина 
котрих втрачена в роки Великої 
Вітчизн. війни. У листопаді 1944 
музей відновив свою діяльність 
на основі 4187 експонатів, що по¬ 
вернулися з евакуації. На сього/і- 
ні у фондах музею бл. 9 тис. од. зб. 
(900 творів живопису, 3 тис. гра¬ 
фіки, 100 скульптур, 4800 деко- 
рат ивно-ужиткового мистецтва). 
Серед них: колекції зх.-європ. та 
вітчизн. живопису, укр. іконопису, 
пар. малярства Полтавщини, укр. 

нар. мистецтва (килими, рушники, 
плахти, вибійки, вишивка, писан¬ 
ки, гончарні й різьблені вироби), 
декоративного мистецтва країн 
Сходу і Заходу. 
Експозиція музею розташована у 
13 залах (403 м‘) і має розділи: 
західноєвроп. мистецтво 17—19 ст., 
укр. та рос. мистецтво 17 — поч. 
20 ст., радянське. Серед унікаль¬ 
них експонатів: полотна Л. Кра- 
наха Молодшого, Д. вап Равен- 
стейна, К. Петерса, М. де Хонде- 
кутера, П. Делі, М. Баччіареллі, 
Ж.-Б. Грьоза, Е. Делакруа. Віт¬ 
чизняні майстри пензля представ¬ 
лені іменами П. Ф. Соколова, 
Г. Г. та І. Г. Мясоєдових, І. Ю. 
Рєпіна, І. І. ІИишкіна, О. Г. Сла- 
стьопа, М. К. Пимопенка, С. І. 
Васильківського, Г. 1. ІІисса. 
Збірка митців Полтавщини. Зраз¬ 
ки пар. і а декоратнв. мистецтва 
України 17—19 ст. представляють 
вироби ювелірів Андрія Песля- 
ківського, Івана Равича, гончаря 
Остапа Ііочовника, різьбярів Си- 
соя Шалматова, Василя Гарбуза, 
Павла Комашка, малярів Федора 
Стовбуненка, Дмитра Перепелиці 
та Катерини Білокур. 
У музеї працювали: укр. археолог 
М. Я. Рудииський, художники 
М. М. Бокій, Л. С. Векштейн, 
П. М. Горобець, мистецтвознавець 
В. П. Лапа. На фасаді будинку 
1987 встановлено Ярошенку М. О. 
меморіальну дошку. Видання му¬ 
зею: путівники (1919, 1965, 1984), 
каталог (1958), альбоми (1973, 
1978, 1982). Розілш. п;і вул. Дзер- 
жинського № 11. Іл.— табл. VIII. 
ПОЛТАВСЬКИХ ГУБЕРНСЬ¬ 
КИХ ПРИС^ТСТВЕНИХ 
МІСЦЬ БУДЙНОК. Розташова¬ 
ний у сх. секторі Круглої площі 
між вул. Радянською і Жовтневою. 
Споруджений 1811 за типовим про¬ 
ектом 1803 арх. А. Захарова у 
стилі класицизму. Первісно корпус 
займав лише середню частину 
ділянки, а по боках йшла цегляна 
огорожа з двома симетрично роз¬ 
міщеними ворогами. 1818 будинок 



ПОЛТАВС ЬКІ ГУБЕРНСЬКІ ш фсмоіітпііаио, 1866 (за ін. да¬ 
ними ІМ , і) мирту і до середнього 
кмрпугу 1* н *V (МІІ.ІІІО бічні крила 

і,і прі*« к'ГОм Харків, арх. Ф. І. 
/І 11111 ІОМ.І Впродовж 19 — поч. 
10 «і їуї мітилася більшість губ. 
\і і ііінм і у<>. управа, «Приказ об- 
іцп і псиного нризрения», казенна 
на 'і.11 а, у якій, зокрема, працю¬ 
вав І! Мирний (див. Мирного 
Написи вулиця). У справах служ- 
он будинок відвідував О. І. Пальм 
(< нравж.— П. Альмінський, 1822— 
85) рос. белетрист, поет і дра¬ 
мо у |) г, якого 1868 перевели у 
И« * 11 а му управителем відділення 
и р к. банку. Н. у м. Красносло- 

<мідську Пензенської губ. в сім’ї 
чиновника, мати була кріпачкою. 
Вчився у Петербурзі в Дворянсь¬ 
кому полку. 1842—49 служив у 
і мардії. За участь у гуртку М. В. 
Пп рашевського був засуджений 
до ( грати, яку замінили переводом 
м армію ІЗагаТо рої ім прожив на 
Україні, «окрема, в Одесі і Мол 
і «мі, ну і п порі і \а м р і,юм і (’, Ф. 
Дуроміпі (мім Полтавські к ні 
ііпиища) Основний гвір — авТО 
біографічний ромам «Алексей Сло 
и) (ин. ( емейпая цстория» (5 чч. 
18, 2—73), де зображено гурток 
не гра шевці в. Його брат І. І. 
Пальм — художник-карикатурист. 
У Полтаві писав декорації для ви¬ 
став, організовував благодійні кон¬ 
церти, зокрема, у Полтавського 
дворянського зібрання будинку. 
Майже ЗО років (з 1866) упра¬ 
вителем Полтавської контрольної 
палати служив В. Д. Ахшару- 
мов (батько диригента, скрипаля 
Д. В.Ахшарумова; походив з кав¬ 
казьких дворян, служив у Херсон¬ 
ській губернії, 1863 був переведе¬ 
ний до Полтави). Після Жовтневої 
революції у будинку розмістилися 
установи губвикопкому, 1922 у 
ньому виступали М. І. Калінін 
та Г. І. Петровський. 1943 згорів, 
відбудований 1948—52 за проек¬ 
том арх. Д. М. Гольдінова та ін., 
при консультації арх. Є. І. Ка- 
тоніна. Зараз тут міститься ви¬ 

конком міськради. На фасаді 
встановлено Леніну В. /. меморі¬ 
альну дошку та пам’ятну дошку на 
честь нагородження міста орденом 
Трудового Червоного Прапора у 
зв’язку з 800-річчям. Розтані, на 
вул. Жовтневій № 36. Ід.— 
табл. VI. 
ПОЛТАВСЬКІ БЮРО ПОДО¬ 
РОЖЕЙ І ЕКСКУРСІЙ. В області 
діють Полтавське, Миргородське, 
Кременчуцьке, Лубенське і Лох- 
вицьке бюро подорожей та екскур¬ 
сій. Вони підпорядковані Полтав. 
обл. Раді по туризму та екскур¬ 
сіях. Ств. 1969. Полтав. бюро роз¬ 
міщене на вул. Леніна № 91. 
ПОЛТАВСЬКІ ГУБЕРНСЬКІ 
КОНФЕРЕНЦІЇ РСДРП(б). Пер¬ 
ша конференція відбулася 6.Х 
1917. У ній взяли участь представ¬ 
ники ІТолтав., Кременчуц. та дея¬ 
ких ін. більшовицьких орг-цій. 
Делегати конференції обговорили 
мигання, поо я і. пі і з виборами до 
установчих зборів, затвердили біль¬ 
шовицький список кандидатів у 
депутати до губернії, обрали тим¬ 
часовий губком партії та вирішили 
через місяць провести 2-у губерн¬ 
ську конференцію РСДРП(б). У 
двадцятих числах листопада у 
Полтаві зібралося 8 делегатів від 
Полтав., Кременчуц., ь Костянти- 
ноград., Хорольської і Циглерів- 
ської парт, орг-цій. У зв’язку з 
неповним представництвом було 
вирішено провести губ. нараду 
більшовиків. Учасники наради 
прийняли резолюцію про необхід¬ 
ність термінового скликання з’їз¬ 
ду більшовицьких організацій Ук¬ 
раїни і звернулися до обл. к-ту 
РСДРП(б) Пд.-Зх. краю взяти 
на себе ініціативу у цій справі. 
Нарада розглянула також робо¬ 
ту парт, органу — газети * Молот* 
і, визнавши її губ. органом біль¬ 
шовиків, вирішила перетворити на 
щоденну. Див. Полтавська орга¬ 
нізація РСДРЩб). 
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ПОЛТАВСЬКІ КЛАДОВЙЩА. 
Перше відоме у Полтаві міське 
кладовище було відкрите в 2-й 
йол. 17 ст. Його тер. знаходилася 
між сучас. вул. Комсомольською 
і Жовтневою та площею Леніна, 
за межами тодішньої Полтавсь¬ 
кої фортеці, на початку форштад¬ 
ту. Спочатку було цвинтарним при 
Стрітеиській церкві, згодом пе- 
ретворилося на міське. На цьому 
кладовищі був похований рос. го- 
ловнокоманд. Південною армією, 
уродженець Пруссії Р. А. Бісмарк 
(1683—1750), а також, вірогідно, 
рос. генерал, учасник Полтавсь¬ 
кої битви 1709, пізніше — коман¬ 
дуючий рос. військами на Україні 
і Київ, генерал-губернатор І.-Б. 
Вейсбах (р. н. невід.— 1735). 
Закрите 1830. 
Ще одне кладовище було відкрите 
1740. Злах, за межами форштадту, 
на тер. вул. Новий базар га сучас. 
центр, базару. Довгий час вважа¬ 
лося головним міським; закрите 
1808. 
У 1-й пол. 19 ст. у місті виникло 
іцс кілька кладовищ. Найстаріше 
з них — Монастирське. Зпах. 
у межах Полтавсько/о Хресто- 
здвиженського монастиря та па 
узгір’ї Монастирської гори (у 
розширених межах існує й доте¬ 
пер; вул. Паримапівська). Тут 
поховані: онука О. С. Пушкіна 
М. О. Викова, її донька « внучата 
племінниця М. В. Гоголя С. М 
Данилевська та ін. родичі Пушкі¬ 
на і Гоголя; борці за Рад. владу 
М. І. Барипов (загинув 1921) та 
Г. П. Кондратко (1886—1938); 
майор Червоної Армії Ф. П Коше- 
варов (1893—1943). На кладовищі 
також знаходяться: Полкова В. О. 
могила, Герцак О. О. могила, 
Горобця II. М. могила, Давидов- 
ського Г. М. могила. 
Старе міське кладовище існувало з 
1808. Простягалося від розвилки 
вулиць М. Фрунзе та Р. Люксем¬ 
бург до вул. Остапа Вишні. 1838 
тут було поховано укр. письмен¬ 
ника І. П. Котляревського (див. 

Котляревського 1. 77. могила), 
1867 — укр. історика-краєзнавця 
і педагога П. І. Бодянського (1809 
—67). Офіційно закрите 1872, але 
окремі поховання здійснювали ще 
у серед. ЗО х рр. 20 ст. У 1921 тут 
був похований рос. письменник 
В. Г. Короленко (29. VIII 1936 його 
прах перенесено на тер. міського 
парку; див. Короленка В. Г. мо¬ 
гила). 1864 побудовано муровану 
Всіхсвятську церкву (зруйнована 
1969), під якою в усю її довжину 
була усипальниця. На кладовищі 
у роки нім.-фашист, окупації міс¬ 
та гітлерівці розстрілювали мир¬ 
них жителів та військовополоне¬ 
них. Тепер на місці братської мо 
гили жертв фашизму (бл. 3,5 тис. 
чо і.) споруджено Солдатської 
Слави меморіа аьиий комплекс. 
1872 поруч із Старим міським кла¬ 
довищем було відкрито Нове, що 
до ЗО х рр. 20 ст. вважалося голов¬ 
ним. Тут поховано природознавця 
і літератора М. І. Яблонського 
(р. н. невід.— п. 1919; автор зб. 
оповідань і нарисів «У листопаді», 
«Чотири нори року»). Тепер на цьо¬ 
му місці знаходиться парк «Моло¬ 
діжний», на тер. якого — братсь¬ 
ка могила жертв фашизму (10 тис. 
чол.). 
У 1-й пол. 19 ст. було відкрите 
євр. кладовище. Знаходиться між 
околицею Полтави — Павленками 
(кол. село) та Німецькою колонією 
(тепер Київський р-п Полтави). 
Існує дотепер, але поховання фак¬ 
тично припинені. 
ГІавленківське кладовище засік, 
вірогідно, разом з с. Павленками. 
Відоме з 1-ї пол. 19 ст. Містилося 
на схилі Монастирської гори, за 
межами монастирських мурів. Тут 
знаходиться могила Героя Соц. 
Праці М. Р. Дранко (1903—86). 
У 2-й пол, 19 ст. при хут. Затурине 
виникло Затуринське кладовище. 
1943 на ньому було поховано ко¬ 
мандира ескадрильї І. В Гараха. 
1894 на околиці Полтави, в перед¬ 
місті Кулики, було відкрите Ку- 
ликівське кладовище. Але похо- 
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вания тут здійснювалися з часів 
існування маєтку Кулики (серед. 
19 ст.). Тут були поховані його во¬ 
лодарі, а також їх син — укр. по¬ 
ет В. С. Кулик (1830—70). Серед 
сучас. поховань — Героя Рад. 
Союзу Ангісимова В. К. могила 
(1912—76). Поруч з Новим місь¬ 
ким кладовищем 1897 засн. Вій¬ 
ськове кладовище. У 1915 на ньому 
був похований один з перших пол- 
тав. авіаторів В. Л. Ельяшевич 
(1876—1915), у 1920 — укр. пись¬ 
менник Панас Мирний (1849— 
15)20). У 1(Н7 <клинки письменни¬ 
ка були перенесені до Явленого 
І по (див. Мирного Панаса моги¬ 
ла). 
На рубежі 19— 20 ст. у місті їсн. 
невеликі кладовища: Полтавської 
губернської земської лікарні (на 
тер. лікарні), по вул. Земській 
(біля Київського вокзалу), у перед¬ 
місті Острівок та ін. У 20 ст. за¬ 
мість Нового міського кладовища 
з’явилося Полтав. міське кладонії 
ще (тепер закрите). Розтані, на вул. 
Фрунзе. Серед поховані) — укр. 
художника МаґОенка В М. мо¬ 
гила (1887—1954), могили укр. 
рад. фольклориста, лінгвіста і 
педагога А. Є. Багмета (1887— 
1966); Героїв Рад. Союзу: В. О. 
Бондаренка (1923—73), О. Я, Вах- 
непка (1920—80), І. К. Лети (1907 
—70), М. І. Мохова (1922—82), 
Г. Я. Тікунова (1916—72); Героїв 
Соц. Праці: І. А. Бурцева (1905— 
80), Т. В. Гайового (1909—79), 
О. В. Квасницького (1900—89), 
І. Є. Радецького (1927—87), Д. Ф. 
Шевченка (1899—1974). Тут також 
знаходяться: братська могила двох 
невідомих рад. воїнів, що загину¬ 
ли у вересні 1941; братська могила 
жертв фашизму 1943, могили сол¬ 
датів гітлерівської армії, які по¬ 
мерли у військ, нім. госпіталях 
у роки нім.-фашист, окупації міста 
1941_43 

ПОЛТАВСЬКІ ПАЛАТИ — дер¬ 
жавні адм. установи. 1) Казенна 
П. Ств. 1802. Складалася з при- 
сутствій та відділень. Очолювалась 

ПОЛТАВСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ 

управляючим. Здійснювала нагляд 
за надходженням у губерп. і пові¬ 
тові казначейства держ. прибутків 
у вигляді податків і зборів та конт¬ 
роль за витратами коштів уста¬ 
новами. Також проводила торги 
на казенні підряди, поставки і від¬ 
купи. Ліквідована 1917. 2) П. 
Цивільного суду. Ств. 1831. Була 
апеляційною інстанцією з цивіль¬ 
них справ. Ліквідована 1868 у 
зв’язку з об’єднанням палат кар¬ 
ною і цивільного судів. 3) П. кар¬ 
ного і цивільного суду. Ств. 1868 
у зв’язку з об’єднанням палат кар¬ 
ного і цивільного судів. Склада¬ 
лася з трьох відділень: загального, 
карного і цивільного, кожне з 
яких ділилося на столи. Була 
судом першої інстанції і розгля¬ 
дала справи, які не входили в ком¬ 
петенцію мирових судів. Ліквідо¬ 
вана 1874 у зв’язку з ств. окруж¬ 
них судів. 4) Контрольна П. Сгв. 
1865. Здійснювала контроль за вит¬ 
ратами держ. коштів установами 
губернії. Ліквідована після жовт¬ 
ня 1917. 5) Межова П. Ств. 14.111 
1860 у відповідності до Положен¬ 
ня про розмежування Черніг. і 
Полтав. губернії від 7.Х 1859. 
Керувала всіма роботами, пов’я¬ 
заними з розмежуванням земель 
на тер. Полтав. губернії, і була 
підпорядкована безпосередньо гу¬ 
бернаторові. Ліквідована у травні 
1887, у зв’язку з закінченням 
межування земель у Полтав. гу 
бернії. 
ПОЛТАВСЬКІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ — 
археологічні пам’ятки всесоюз. 
значення, взяті на облік 10. XII 
1945. Включають у себе підземні 
ходи, що знаходяться в районі 
Червоної площі, Першотравневого 
проспекту, вулиць Комсомольсь¬ 
кої, Круглої, Сковороди, на тер. 
Полтав. вищого військового зеніт¬ 
ного ракетного командного Чер 
вонопрапорного уч-ща ім. М. Ф. 
Ватутіна, парку «Перемога» та ін. 
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місць. У П. п. знаходили рештки 
майолікової кераміки, фрагменти 
глиняного посуду, різноманіг. речі, 
посуд 17 ст. Свій початок П. п. 
ведуть з часів Київ. Русі, від при¬ 
родних печер, що використовува¬ 
лися жителями в давнину як схо¬ 
ванки від ворога. Фундаменталь¬ 
ні підземні укріплення, вірогід 
по, споруджувалися й в період, 
коли край входив до складу Вели¬ 
кого князівства Литовського: 1430 
Полтава була подарована великим 
князем литовським Вітовтом Олек 
сандру Глинському, який збуду¬ 
вав тут укріплення, що згодом 
стало складовою частиною Пол¬ 
тавської фортеці 17—18 ст. Під 
час Північної війни 1700—21, на¬ 
передодні облоги Полтави шведа¬ 
ми, підземелля були укріплені 
і розширені, використовувалися 
захисниками міста під час облоги. 
Підземні ходи густою мережею 
пронизували не лише тер. фортеці 
(Старого міста; теперішня тер. Чер¬ 
воної площі, кол. Успенського со¬ 
бору, Спаської церкви, краєзнав¬ 
чого музею, пл. Леніна, Інститут¬ 
ської гори), але й форштадту 
(передмістя; від Сонячного і Пет 
ровського парків до Круглого про¬ 
вулку, за і ер. уч-ща ім. М. Ф. 
Ватутіна — з Ид. па Гін. та від вул. 
Паризької Комуни до вул. Шев¬ 
ченка — із Сх. на Зх.). У фор¬ 
штадті в різні часи зафіксовані 
провали, які підтверджують на¬ 
явність ходів у районі тепер, ву¬ 
лиць Жовтневої, Комсомольської, 
Гоголя, Котляревського, Шевченка 
та ін. 
Дослідники (І. А. Зарецький, В. О. 
Ьучневич, Л. В. Падалка та ін.), 
а також старожили міста підтвер¬ 
джують місця знаходження май¬ 
стерно спорудженої системи лабі¬ 
ринтів, входів, виходів-лазів, лю¬ 
ків типу колодязів для спуску 
в підземелля. Здебільшого вони 
знаходилися на глибині 3—6 саж 
нів (6,3—12,6 м) від поверхні 
землі. Висота їх була в людський 
зріст і більше, а ширина сягала 

2,5—3 м. їси. й великі підземні 
льохи. Входи до підземель були 
під церковними та ін. фундамен¬ 
тальними спорудами, від яких 
кількома відгалуженнями вели в 
різні боки — до ін. церкви, до му¬ 
рів фортеці, в напрямку річки 
чи монастиря. 
Під час забудови Полтави у повоєн¬ 
ні роки, а то й випадково виявлені 
підземелля за межами Старого міс¬ 
та й форштадту: в районі вулиць 
Фрунзе і Бояна, на Кобищанах 
та в ін. місцях. Є підземелля й на 
Монастирській горі. Залишки та 
ких укріплень зберігалися до кін. 
19 — поч. 20 ст. у Великих Буди- 
щах (тепер Диканського р ну), 
Оііішні (тепер Зіпьківського р-ну), 
Старих Саижарах (тепер с. Решет- 
пики І Іоінн лижарського р-ну), Ко¬ 
бол яках, Бі ликах (тепер Кобеляць¬ 
кої?) р ну), Лубнах, поблизу дав 
ньої Голтни (тепер села Говтва і 
ГІриліпка Козельїцинського р ну), 
поблизу Лохвиці та Вергунів (те¬ 
пер Хорольського р-ну), в ін. 
місцях. 
ПОЛТАВСЬКІ ПІХОТНІ к^р: 
СИ другі. /Діяли в червні — липні 
1919. Готу вали командирів для 
Червоної Армії. Знаходилися у 
приміщенні кол. Полтавського 
кадетського корпусу. 
ПОЛТАВСЬКІ ПРИСУТСТВІЯ 
— органи держ. влади у дорево- 
люц. Росії, і) Повітові в сел. спра¬ 
вах П. Ств. на Полтавщині у від¬ 
повідності з указом Сенату від 
1874 на базі ліквідованих мирових 
посередників і повітових з’їздів. 
Складалися з голови — повітового 
предводителя дворянства і членів 
— предводителя повітової земсь¬ 
кої управи і повітового справника. 
Здійснювали нагляд за волосними і 
сільс. органами сел. самоуправлін¬ 
ня. II. повітові ліквідовані зако¬ 
ном про земських начальників 
12. VII 1889. 2) Губернське в земсь¬ 
ких і міських справах П. Створене 
в 1892 у відповідності до Городово¬ 
го положення 11 XI 1892 шляхом 
об’єднання губ. у земських спра- 
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ПОЛТАВСЬКІ СТРАЙКИ вах і губ. у міськ. сі і рг» і'.сіх при 
еутствій. Здійснювало нагляд аа 
діяльністю органів земського і 
міського самоуправління. Лікнічо 
баГмї ПІСЛЯ іиіппіч 191 / 3) І у 
и*ріп'ьгг в міських * ЩМП,Г\ II 

( н?« »рснс на гн ь 1.КП1 Городового 
но і о копни 18/0. > пік що <ні ь> н.і 
пій { а ііяльпн ги» орі-шіи міСьк. 
самоуправ ііппя. Припини і<> о я п, 
пість згідно а Городовим по южсн 
тім 11.VI 1892 і порода і<> свої 
функції губ. в земських І МіО.К. 
Справах присутствію. 4) Губерпсь 
кг п селянських справах П. Роз 
почало єною діяльність 1861 на 
підставі Положення 19.ЇІ 1861. 
Відало мировими посередниками 
і повітовими в сел. справах П. Лік- 
иідоване законом Про земських 
начальників від 12.VII 1889. 5) Гу- 
бериське особливе в земських по- 
вшінбстях П. Ств. на підставі 
«Правил нового влаштування зем¬ 
ських псвиннсстей» 13. VII 1851. 
Розглядало кошториси земських 
зборів» займалося розкладешїям 
земських позинностей і контролю¬ 
вало їх виконання. Ліквідоване 
1871. 6) Губернське П. Ств. у від¬ 
повідності з Положенням про зем¬ 
ських начальників 12.VII 1889. 
Було змішаною адм.-судовою уста¬ 
новою, здійснювало нагляд за 
діяльністю повітових з’їздів, зем¬ 
ських начальників, волосних і 
сільс. управлінь. Ліквідоване піс¬ 
ля Жовтня 1917. 7) Губернське 
рекрутське П. Ств. 1802. Відало 
всіма справами, що стосувалися 
набору рекрутів в армію, зокрема, 
керувало повітовими рекрутськи¬ 
ми Гі. Працювали рекрутські П. 
тільки під час рекрутських набо¬ 
рів. Очолював рекрутське П. го¬ 
лова губ. казенної палати. До його 
складу входили: губ. предводи- 
тель дворянства, радник казенної 
палати, який керував її ревізьким 
відділенням, військовий прий¬ 
мальник та медичний чиновник. 
З 1862 у губ. ревізькому П. за¬ 
мість повіт, предводителя засі¬ 
дав один Із членів губернського 

і. селянських справах П., а також 
прсдсівиник міської (міщанської) 
громади. Ліквідоване згідно з 
військовим статутом 18/4. 8) Гу¬ 
бернське у військ, поти иостї П. 
( ги. у відповідності а статутом 
про військ, повинність від 1.1 
18. 1 До складу ГІ. входили: гу¬ 
бернатор (голова), віце-губерна¬ 
тор, і убери, предводитель дворян¬ 
ства, і олова і уб. земської управи, 
член губ. земської управи, проку¬ 
рор Окружного суду та неодмін¬ 
ний член. П. органів, і здійснюва¬ 
ло на тер. губернії о мирний час 
призов новобранців, а у воєнний — 
мобілізацію військовозобов’яза¬ 
них; розподіляло між призовними 
дільницями контингент призовни¬ 
ків, контроль за обліком війсь¬ 
ковозобов’язаних. Ліквідоване піс¬ 
ля жовтня 1917. 
ПОЛТАВСЬКІ РАДЯНСЬКІ КО¬ 
МАНДНІ КУРСИ РСЧА перші. 
Організовані на поч. березня 1919 
у Полтаві для підготовки команди¬ 
рів Червоної Армії. Діяли до літа 
1919. 
ПОЛТАВСЬКІ СИНОДАЛЬНІ 
РЕГЕНТСЬКІ КУРСИ. Ств. на 
поч. 70-х рр. для підготовки цер¬ 
ковних регентів. Керував ними 
композитор опери «Богдан Хмель¬ 
ницький» П. А. ІПуровський. Уч¬ 
нями Шуровського були вчитель 
хорового співу Г. II. Гладкий, ав¬ 
тор першої музики на слова «За¬ 
повіту» Т. Г. Шевченка та І. М. РІ- 
зенко, згодом полтав. хормейстер. 
Див. Гладкому Г. Я. меморіальна 
дошка. 
ПОЛТАВСЬКІ СТРАЙКИ ЗА- 
ЛІЗНЙЧНИКІВ 1885» 1884 і 1891. 
1) Відбувся в Полтав. залїзнич. 
майстернях у квітні 1885 на знак 
протесту проти затримання ви¬ 
плати заробітної штати. Адміні¬ 
страція тимчасово закрила майстер¬ 
ні, а 50 чол. звільнила. 2) Від¬ 
бувся 21 квітня 1884 на знак про¬ 
тесту проти несвоєчасної виплати 
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заробітної плаги і брутальне став 
лення до робітників адміністрації. 
V ньому взяло участь бл. 600 чол. 
Бл. 40 найактивніших робітників 
звільнено з роботи. 3) Відбувся 
27—ЗО липня 1891 на знак протес¬ 
ту проти нових правил роботи, які 
погіршували умови праці, збіль¬ 
шували робочий день до 12 годин. 
Адміністрація змушена була ска¬ 
сувати нові правила. 
ПОЛТАВСЬКОГО ВЇЦЕ ГУБЕР¬ 
НАТОРА БУДЙНОК. Знахо¬ 
диться у пн. секторі Круглої пло 
щі. Збудований 1808—11 у стилі 
класицизму за типовим проектом 
арх. А. Захарова, який був до¬ 
опрацьований губ. арх. М. Амвро- 
симовим. Комплекс складався з 
будинку і двох Г-подібних одно¬ 
поверхових флігелів обабіч, сію 
лучених огорожею. Крім служб 
віце-губернатора, тут розміщала 
ся губ. креслярня. У 2 й пол. 19 
ст., коли споруди було передано 
Полтавському кадетському кор¬ 
пусу, флігелі і служби розібрали. 
Центр, будинок — мурований, три¬ 
поверховий, прямокутний у пла¬ 
ні. Єдиний серед споруд ансамб¬ 
лю Круглої площі, що не мас 
колонного портика на гол. фаса¬ 
ді. Згорів 1943. Відбудований 
1956 за проектом арх. М. Набой- 
ченка з пристосуванням під житл. 
будинок. Розташ. по вул. Жовтне¬ 
вій № 40. Іл.— табл. VI. 

Полтава. Будинок генерал- 
губернатора. Фото поч. 20 ст. 

полтавського генерАл- 
губернАтора БУДЙНОК. 
Знаходиться у зх. секторі Круг¬ 
лої площі між вул. Лідова і 
Жовтневою. Збудований 1808—11 
в стилі класицизму за типовим 
проектом 1803 арх. А. Захарова. 
Перебудований у 1840-х рр. за про¬ 
ектом губ. арх. Рибіна: влаштова¬ 
но парадний вхід на гол. фасаді, 
добудовано дворові ризаліти. Му¬ 
рований, триповерховий, П подіб¬ 
ний у плані, фланкований цегля 
ним муром з двома брамами. Най¬ 
більший серед трьох будинків гу¬ 
бернаторів. Гол. фасад симетрич¬ 
ний, акцентований шестиколонним 
портиком іонічного ордера, що 
спирається па виступ цокольного 
поверху. Портик завершено гори¬ 
зонтальним аттиком. 1 іерійспе пла¬ 
нування було апфіладпим. П. г.- 
г. б.— не тільки важливий еле¬ 
мент архіт. ансамблю площі, але й 
одна з найдовершеніших пам’яток 
зрілого класицизму на Україні. 
До 1856 у будинку містилася кан¬ 
целярія генерал губернаторів. 
1816—34 цю посаду обіймав Ми¬ 
кола Григорович Рєпнін Волконсь¬ 
кий (1778—1845) — рос. держ. 
діяч і дипломат, учасник Вітчиз¬ 
няної війни 1812, генерал від кава 
лерії, князь. За його участю у Пол¬ 
таві було відкрито Полтавський 
інститут шляхетних дівчат і 
Полтавську школу садівництва. 
Запропонував заснувати Полтав¬ 
ський кадетський корпус. Спри¬ 
яв звільненню з кріпацтва М. С. 
Щепкіна, підтримував стосунки 
з І. П. Котляревським. Допомагав 
Д. М. Бантині Каменському у спра¬ 
вах, пов’язаних з виданням «Істо¬ 
рії Малої Росії». Начальником 
канцелярії кн, Рєпніна 1816—22 
служив учасник декабристського 
руху М. М. Новиков, родич рос. 
просвітителя і письменника М. І, 
Новикова (див. «Любов до істи¬ 
ни»). 1818—21 в канцелярії пра 
цював М. І. Муравйов-Апостол. 
У різні часи у будинку генерал- 
губернатора бували декабристи 
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В. Ф. Раєвський, С. І. та І. І. Му- 
ратйови-Апостоли, М. П. Бесту- 
жев-Рюмін, П. І. Пестель, М. С. 
Лунін, С. В. Каппіст та ін.; неод 
иоразово старшого брата відвіду¬ 
вав С. Г. Волконський (див. Де¬ 
кабристи на Полтавщині). 1843 в 
маєтку Рєпніних у Ягоіині відбу¬ 
лося знайомство з Т. Г. Шевчен¬ 
ком, який жив тут (з перервами) 
з серед, жовтня 1843 до 10.1 1844. 
Йому було замовлено дві копії з 
портрета господаря роботи швейц. 
художника Й. Горнунга. 1835 Рєп¬ 
ніна призначили членом Державної 
Ради. 1838—42 він перебував за 
кордоном. Помер у Яготині, похо¬ 
ваний у Густинському монастирі. 
1917 у будинку відбувся 1-й гу¬ 
бернський з’їзд Рад. У 1920-х рр. 
в ньому розміщався дитячий тех¬ 
нікум ім. В. І. Леніна, у 1930-х 
рр.— школа міліції. Зруйнова¬ 
ний 1943, відбудований з перепла¬ 
нуванням 1959—60 за проектом 
арх. В. А, Пасічного. І спер у бу¬ 
динку — Полтавська обл. Рада 
профспілок. 
ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬ¬ 
КОГО ЗЕМСТВА БУДЙНОК. 
Споруджений в 1903—08 у Полта¬ 
ві за проектом В. Г. Кричевського, 
з використанням первісних проек¬ 
тів Є. І. Шпршова, М. О. Йіко- 
лаєва. Став першим прикладом 
українського архітектурного сти¬ 
лю. Завдяки проведеним напри¬ 
кінці 1902 і на поч. 1903 нарадам 
з питань розвитку нар. промислів 
Полтавщини, на яких були присут¬ 
німи художники С. І. Васильків¬ 
ський, О. Г. Сластіон, архітектор- 
художник В. Г. Кричевський та 
ін., народилась ідея розвитку укр. 
нар. стилю в мистецтві і в архітек¬ 
турі. Зокрема, С. І. Васильківський 
піддав критиці проекти будинку 
земства, першим з яких був ство¬ 
рений Є. І. Ширшовим і затвер¬ 
джений у кін. 1902 до будівництва. 
Після того, як архітектор відмо 
вився вносити зміни, яких дома¬ 
галася земська управа, проект 
переробив київський архітектор 

ІІОЛТАВ. ЗЕМСТВА БУДИНОК 

академік В. М. ІІіколасв. Худож¬ 
ник запропонував відхилити при¬ 
йнятий до будівництва проект і по¬ 
чав переконувати земських діячів 
у необхідності розробити проект, 
який не мав би банального архіт. 
рішення у стилі псевдорепесансу 
чи псевдокласицизму, що було у 
прийнятому проекті, а був би ори¬ 
гінальним і таким, в якому б від 
билися народні художні уподо¬ 
бання. Цю ідею підтримав на сто¬ 
рінках газети письмен. М. А. Дми- 
трієв (див. Дмитрієва М. А. буди ¬ 
нок, Дмитрівва М. А. могила), 
що висунув як пропозицію для 
архітектури — укр. стиль. У роз¬ 
горнутій дискусії на сторінках 
полтавської, а потім і київської 
преси аргументовано виступив 
О. Г. Сластіон, теоретично об¬ 
грунтувавши необхідність і мож¬ 
ливість створити такий проект, 
а відтак і почати розвиток своєрід¬ 
ного архіт. стилю. Результатом 
цих дій стало проведення конкур¬ 
сів проектів, першого — 6 червня 
і другого — 23 червня 1903. Спе¬ 
ціальна комісія управи в складі 
Ф. А. Лизогуба (голова), С. Б. 
Бразоля, Д. К. Квітки, В. І. Ме 
зенцева, Д. М. Милорадовича, 
Є. М. ПІейдемана, М. А. Ерістова, 
П. М. Бровка, О. П. Старицького, 
Ґ. А. Данковського, за участю 
І. В Шамраєвського, О. Г. Сла- 
стіона, С. І. Васильківського роз- 
ГІолтава. Будинок губернського 
земства. Фото поч. 20 ст. 
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глянула 8 проектів, авторами яких 
були Є. І. Ширшов, В. М. Ніко- 
лаєв (два), І. В. Жолтовський 
(два), Віленський, П. Н. Волков, 
В. Г. Кричевський і прийняла рі¬ 
шення про присудження премії 
та затвердження останнього проек¬ 
ту. Оскільки з весни 1903 почало¬ 
ся закладання фундаментів будин¬ 
ку, В. Г. Кричевському довелося 
терміново включитися в докорінну 
переробку вже здійснюваного бу¬ 
дівництвом проекту і розробити 
ін. робочі креслення. 
Будинок має симетричний Ш-по- 
дібний план. У середній його час¬ 
тині розміщено вестибюль, центр, 
холл з парадно розгорнутими схо¬ 
дами, великий зал засідань. Ін. 
частини мають широкі коридори, 
які об’єднували ділові приміщен¬ 
ня земської управи, розташовані 
на двох поверхах. На третьому по¬ 
версі, з боку двору, було влашто¬ 
вано музейні приміщення, в одно¬ 
му з крил — кімнати готельного 
призначення. Підвальний поверх 
відводився для госп. та архівних 
приміщень. З гол. фасаду буди¬ 
нок мав два з половиною поверхи, 
з двору — три з половиною. Загали 
на композиція будинку була над¬ 
звичайно виразною, її визначали 
три виступаючі вперед об’єми і дві 
високі башти, що фланкували 
центр, виступ. Високий цоколь 
рожевого граніту, складений з ве¬ 
ликих грубо обколотих каменів, 
прорізують вікна з фігурними пе- 

Пол гава. Будинок губернського 
земства. Інтер’єр головного залу. 
Фото поч. 20 ст. 

ремичками, над ними простягнув¬ 
ся міцний карниз. Основну стіну, 
обличковану свпложовтою кера¬ 
мікою, на першому поверсі прорі¬ 
зують стрункі вікна з напівколо- 
вою перемичкою, вписані у трапе- 
ційні ніші, на другому поверсі 
вікнам надано трапеційноі форми, 
їх перемички спираються на витон¬ 
чені колонки крученої форми. 
Гол. вхід заглиблено в лоджію 
трапеційної форми, таку ж форму 
має дверний проріз, чудові різьб¬ 
лені двері із орнаментом на тему 
«дерево життя». Обабіч гол. вхо¬ 
ду — спаровані вікна з гранчастим 
різьбленим стовпчиком, над яким 
на стіні півколом розгорнув свої 
орнаментальні віти «вазон». Над 
гол. порталом влаштовані красиві 
потрійні вікна з крученими біло- 
синіми колонами, над якими зо¬ 
бражено Полтааи /грб в оточенні 
прапорів. Карнизну плиту велико¬ 
го виносу підтримували кронштей¬ 
ни у вигляді «коників», а під ни¬ 
ми по стіні простягнувся фриз, 
складений розмаїтими за формою 
і надзвичайно витонченими за ко¬ 
льором розетками, що чергуються 
зі стилізованими вазами. 
Широко застосовані орнаменталь¬ 
ні прикраси: на 2-му поверсі во¬ 
ни скомпоновані, як арабески у 
вигляді «вазонів», над трапецій- 
ними вікнами розміщені доскона¬ 
ло намальовані орнаментальні 
вставки на тему «дерево життя», во¬ 
ни всі близькі за своїми габарита¬ 
ми, але неповторні за малюнками. 
Увінчував будинок високий дах 
зеленаво-блакитної, покритої по¬ 
ливою черепиці, викладеної пря¬ 
мим мозаїчним набором, надзви¬ 
чайно майстерно і мальовничо 
так, що дах мінився кольорами 
неба і відблисками сонця. Загаль¬ 
не кольористичне вирішення фаса¬ 
ду було вражаючим: поєднання 
рожевого цоколю з світложовтою 
і золотаво-вохристою керамікою 
стіни, оперезаною на рівні вікон 
1-го поверху широкою оранжевою 
смугою, поліхромні орнаменталь- 
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ПОЛТАВ. ДВОРЯНСЬКОГО ІІ1 композиції, бідо-сині кручені 
колонки, нарешті блакитно зеле- 
■ іл піні дах — осе. це створювало 
надзвичайно емоційний образ. Роз¬ 
маїття форм і кольорів, плас тичне 
багатство деі ідей і пиш, гііпппіс п> 
і водночас прос юі.і с'ттіезували 
найкращі (іі'оі) ііпкн п укр нар. 
мистецтва ПОПИ му Пі мі пюрЯ по» 
вам і ми мої лм іьіііннщої о ч у ю кііВО 
ю смаку і їм і іпо'1,11 їй ішача ліси 
юг.рл і < ІІПЧМИ ЯКІ 'П ре І сіп »ІО МС 

і. і«| >< >Р 11 ’ і м і« ми риаКрнвв ні теми и>о 
ра і пі н мі мирі і і іа И* і п, прм 

< і пі м німі мюрчсно н її і і ті і И"ба 
і ціни їх ми м і 11111 м # і о м і маноуміі 
М« її м і аф» 'ричи н(і стрій арчмек 
мри Ні ікро* І Киш НІ |ПІ ЦІМ «Мі I 
Сірупкі бйШТН, ШіКрІІІІ ІІЙМСК.) 
вимії річами іа і.ідолами. Виуі- 
Р і 11111 і і і простір у своїх гол. части 
мах з’єднувався через широкі ар¬ 
кові прорізи і перетікав від вес- 
тибюлю до центр, холлу з його 
розлогими мармуровими, розгор¬ 
нутими в два боки сходами, зали¬ 
тими через скляну стелю потока¬ 
ми світла. Оточували холл синьо- 
білі колони, помережані стилізо¬ 
ваними орнаментами типу «вазон» 
і гідною подиву світлою балюстра¬ 
дою у вигляді куманців, з яких 
виходило важке колосся пшениці, 
тцо схилялося в два боки од пере¬ 
повнюючої їх сили. Стіни на рівні 
сходів вкривала біла фаянсова 
плита із блакитно-зеленими квіт¬ 
ками на ній, що викликали вра¬ 
ження святкової плахти. Нарешті, 
стіни під колонами і на фризі над 
залізобетонними балками також 
прикрашали орнаменти. Гол. зал 
відзначав дуже виразно виріше¬ 
ний хрещатий простір, перекритий 
еліптичним склепінням. Стіни за¬ 
лу вкривали рослинні орнаменти, 
виконані за ескізами М. С. Само- 
киша, та три великі тематичні кар¬ 
тини, написані С. І. Васильківсь¬ 
ким за допомогою М. М. Уварова, 
М. А. Беркоса. На гол. вісі залу 
була розташ. картина «Вибори 
полтавського полковника М. Пуш¬ 
каря», ліворуч на повздовжній 

стіні — «Козак Голота і татарин», 
праворуч — «Ромоданівський 
шлях». Перша картина прославля¬ 
ла демократичні форми вибору 
керівників, друга розкривала тему 
військ, звитяги в обороні рідного 
краю, гретя — торговельні зв’язки 
і ні шрін мнмнгво. Розписи ставали 
и.і пішім завершальним акордом 
V цьому ансамблі синтетичної єд¬ 
ності архітектури, прпаментально- 
10 іа і гма ПІЧНОЇ <> ЖИВОПИСУ. 

І і\* і іШоК перші 12 років функціо¬ 
нував як лдм музейна споруда, 
1920 мою було віддано під Цент¬ 
ра і ьі 11111 пролетарський музей ІІод- 
гавщиии. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1943 при відступі з Полтави 
його спалили фашисти. У 50-ті 
роки будинок відновили за проек¬ 
том арх. П. Костирка, В. Крачме- 
ра, Н. Квітки та ін., загалом збе¬ 
рігшії більшість форм, проте змі¬ 
нивши деякі частини даху та його 
колір па червоний, а також оздоб¬ 
лення і живопис гол. залу. Тепер 
використовується як Полтавсь¬ 
кий краєзнавчий музей. Міститься 
на пл. Леніна № 2. Іл.— табл. X. 
ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬ¬ 
КОГО ПРАВЛІННЯ ДРУКАР¬ 
НЯ. Засн. 1807. Випускала насам¬ 
перед різні накази, урядові заяви, 
афіші тощо. З 1838 до 1919 у ній 
друкувалася перша газета — «/7ол- 
тавские губернские ведомости». 
Тут же були надруковані «Запис¬ 
ки о Полтавской губериии» Мико¬ 
ли Арапдаренка (1849—52). У 
1847 випущено збірку поезій Лео¬ 
ніда Глібова. Містилася у будин¬ 
ку Присутственних місць по вул. 
Кобеляцькій (тепер вул. Фрунзе). 
ПОЛТАВСЬКОГО ДВОРіїНСЬ 
КОГО ЗІБРАННЯ БУДЙНОК. 
Розташований у пд.-сх. секторі 
Круглої площі між вул. Луначар- 
ського і Жовтневою. Збудований 
1810 в стилі класицизму. Мурова¬ 
ний, прямокутний у плані. Гол. фа¬ 
сад симетричний, центр, ризаліт 
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оздоблено шестиколонним порти¬ 
ком композитного ордеру, підня¬ 
тим на висоту 1-го поверху. Неве¬ 
ликі вікна 3-го ярусу ризаліта слу¬ 
жили додатковим освітленням го 
ловного залу. Портик увінчує 
трикутний фронтон, у тимпані 
якого раніше було вміщено ліп¬ 
ний старовинний Полтави герб. 
Витончений святковий образ спо¬ 
руди дещо відрізняється від суху¬ 
ватих форм ін. будинків, розташо¬ 
ваних на площі. Раніше ця від¬ 
мінність посилювалася багатством 
скульптурного декору: між коло 
нами портика було встановлено дві 
алегоричні фігури, вази з ліпними 
гірляндами і маскаронами. За 
проектом планувалося збудувати 
обабіч центр, двоповерхового кор¬ 
пусу одноповерхові флігелі і цег¬ 
ляний мур (не здійснено). 
П. Д. з. б. був одним з громад, і 
культурних центрів міста. Влітку 
1813 тут відбулося ушанування 
Г. Р. Державша. У 30-х рр. 19 ст. 
працювала перша у Полтаві гро 
мадська бібліотека, попечителем 
якої був М. А. Цертелєв (1790— 
1869) — фольклорист, один з пер¬ 
ших дослідників і видавців укр. 
нар. поетичної творчості. 1879 у 
залі Дворянського зібрання дав 
два концерти М. П. Мусоргський. 
1881 виступала художниця М. К. 
Башкирцева (див. Деканська кар¬ 
тинна галерея). У різні часи кон¬ 
цертували А. Г. Рубіиштейн, П. І. 
Чайковськиг, О, М. Скрябін, 

Полтава. Будинок Дворянського 
зібрання. Фото ноч. 20 ст. 

. л. . 

С. В. Рахманінов. 1897 співав 
Ф. І. Шаляпін. 
У 20—30-х рр. 20 ст. у будинку 
був клуб ім. К. Маркса, а у сквері 
поруч — літній кінотеатр. Спалені 
1943. Відбудовано 1945—47 для 
кінотеатру ім. І. П. Котляревсь¬ 
кого. Розташований на вул. Жовт¬ 
невій № 31. 1л.— табл. VII. 
ПОЛТАВСЬКОГО ЗАЛІЗНЙЧ- 
НОГО УЧЙЛИЩА ВИПУСКНИ¬ 
КАМ МЕМОРІАЛЬНА ДОШ¬ 
КА. Встановлена па фасаді будин¬ 
ку уч-ща по вул. Гайового № З 
у пам’ять про його випускників, 
які загинули на фронтах Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. На донні 
викарбувано імена С. А. Дев’ят¬ 
ка, В. О. Діденка, М. Г. Орєхов- 
ського, Г. А. Мосіспка, М. А. Ре- 
веки, М. її. Стад пика. Дошка — 
мармур, відкрита 1965. 
ПОЛТАВСЬКОГО ПОШТАМТУ 
БУДІЇНОК. Розташований у нд.- 
сх. секторі Кругло^ площі між вул. 
Лідова і Куйбишева. Будинок Ма¬ 
лоросійського поштамту передба¬ 
чалося спорудити у Чернігові, але 
завдяки клопотанню гси.-губерна- 
тора ісп. О. Ь. Куракіна було одер 
жано дозвіл будувати у Полтаві. 
Чернігівський проект було пере- 
опрацьовано арх. Е. Т. Соколовим 
і Маклаковим та реалізовано 1809. 
Це була одна з перших споруд ан¬ 
самблю Круглої площі. Первісно 
складався з гол. мурованого дво¬ 
поверхового корпусу з шестико¬ 
лонним портиком і двох однопо¬ 
верхових флігелів, втриманих у 
стильових формах зрілого класи¬ 
цизму. Після переведення поштам¬ 
ту до Чернігова у будівлях розмі¬ 
щалися повіт, уч ще і притулок 
для дітей збіднілих дворян, нагля¬ 
дачем якого був І. П. Котлярев¬ 
ський (див. Котляревського вули- 
ця). 1818—22 тут навчався А. М. 
Мокрицький (1810—70) — укр, 
живописець, згодом акад. петерб. 
АМ, починав освіту М. В. Петро¬ 
градський, згодом акад. Петерб. 
АН (з 1830). У 1860-х рр. у П. гі. б. 
розмістилася Марийська жіноча 
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гімназія, в якій 1860—85 викладав 
рос. словесність С. П Стеблін- 
Камінський (1814—85) — пись¬ 
менник і педагог, перший біограф 
І. П, Котляревського. Після 1877 
П. п. б. було перебудовано: розі¬ 
брано портик і бічні флігелі, нато- 
м'сть добудовано бічні крила, фа¬ 
сад декоровано у формах неорене- 
сансу. У рад. час тут містилася 
2-а жіноча школа. 1922—41 в ній 
викладав малюнок М. О. Донцов 
(1877—1974) — організатор і ї й 
голова Полтавської філії ЛХЧУ. 
1943 будинок згорів, відбудований 
1960—63 у формах, близьких до 
первісних, за проектом арх. Л. С. 
Вайнгорта за участю арх. Л. І. 
Шерстюк, інж. П. С. Мороза для 
міськкому Компартії України та 
міськкому ЛКСМУ. Розташ. на 
вул. Жовтневій № 35. Іл.— табл. 
VI. 
ПОЛТАВСЬКОГО СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ТЕХНІКУ¬ 
МУ ПАРК — лам’я пса садово- 
парковою мистецтва (і 1964). Зро 
стають 50 видів і форм дерев і 
чагарників, дуб, посаджений на 
честь першої річниці Великого 
Жовтня. Площа 2.5 га. Розташ. 
на вул. Менжинського № 7. 
ПОЛТАВСЬКОГО СОЦІАЛ ДЕ¬ 
МОКРАТИЧНОГО КОМІТЕТУ 
ПІДПІЛЬНА ДРУКАРНЯ. Ств. 
влітку 1905 на Кобищапах по вул. 
Тригубівській (тепер вул. Карла 
Лібкнехта) за ініціативою Київ, 
с.-д. орг-ції. Діяла два місяці, 
випустила кілька нелегальних ре- 
волюц. видань. Припинила роботу 
з конспіративних міркувань. 
ПОЛТАВСЬКОГО ТРАКТОРНО 
ГО УЧЙЛИЩА ЗВЕДЕНИЙ 
ПОЛК. Сформований у Полтаві 
5.VIII 1941. Командиром полку 
був командир курсантського ба¬ 
тальйону уч ща, полковник І. А. 
Черенков, комісаром — ст. викла 
дач, батальйонний комісар Л. М. 
Смирнов, нач. штабу — ст. викла 
дач тактики полковник В. А. Ка- 
шевсьісий. Всього в полку було 
2500 чол. Формувався полк у трьох 

ПОЛТАВ. ЦИВІЛЬНОГО 

пунктах: в училищі на вул. Жовт¬ 
невій № 42 (кол. приміщення Пол¬ 
тавського кадетського корпусу), 
у Яківцях (околиця Полтави) та 
в Червоних казармах на вул. Оста¬ 
па Вишні (кол. Старокладовищен- 
ській, непарний бік). Ввечері то 
го ж 5.VIII підрозділи були від¬ 
правлені з Полтави і 6.VIII вран¬ 
ці прибули на ст. Кобеляки. Звід 
си маршем полк відправився до 
Дніпра й зайняв оборону на його 
лівому березі на дільниці Келе- 
берда — Орлик. Воїни зведеного 
полку стримували натиск ворога 
до 19.VIII, коли підійшли резер 
ви — 300 а стрілецька дивізія. 
За наказом командуючого Пд.-Зх. 
фронтом С. М. Будьошюго полк 
було перекинуто в район Нижньо¬ 
дніпровська, де багато бійців за¬ 
гинуло в кровопролитних боях. По* 
над 100 воїнів полку 17.IX 1941 по¬ 
вернулося до Полтави й евакуюва¬ 
лися разом з училищем. Бойовий 
шлях зведеного полку висвітлено 
в музеях на громадських засадах^ 
відкритих у середніх школах № 3 і 
№ 21. 
ПОЛТАВСЬКОГО ЦИВІЛЬНО 
ГО ГУБЕРНАТОРА будйнок. 
Розташ. у пн.-сх. секторі Круглої 
плоиф між вул. Куйбишева і Ра¬ 
дянською. Споруджений 1806—11 
в стилі класицизму за типовим 
проектом 1803 арх. А. Захарова. 
Пошкоджений 1820 внаслідок по¬ 
жежі, згодом відбудований. Скла¬ 
дається з центр. П-подібного в пла¬ 
ні, триповерхового мурованого кор¬ 
пусу та двох одноповерхових Г-по¬ 
дібних флігелів, симетрично роз¬ 
ташованих па кутах ділянки. Спо¬ 
руди об’єднано муром, що має 
проїзди і хвіртки. Гол. фасад 
центр, корпусу акцентовано риза 
літом з пристінним шестиколонним 
портиком тосканського ордера, що 
спирається на цокольний поверх. 
Портик увінчано невисоким го¬ 
ризонтальним аттиком. Первісне 
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планування було ййф і ладним, 
вхід — з дворового фасаду. Інтер’¬ 
єри відзначалися багатим ліпним 
декором. Будинок поруйновано 
1943, відбудовано з переплануван¬ 
ням 1954—56 за проектом арх. 
Й. Л. Шмульсона та В. Явшікова. 
Тепер у ньому розміщено трест 
«Укрнафтогазорозвідка». Місти¬ 
ться на вул. Жовтневій № 38. Іл.— 
габл. VI. 
ПОЛТАВСЬКОЇ БЙТВИ ПА¬ 
М’ЯТКИ» 1) Поле Полтавської 
битви. Знах. па пн. околиці Пол¬ 
тави (р-н вул. Зіньківської). Пло¬ 
ща— бл. 300 га. 27.VI 1709 туг 
відбулася Полтавська битва. У 
різні часи на полі споруджено 16 
пам’ятників, які присвячені цій 
події: Братська могила рос. воїнів, 
Сампсоніївська церква, пам’ятник 
шведам від росіян, пам’ятник 
шведам від співвітчизників, па¬ 
м’ятний знак на місці командного 
пункту Петра І, пам’ятник Петру 
І та 10 обелісків у кол. редутах. 
1909 на полі було відкрито музей 
Полтавської битви, 1950 створено 
Державний музей історії Полтавсь¬ 
кої битви, 1981 — Державний ісго- 
рико-культурпий заповідник «Поле 
Полтавської би і ви >>. Іл.— габл. IV, 
V. 2) Перший пам’ятник на честь 
Полтавської битви. Споруджений 
1778 поблизу Спаської церкви на 
кошти бургомістра полтав. магіст- 

Полтава. Пам’ятник захисникам 
Полтави і коменданту 
О. С. Келіну. Фото поч. 20 ст. 

рату П. Я. Руденка, батько яко¬ 
го був учасником подій. Являв 
собою цегляну колону на постамен¬ 
ті, пофарбовану у зелений колір, 
яку увінчувала позолочена куля, 
згодом коропа. Біля підніжжя 
сиділи два юнаки в античному 
одязі. У п’єдестал була вмонтова¬ 
на мідна дошка із зображенням 
Полтавської битви і написом. Гра¬ 
вюру виконав П. Балабін за карти¬ 
ною франц. художника Дені Мар¬ 
тена (молодшого). Автор тексту — 
В. Г. Рубан. 1811 під час перепла¬ 
нування центр, частини міста па¬ 
м’ятник розібрали, а дошку пере¬ 
несли до Воскресеиської церкви. 
1909 її передано до відкритого му¬ 
зею Полтавської битви, після Жовт¬ 
невої революції — до Полтавсько¬ 
го краєзнавчого музею. Тепер 
експонується у Музеї історії Пол¬ 
тавської битви. 
3) Перший укріплений табір рос. 
армії. Збуд. на правому березі 
р. Ворскли, куди 20.VI 1709 пе¬ 
реправилася рос. армія. Був ото¬ 
чений ровом і земляним валом, 
зміцнешш бастіоном, папівбасті- 
оном і 5 рсданами. Залишки укріп¬ 
лень помітні іі досі у пн. зх. ча¬ 
стині с. Креп сі і ок. 
4) Другий укріплений табір рос. 
армії. Збудований 25.VI 1709 за 
5 км на пн. сх. від Полтави поблизу 
с. Яківців. Являв собою систему 
з 17 фортифікаційних споруд: 
2 бастіонів, 2 напівбасгіопів та 
15 редапів, обведених земляними 
валами (вис. З м) і ровами (глиби¬ 
ною до 2,5 м). Перед Полтавською 
битвою у таборі було сконцентро 
вапо 42 тис. солдат рос. армії. 
Зберігся один з реданів, реставро¬ 
ваний 1854 і 1984. На місці роз- 
таш. командного пункту Петра І 
1973 встановлено пам’ятний знак. 
5) Редути. Напередодні Полтавсь¬ 
кої битви між Яківчанським та 
Малобудищанським лісами на шля¬ 
ху просування шведської армії 
була збудована повздовжня й по¬ 
перечна лінія з 10 редутів. Являли 
собою чотирикутні земляні укріп- 
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леїшя, обнесені валами (вис. бл. 
З м) та ровами (глибиною 2,5 м). 
Довжина кожної сторони редута 
дорівнювала 50 м, відстань між 
спорудами — бл. 300 м (на рушнич¬ 
ний постріл). Застосз'вапня цих 
польових укріплень було новиною 
військ, мистецтва. 1909 у місцях 
розташування редутів встановле¬ 
но обеліски, увінчані бронзовими 
двоголовими орлами (зняті у роки 
громадянської війни). 1939 замі¬ 
нені гранітними (вис. 1,6 м). 
1909 та 1953 реставровано редут 
правого крила поперечної лінії. 
О) Обеліск па місці переправи рос, 
військ через р. Ворсклу. Встанов¬ 
лений 1909 на правому березі 
р. Ворскли між с. Петрівка і 
Семенівка (тепер с. Кротенки), де 
20. VI 1709 було здійснено перепра¬ 
ву. 1959 замінений гранітним (вис. 
7,3 м) за проектом арх. В. О. Па¬ 
січного та Й. Л. Шмульсона. На 
постаменті — бронзова пластина 
з мемор. написом. їл.— табл. 
IV. 
7) «Могила руської раті» у Полта 
ві — земляний курган над моїй 
лою 300 воїнів рос. армії, загиблих 
1709 під Полтавою. Знаходився 
на тер. сучасного залізничного 
пункту «Пост Островок» (вул. 
Сакко) станції Полтава-Південна. 
Не зберігся. 8) Братська могила 
російських воїнів. 28.VI 1709 від¬ 
булося поховання 1345 полеглих 
рос. воїнів. Над могилою насипано 
земляний курган і встановлено де 
рев. хрест. 1828 замінено, зроблено 
мемор. написи. 1856 . поставлено 
хрест, оббитий залізом, влаштов. 
дерев, сходи. 1894—95 за проек¬ 
том арх. М. М. Ніконова під керів¬ 
ництвом скульп. М. І. Блрипова 
споруджено новин пам'ятник. Кур¬ 
ган має вигляд зрізаного конусу 
(вис. 6,4 м). Обведений бордюром 
з гранітних плит, на яких встанов¬ 
лено 27 стовпців у формі невели¬ 
ких пірамід. На вершині кожного 
закріплена чавунна куля у вигля¬ 
ді гарматного ядра. На верхній 
майданчик ведуть 39 гранітних 

ПОЛІ А Б. 1)11 ГІЯІ ІІАМ’Л І МІ 

сходин. Площадка м.и рим» ір 
10,65 м, обведена металевою от 
рожею, в центрі па ти і .імені і 
встановлено гранітний ч|* і (піц 
7,5 м). 1909 могила реставрована 
всередині пагорба в і.ішпампо 
склеп і відкрито храм в ім’я « в 
апостолів Петра і Павла; в< іапов іг 
но мармур, дошки із переліком 
полків, які брали участь у батм'їії, 
їх прапори та ін. реліквії. Пишко 
джений 1941—43, реставрований \ 
повоєнні роки. їл.— табл. 1\ 
9) Пам’ятник шведам від росіян 
у Полтаві. Спорудженим 1909 
на полі Полтавської битви. М.и 
форму усіченої гранітної пірамі 
ди, яка увінчана масивним граніт 
ним хрестом на постаменті (заг 
вис. бл. 9 м). На площинах вмшв- 
но бронзові дошки з мемор. пани 
сами рос. і шведською мовами. 
Пам’ятник обведений огорожею * 
12 гранітних стовпчиків, з’єдна¬ 
них ланцюгом. їл.— табл, IV. 
10) Пам’ятник шведам від шведів 
Привезений і встановлений 1909 
в урочищі Побиванка, де, за пс 
реказами, поховано бл. 9 іис. 
шведських воїнів, загиблих 1709 
Являє собою гранітну брилу (вис. 
6,0 м) на невисокому пагорбі і 
мемор. написами рос. і шведською 
мовами. Обведений гранітними 
тумбами, з’єднаними ланцюгом. 

Полтава. Пам’ятник на місці від¬ 
починку Петра І. Фото поч. 20 сг. 
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11) Пам’ятник славним захисни¬ 
кам Полтави і коменданту форте 
ці О. С. Келіну у Полтаві. Вста¬ 
новлений 1909 на місці 4-го бас¬ 
тіону Полтавської фортеці. Яв¬ 
ляє собою гранітний обеліск на 
постаменті (заг. вис. 8,8 м). На 
обеліску — бронзовий старий Пол¬ 
тави герб, біля підніжжя — брон¬ 
зова фігура лева, на постаменті — 
дошки з мемор. написами. До 
1918 пам’ятник увінчувала брон¬ 
зова скульптура двоголового орла. 
Обнесений огорожею з куль-ядер, 
які з’єднані між собою ланцюгом. 
Автори — арх. О. О. Більдерлінг, 
скульп. О. Л. Обер. У період нім.- 
фашист. окупації бронзові дета¬ 
лі було вивезено до Німеччини. 
1947—49 заново відлиті у Ленін¬ 
граді і встановлені, збільшено 
висоту пам’ятника. Реставрований 
1939. Розташ. на розі Першотрав- 
невого просп., вул. Шевченка та 
Садової. Іл.— табл. V. 
12) Петру І пам’ятник у Полтаві. 
Бронзова скульптура на повний 
зріст (вис. 2,04 м) була виготовле¬ 
на 1915 скульп. Л.-Г. Адамсоном 
на кошти, зібрані випускниками 
Полтавського Кадетського кор¬ 
пусу. До 1917 пам’ятник стояв у 
вестибюлі корпусу, потім — у Пол¬ 
тавському краєзнавчому музеї. 
1950 встановлений перед музеєм 
історії Полтавської битви на по 
стаменті з чор ого лабрадориту 
(вис. 2,08 м, арх. Д. С. Вероцький). 
Іл.— табл. V. 
13) Пам’ятник на місці відпочин¬ 
ку Петра І у Полтаві. Спорудже¬ 
но на місці будинку козака Маг 
денка, в якого жив комендант фор 
теці О. С. Келін. На другий день 
після Полтавської битви у ньому 
зупинявся Петро І. 1817 тут було 
споруджено цегляний обеліск за 
проектом арх. П. Тарасова, а 
1849 встановлено новий, виготов¬ 
лений у Петербурзі за проектом 
арх. О. П. Брюлова художником 
Гамбургером. Являє собою прямо 
кутпий триярусний чавунний обе¬ 
ліск на гранітному стилобаті (заг. 

вис. 7,2 м). Зверху покладено щит 
і меч, на щиті — шолом На пло¬ 
щинах вміщено горельєфне зобра¬ 
ження герба Рос. імперії; лева, 
який відпочиває; мемор. написи. 
Розташ біля Спаської церква, на 
розі вул. Дзержинського і Паризь¬ 
кої Комуни. Іл.— табл. IV. 
14) Музей історії Полтавської бит¬ 
ви. Відкритий 1909, існував до 
1918. У 1950 створено Державний 
музей історії Полтавської битви. 
Знаходиться за 9 км від центру 
міста, там, де відбувся 27.VI 1709 
бій між рос. та швед, арміями. 
У фондах музею зберіг, понад 4 
тис. експонатів — прапори рос. та 
шведських армій, артилерійські 
гармати, рушниці, пістолети, шпа¬ 
ги, цінні колекції пам’ятних меда¬ 
лей, монет, унікальні і стер, доку¬ 
менти, твори живопису, графіки, 
скульптури; одяг та предмети по¬ 
буту ТОЮ часу. Експозиція розмі¬ 
щена у 8 залах (площа бл. 840 м2), 
розповідає про хід Північної вій¬ 
ни 1700—21 та її вирішальну по¬ 
дію — Полтавську битву 1709. 
Див. також Слави монумент, 
Спаська церква, Сампсоніївська 
церква, Двохсотріччю Полтавсь¬ 
кії! битви ним' ятнин знак у емт 
Нових Сапжарах. 
ПОЛТАВСЬКОЇ НАФТИ МУ- 
ЗЕЙ. Ств. 1981 з нагоди 30-річчя 
початку видобутку в області наф¬ 
ти і газу. Розташ. па вул. Пуш¬ 
кіна 119. 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЛІ 
КАРНІ ПАРК — бот. пам’ятка 
природи (з 1975). Закладений на 
поч. 19 ст. Зростають понад 70 
дубів віком 150 -200 р., 100-річні 
липи і каштани. Перебуває у відан¬ 
ні Полтав. обласної клінічної лі¬ 
карні ім. М. В. Скліфосовського. 
Площа 13 га. Розташ. на розі вул. 
Комсомольської А1? 50 та Шевчен¬ 
ка № 23, 
ПОЛТАВСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ 
КОМАНДИ БУДЙНОК. Пожеж¬ 
на команда міста утримувалася 
думою. 1802 Полтаву було поді¬ 
лено на три частини (з 1804 — иа 
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дві), кожна з яких ма та свій по¬ 
жежний обоз і «огисс масигельїшго 
мастера». Обоа іапряптся кіньми 
і, крім десяти бочок, {ода■ коио мав 
10 бочок па ко.іесах, якими попили 
воду до місця ію к< і і спеціальні 
робітники. На ппч !() п штат 
МІСЬКОЇ по КСЖііОі К0Ман рі < кла 
дався а І брипдмсЙстра, 2 мар 
тих і 68 молодійич « IV мислім. 
В обо.й 6\ ІО 10 і ч і МІ і' ■ і І ІІДПорЯ І.К0 
иу.малася ми м унр.тіп Ііучн пай 
бі. і ьШОЮ н і \ "< | чі м, ми і і ік. і і.і п 
мій ми і а М н мі і їм я на н р їй ні 
ІОМІІХ иріН N н і мі і(іі 11 ч ми їй. ( пні 
І/о чнат ькин біа'н.іку) і і 
\ мімі (і V 111111 \ , який було і ЦОру 

) І « НО І М І 1 ІІ.І ро II МУ І Ноно Ио І 
Пил ЬКОІ | В) ЦІМ» І І« І роїи І.КОІ (те 
пер му а Шевченка і 1 ІерніОТра мне 
мого проси.) у Стилі класицизму. 
Мурований, одноповерховий з ман¬ 
сардою. Гол. вхід оздоблено чоти- 
риколоішим портиком доричного 
ордера з трикутним фронтоном. 
Розташ. па Першотравпевому 
проси. № 16. Іл.— табл. VII. 
ПОЛТАВСЬКОЇ СПІЛКИ спо 
ЖЙВЧИХ ТОВЛРІЇСТВ ви- 
ДАВНЙЦТВО. Дія то у 1917—20, 
містилося в Полтаві у буд. па ро¬ 
зі вул. Срітеиської (тепер Комсо¬ 
мольська) і Шевченківської. 
ПОЛТАВСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ 
ШКОЛИ БУДЙНОК. Спорудже 
но 1913 в глибині садиби Полтав. 
губернського земства. Школа при¬ 
значалася для підготовки майстрів 
нар. творчості — кустарів. Буди¬ 
нок має два поверхи: напівпідвал, 
де знаходилися керамічна і дере 
вообробна майстерні, і перший по¬ 
верх, па якому були розміщені 
ткацька майстерня та рисувальний 
клас. В образі будинку виявились 
тенденції раціоналістичного модер¬ 
ну з деякими рисами, що єднають 
його з пам’ятками українського 
архітектурного стилю. Тепер — 
будинок функціонує як міська 
художня школа. Міститься на тіл. 
Леніна № 2. 
ПОЛТАВСЬКО- ПЕРЕЯСЛАВСЬ¬ 
КА ЄПАРХІЯ — див. Полтавська 
єпархія. 

ПОЛТАВЦЯМ, ЗАГИБЛИМ 

ПОЛТАВСЬКО ХАРКІВСЬКЕ 
СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1902 

масові збройні виступи селян 
Полтав. і Харків, губерній. При¬ 
чиною цих виступів були беззе¬ 
мелля, обтяжливі викупні платежі, 
численні по пики. Уряд кинув про 
мі повсталих селян 9 батальйонів 
нічиїм і 10 козацьких Сотень. Після 
іброі'іпих сутичок селян а караль 

1111 б 111 .і її <ні іміі нове ґапііЯ було ЖОр" 
і гоко при і,уіиено. До гуду віддано 
960 чо і <ч м> учасників виступі» 
о\' >>• І.ІІ V І І ЄНО До різних терміні» 
уп'ннісиия Дпн. ( е.лянськпго нов- 
і'тайни 1902 учасникам обеліск 
у с. Ковалівці Полтав. р-пу. 
ПОЛТАВЦЯМ ЗАГЙБЛИМ 
1941-45, ПАМ’ЯТНІ ЗНАКИ. 
1) Залізничникам локомотивного 
депо Полтава-Південна. Встанов¬ 
лено 1970 у сквері на тер. депо в 
пам’ять про 24 воїии-робітники, 
які загинули на фронтах Великої 
Вітчизщ війни. Пам’ятний знак — 
залізобетонна вертикальна стела 
вис. 3,0 м. На ній, на мармуровій 
плиті вміщено мемор. напис і прі¬ 
звища загиблих. 2) Полтавської 
електростанції: відкрито 1965 па 
тер. електростанції по вул. 50-річ- 
чя Радянської влади № 51 в па¬ 
м’ять про 18 загиблих воїнів-ро- 
бітників. Знак — гранітний обе¬ 
ліск висотою 3,0 м з мемор. напи¬ 
сом і прізвищами полеглих. 3) Пол¬ 
тавського м’ясокомбінату. Спору¬ 
джено 1967 у сквері на тер. м’ясо¬ 
комбінату по вул. Харчовиків № 6 
в пам’ять про 16 загиблих воїнів- 
робітників. Знак — залізобетонна 
стела вис. 3,5 м з мемор. написом 
і прізвищами полеглих. 4) Полтав. 
тепловозоремонтного заводу. Вста¬ 
новлено 1969 перед адм. будинком 
заводу по вул. Гайового М ЗО в 
пам’ять про 58 робітників, які за¬ 
гинули в роки громадян, війни, 
та 55 воїнів-робітників, які поляг¬ 
ли на фронтах Великої Вітчизщ 
війни. Знак — 13 метрова залізі >бе- 
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тонна горизонтальна стела. На ній 
ліворуч — барельєфне зображення 
воїна у будьонівці та прізвища 
загиблих у громадянській війні, 
праворуч — зображення воїна 
Рад. Армії, прізвища робітників, 
які загинули 1941—45, та мемор. 
напис. Автори — арх. О. А. Шу- 
шилін, Г. А. Негай. 5) Полтав. тур- 
бомех. заводу. Відкрито 1977 на 
Павленківській пл. в пам’ять про 
38 воїнів-робітників, які загинули 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. Знак — 4-метрова залізобетон¬ 
на горизонтальна стела, на якій — 
мемор. напис і прізвища полеглих. 
Поруч на постаменті — залі зобе 
тонна скульптура воїна (заг. вис. 
4,0 м). Автор — арх. Л. П. Левін. 
6) На тер. кол. с-ща Дублянщина. 
Встановлено 1967 (вул. Сакко 
№ 173) в пам’ять про 81 жителя 
с-ща, які загинули на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Знак — 
стела з гранітної крихти 1,4 X 1,5, 
на якій вміщено дві гранітні дош¬ 
ки з прізвищами полеглих земля 
ків. 7) На тер. кол. с-ща Лісок. 
Споруджено 1967 (вул. Коп’яка) в 
пам’ять 71 загиблого жителя с-ща. 
Знак — залізобетонний обеліск 
вис. 3,5 м, встановлений на поста¬ 
менті з 6 чавунних плит 0,6 Х0,5 м 
з прізвищами полеглих (серед 
них — Герой Рад. Союзу В. М. 
Ніколаєнко). 8) На тер. кол. с ща 
Острівок. Відкрито 1968 (вул. 
Сакко № 14) в пам’ять 82 загиблих 
жителів с-ща. Знак — гранітна 
стела вис. 3,8 м на залізобетонному 
постаменті. 9) На тер. кол. с-ща 
Рогізне. Споруджено 1967 на вул. 
«Правди» в пам’ять 70 загиблих 
воїнів-земляків. Знак — залізо¬ 
бетонний обеліск вис. 2,65 м з ме 
мор. написами і прізвищами по¬ 
леглих жителів с-ща. 10) На тер. 
кол. с-ща Червоний Шлях. Відкри¬ 
то 1975 у парку по вул. Лисенка 
в пам’ять про 63 загиблих воїнів- 
земляків. Знак — залізобетонний 
обеліск вис. 2,8 м з мемор. напи¬ 
сом і прізвищами. 11) На розі вул. 
Разіна та Сорту вальної. Спору¬ 

джено 1979 в пам’ять про 73 воїнів 
з цієї околиці міста. Знак—залізо¬ 
бетонна горизонтальна стела довж. 
2,8 м, на якій вміщено 5 мармуро¬ 
вих плит із зображенням воїна, 
мемор. написом та прізвищами по¬ 
леглих земляків. 12) На тер. шко- 
ли-інтернату № 2 на Першотрав- 
невому пр-ті № 26. Відкрито 1969 
в пам’ять загиблих воїнів-вихо- 
ванців школи і вчителів. Знак — 
залізобетонна скульптурна група 
вис. 3,0 м на постаменті вис. 2,0 м. 
Автори — ск. П. П. Вітрик, арх. 
П. С. Гумич. 13) Полтав. інженер- 
но-буд. ін-ту. Споруджено 1975 
на тер. ін-ту по Першотравневому 
пр-ту № 24 в пам’ять 17 студентів 
і викладачів, які загинули па фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни. Па¬ 
м’ятник — композиція з гранітних 
монолітних блоків. Па центр, вис. 
3,0 м вміщено горельєфне зобра¬ 
ження солдата і дівчини, ліворуч 
— гранітна глиба з 5 мармурови¬ 
ми плитами з назвами міст-героїв, 
ліворуч на уламку сірого граніту — 
прізвища полеглих. Автори — 
скульп. М. О. Чернецький, арх. 
В. А. Тригубов. 14) Полтав. с.-г. 
ін-ту. Відкрито 1970 на тер. ін¬ 
ституту по вул. Сковороди № 1/3 
в пам’ять студентів і співробітни¬ 
ків, які загинули в роки Великої 
Вітчизн. війни. Пам’ятник — обе¬ 
ліск з лабрадориту вис. 6,0 м з 
мемор. написом. Перед ним на 
плиті викарбувала п’ятикутна 
зірка і дати«1941—45». 15) Полтав. 
мед. стоматологія, ін-ту. Відкрито 
1977 на тер. ін-ту по вул. Шевчен¬ 
ка Аг« 25 в пам’ять 10 загиблих сту¬ 
дентів і викладачів. Пам’ятник — 
скульптурна і руна на постаменті: 
медсестра виносить з поля бою по¬ 
раненого (залізобетон, заг. вис. 
2,55 м). Праворуч — залізобетон¬ 
на стела 4,0 X 1,2 м, на якій вмі¬ 
щено 3 гранітні дошки з мемор, 
написами та прізвищами полег¬ 
лих. Автори — В. Соколов (ескіз 
скульптури), арх. В. Губар. 
«ПОЛТАВЧАНКА» — фабрика 
торгово вироби. об’єднання ху- 



дожніх промислів «Українські про¬ 
мисли». Ств. 1921 як об’єднання 
«Союз-кустар». 1927 на базі об’єд¬ 
нання організ. артіль художніх 
виробів ім. Лесі Українки. 1960 у 
зв’язку з ліквідацією гіром. коопе¬ 
рації артіль перетворено на фабри¬ 
ку ім. Лесі Українки, а 1971 реор¬ 
ганізована у фабрику «Полтавчан¬ 
ка». Розміщена на вул. Балакіна 
№ 20. 
«ПОЛТАВЩИНА» — збірка крає¬ 
знавчих матеріалів, видана у 2-х 
томах 1927 (тираж 4000 прим.). 
До неї включено короткий географ, 
і геолог парне про Полтавщину, 
матеріали про природу, клімат, 
історію краю, побут, нар. промис¬ 
ли і пром сгь Полтавщини. Окре¬ 
мі нариси супроводжуються метод, 
порадами, а також екскурс, марш¬ 
рутами та бібліографією. 
ПОЛТАВЩИНА В МЕДАЛЯХ і 
значках. Колекцію медалей, 
значків та брелоків, присвячених 
Полтавщині, початкує медаль «За 
Полтавську баталію», встановлена 
1709. Це булл перша в Істрії Ро¬ 
сії медаль для нагородження не 
тільки командного складу, але й 
«нижніх чинів», котрих до того 
часу відзначали лише грішми або 
речами. Тоді ж було встановлено 
й пам’ятні медалі «За перемогу 
під Полтавою», створені майстра¬ 
ми Монетного двору С. Гусном 
і Г. Гауптом. Однією з найкращих 
за композицією і виконанням серед 
творів 19 ст. вважається медаль 
«Від Полтавського сільськогоспо 
дарського товариства» роботи П. 
Стадії ицьког о, встановлена 1865. 
У 2-й тіол. 19 — на поч. 20 ст. успі¬ 
хи Полтавщини в розвитку пром- 
сті, с. г., народних промислів та 
етнографії засвідчують десятки 
медалей з міжнар. та вітчизн. 
виставок. У Полтав. краєзнавчо¬ 
му музеї зберігаються медалі, одер¬ 
жані з Харкова і Москви, Тюмені і 
Катеринбурга, Києва і Парижа. 
Медаль з гравіровкою «Полтаві за 
експонати №№ 159 і 162» присудив 
1911 оргкомітет Міжнародної ви- 

ПОЛТАВЩИНА 

ставки в італ. місті Туріні. Кілька 
меморіальних медалей з вушками 
для носіння було випущено гро¬ 
мадськими орг-ціями 1902—09 в 
пам’ять про М. В. Гоголя. Поміт¬ 
ний слід у колекціях залишило 
святкування 200-річчя Полтав. бит¬ 
ви: нагородні та пам’ятні медалі, 
значки та брелоки релігійного змі¬ 
сту, різноманітні благодійні випус¬ 
ки. Післяреволюц. фалеристика 
була вельми збіднена не стільки 
через обмеженість технолог, мож¬ 
ливостей, скільки через відсутність 
дозволу на випуск медалей та знач¬ 
ків аж до 60-х років. За той час 
здійснено лише окремі випуски, 
зокрема, значок фестивалю молоді 
в Полтаві 1957. У 60-х рр. було ви¬ 
дано значки з історичними гербами 
Полтави, Кременчука, Пирятина, 
Гадяча, Лубен, Лохвиці, Говтви, 
Кобеляк, Хорола. На деяких під 
присметвах Полтави та Кременчу¬ 
ка аматорами були виготовлені 
пам’ятні медалі до ювілеїв заводів, 
іц. річниць. До 200-річчя від дня 
народження І. П. Котляревського 
працівники Полтав. електромех. 
з-ду ств. ювілейну медаль (1969, 
худ. В. Строкань), видану масо¬ 
вим тиражем, і кілька варіантів 
медалей до 800-річчя Полтави 
(1971, худож. Є. Путря) та ін. 
Випуск мініатюр став систематич¬ 
ним після організації 1969 сучас¬ 
ного Полтав. експериментального 
заводу «Динамо», спеціалізовано 
то на випуск значків та пам’ятних 
медалей. 
ПОЛТАВЩИНА НА ПОШТО¬ 
ВИХ ЛИСТІВКАХ кін. 19 — поч. 
20 ст. Перші листівки з видами 
Полтави надруковано 1897 (анонім 
не видання). Після цього з’явили¬ 
ся видання з видами Гадяча, Ди- 
каньки, Костяіітинограда, Кре¬ 
менчука, Лохвиці, Лубен та ін. 
міст і сіл краю. На поч. 20 ст. ли¬ 
стівки з полтав. тематикою друку¬ 
вали: друкарня Шерера, Наб- 
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гольця і К° (Москва), видавницт¬ 
во Громади св. Євгенії (Петербург) 
іа іп. Великою популярністю ко¬ 
ристувалися видання паперового 
магазину А. І. Дохмана у Полтаві 
(спільно з вид-вом Грапдберга у 
Стокгольмі), присвячені губернсь¬ 
кому земству, 200-річчю Полтав. 
битви, а також серія «Видьі Мало- 
россии», пов’язана з гоголівськи- 
ми місцями. У Полтаві листівки 
видавали Єфименко, книжкові ма¬ 
газини Шилянського, Лоповок і 
Кайдановського; у Лохвиці — Іт- 
кіної та Радилевського; у Лубнах — 
фотографія «Прогрес» Колодного, 
а також Ходоровського, Жива; у 
Ромнах — Майбородип та фото- 
майстер Шевченко. Крім того, 
виходили анонімні видання, а та¬ 
кож друкувалися листівки фото 
способом. Відсутність обліку та 
бібліографічних покажчиків ут¬ 
руднює користування листівками, 
що несуть унікальну образотворчу 
інформацію. Всього по Полтаві 
було видано бл. 400 листівок; гіо 
Кременчуку й Крюкову — до 100; 
по Гадячу, Лохвиці, Лубнах — 
приблизно по 50. Поодинокі ли¬ 
стівки були надруковані й по іп. 
нас. пунктах, зокрема, в серії 
«Видьі Малороссии» Світличиого. 
Якісну документальну серію бу¬ 
ло в 30-х рр. видано у Парижі. 
На листівках, насамперед, зобра 
жені пам’ятки архітектури, площі 

Полтавська поштова листівка 
поч. 20 ст. 

і вулиці, заклади і установи, готе¬ 
лі, магазини тощо. Вони станов¬ 
лять велику етнограф, цінність, 
оскільки фіксують характерні сце¬ 
ни з нар. життя і побуту. Старі 
листівки дозволяють відтворити 
обличчя Полтави та ігг. міст краю 
поч. 20 ст. На деяких з них зобра¬ 
жені пам’ятки архітектури, які 
не збереглися. Найповніші колек¬ 
ції листівок зберігаються у Полтав. 
краєзнавчому музеї, а також у при¬ 
ватних колекціях В. М. Болдовсь- 
кого, В. Ф. Волоскова, К. В. Гла- 
диша, М М. Маньківськоі (Полта¬ 
ва), В„ Д. Вероцького, О. В. Кар- 
науха, В. Г. Киркевича (Київ), 
М. С. Забоченя (Москва). 
«ПОЛТАВЩИНА — ПЕРЕМбЖ 
ЦЯМ» — ескадрилья, побудована 
па кошти, зібрані трудящими Пол¬ 
тав. обл. в роки Великої Вітчизн. 
війни. Трудівники Полтавщини 
до березня 1945 всього внесли на 
побудову ескадрильї52691 тис. крб. 
ПОЛУЗЇР’Я — річка в Полтав. 
обл., права приг. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). Довж. 70 км, площа бас. 
731 км2. Шир. річища 2 м. Похил 
річки 1,2 м/км. Озер 0,2 км2, бо¬ 
літ 20 км2. Бере початок у Полтав 
р-ні. Тече тер. Полтав. та Ново- 
сапжар. районів. Па П.— села 
Кірове, Судіївка, Полузір’я, Су- 
прунівка. 
ПОЛУЗЇР’Я — село Новосанжар- 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Білоконі, Бондури, Бредуни, 
Дмитренки, Назаренки, Судівка, 
Шевці, Шпортьки. Розташоване 
на лівому березі р. Полузір’я, за 
13 км від райцентру і 21 км від 
залізнич. ст. Нові Санжари (на лі¬ 
нії Полтава — Кременчук). До 
автотраси Полтава — Кірово¬ 
град — 7 км. 265 ж. (1990). Село 
виникло у 1-й пол. 18 ст. У 1782 
згадується як Полузірські хутори, 
іцо належали військовому старши¬ 
ні Сулимі. У 1859 — 42 двори, 
309 ж. У 1900 — 70 дворів, 426 ж. 
У 1910 — 79 господарств, з них 
селян — 74, 472 ж., землі 351 дес., 
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ПОПІВКА \ і ч. 2(>Н — ріллі. У 1867 побуд. 
\р\;и тульська церква, при ній 
ми іл парафіяльна школа. 
Гл і. пла чу проголошено в січні 
ГМН. У 1926 в Иолузірській сільс. 
Раді паліч. 13 хуторів, 673 госпо¬ 
дарі! на, 3401 ж. За період нім.- 
флишсг. окупації (17.IX 1941— 
23. IX 1943) гітлерівці вивезли 
ч<> І Іімеччини 69 чол., при відступі 

і палено 29 хат. П.— центр, садиба 
колгоспу «Заповіт Леніна» (зер¬ 
ново м’ясо мол. напрямок, спе 
ціалізується на виробництві сви- 
ііпіні). Електрифіковане 1965, ра¬ 
дісній копане 1962, телефонізоване 
1968, відділення зв’язку, 8-річна 
шкоті, дитсадок, медамбулаторія. 
будинок культури (на 300 місць), 
о ка (8,4 тис. од. зб.). 1957 у селі 
встановлено пам’ятник землякам, 
які загинули (189 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни, моги- 
ча рад, воїнів, полеглих 1943 при 
визволенні села від гітлерівців. 
ПОЛЬОВА БАЛКА — річка в 
Попав. об.і., права ігрит. р. Чум 
гака (бас. Дніпра). 
«ПОМОЩЬ*, Га.чета К, іемепмуць 
кого комітету Червоного хреста. 
Виходила ^ Кременчуці 1915. 
«ПОНЕДЕЛЬНИК». Щоденна га 
зета. Виходила у Полтаві 1913. 
ПОПАДИЧУ Ф. М. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена на фасаді Полтав. муз. 
уч-гца ім. М. В. Лисенка на честь 
Попадича Федора Миколайовича 
(1877—1943) — укр. хор. дириген¬ 
та, композитора і педагога. Н, у 
с. Великих Будищах Дикаиського 
р-ну. Навчався у Полтав. муз. 
уч-щі (1925—34 — його викладач 
і директор). Викладав співи та 
музику в 1-й полтав. чол. гімназії, 
у Полтав. їи-ті шляхетних дівчат 
та в приватних гімназіях. 1918 
організував і до 1934 керував Пол¬ 
тав. хоровою капелою. Автор тво¬ 
рів: «1905 рік», «Кроком кри¬ 
цевим», «Якимівська тпагедія», 
вокальних творів, обробок нар. 
пісень. Дошка — граніт (1,7 X 
X 0,2 м), відкрита 1977. 

ПОПЕНКІВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК 
— гідролог, заказник (з 1979). Бо¬ 
лотний масив. Розташ. біля с. 
Харченків Козельщинського р-ну. 
Перебуває у віданні колгоспу ім. 
М. В. Гоголя. Площа 96 га. 
ПОПІВКА — село Зіньківського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані нас. 
пункти Бухалівка, Вінтенці, Деря- 
ги, Заїченці, Кирякове, Корещи- 
не, Устименки. Розташ. за 35 км 
від райцентру і за 45 км від за- 
лізнич. ст. Полтава-Київська. 
902 ж. (1990). Час заснування не¬ 
відомий. 1764 входила до Третьої 
Оиішиянської сотні Гадяцького 
полку, потім стала власністю 
К. Розумовського. 1782 — 23 ж., 
1785 продана в казну. За перепи¬ 
сом 1859 П. село власницьке 
Зіньків. пов. Полтав. губ., 236 
дворів, 1262 ж., дерев. Георгіївсь¬ 
ка церква (1797, нова 1870). 1863 
у солі нлліч. 220 дворів, 1664 ж. 
1900 у II. з хут. Лазурка — 358 
дворів, 1755 ж., церковнопарафі¬ 
яльна школа і школа грамоти. 
1910 у П. Опішнянської вол., 346 
господарств, 1857 ж., орної землі 
546 дес., всього посівів — 334 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 П.— центр 
сільради Опішнянського р-ну 
Полтав. округу, 419 господарств, 
1910 ж. 1928 організ. ТСОЗ, на 
базі якого 1930 ств. колгосп ім. 
Й. В. Сталіна. У 1932—33 на тер. 
сільради померло від голоду 233 
чол., репресовано в 1937—39 рр.— 
35 чол. За період ггім. фашист, 
окупації (7.Х 1941—15.IX 1943) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
107 чол., зруйнували 24 хати. 
1959 до колгоспу ім. Й. В. Сталігга 
було приєднано колгоспи ім. VII 
з’їзду Рад, «Червоний проміггь» 
та ім. Т. Г. Шевченка. Тепер об’єд¬ 
нане господарство називається кол¬ 
госпом ім. XXII з’їзду КПРС 
(спеціалізація — виробництво сви- 
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мини). У селі відділення зв’язку, 
поч. школа, фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок, клуб на 210 місць, 
б-ка (8,6 тис. од. зб.), стадіон. 
Уродженцями села є Герої Рад. 
Союзу (обидва з 1945) В. Л. Рева 
(1919—81; закінчив Опішнянську 
с. ш., Писарівщинський зооветери¬ 
нарний технікум. Похований в Су¬ 
мах) і О. О. Рокитянський (закін¬ 
чив поч. ш. в П., с. ш.— в Опішні). 
Пам’ятка архітектури — Георгі¬ 
ївська церква (1870). 1956 вста¬ 
новлено пам’ятник на братській 
могилі рад. воїнів, загиблих (15 
чол.) під час визволення села 
1943, і воїнам-односельцям, що 
полягли (280 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
ПОПІВКА — село Карлівського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів. Розташ. на лівому березі 
р. Орчика (прит. Орелі), за 2,4 км 
від райцентру та за 4,2 км від за- 
лізнич. ст. Карлівка, на автоШля 
ху Полтава — Красноград. 3335 ж. 
(1990). Засн. у 18 ст. на землях, 
що входили до Карлівської вот¬ 
чини графів Розумовських. На 
плані їхніх земель за 1817 позна¬ 
чена слобода Попівка Карлів. 
волості, де знаходилися тік та пта- 
харня. 1849 ці землі придбала 
велика княгиня Олена Павлівна. 
У П. на той час наліч. 424 душі 
кріпаків чол. статі. За переписом 
1859 у П. Косгянтиноград. пов.— 
216 дворів, 1019 ж., винокурний 
з-д. Після 1861 село було віднесено 
до Карлів. волості того ж повіту. 
У 1863 — 240 дворів, 1122 ж. За 
переписом 1910 у П.— 413 дворів, 
2824 ж., млин з просорушкою. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 7.III 1923 П. як центр сіль 
ради віднесено до Карлів. р-ну 
Красноград. округу, з 1925 — до 
ГІолтав. округу (існ. до вересня 
1930). У 1926 — 603 двори, 3026 
ж. У період нім.-фашист, окупа¬ 
ції П. (19.ІХ 1941—20.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові ро¬ 
боти до Німеччини 192 чол. У се 
лі — колгоспи ім. І. П. Котлярєв 

ського та ім. В. І. Чапаєва (оби¬ 
два — зерново-буряківничого на 
пряму, тваринниціво), відділення 
зв’язку та Ощадбанку, АТС, комп¬ 
лексний приймальний пункт, се¬ 
редня та 8-річна школи, 2 фельд¬ 
шерсько-акушер. пункти, 2 агіте 
ки, 2 дитсадки, Будинок культури 
на 400 місць, клуб на 300 місць, 
2 б-ки (31,7 тис. од. зб.), крає¬ 
знавчий музей. Серед уродженців 
села — Герой Рад. Союзу В. Д. 
Кизь (1944); тут працював Герой 
Соц. Праці Л. С. Водолага. Па¬ 
м’ятники: на 2 братських могилах 
рад. воїнів і партизанів та на мо¬ 
гилі невідомого рад. воїна, загиб¬ 
лих 1942 та 1943 (1957, 1967, 1970); 
на могилі борця за Рад. владу 
К. Я. Браницького (1966); В. І. Ча- 
паєву (1969); воїнам односельцям, 
що полягли (497 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1978). 
ПОПІВКА — село Миргород, р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села Велика 
Грем’яча, Мала Грем'яча. Роз¬ 
таш. за 17 км від райцентру та за 
19 км від найближчої залізнич. ст. 
Миргород. 2752 ж. (1990). П. зга¬ 
дується в істор. джерелах 1572. 
Після 1648 відносилася до Мир¬ 
городської полкової сотні, а по 
жалуваних грамотах 1690 та 1710 
віддана у вічне користування пол¬ 
ковнику Д. Апостолу. На час реві¬ 
зії 1726 П,— Миргород, полку 
Хорольської сотні —101 двір поспо 
литих, а 1730 — 335 дворів. 
На поч. 19 ст. село належало вели¬ 
кому землевласникові, поміщику 
І. М. Мупавйову-Апостолу (1770— 
1851; батьку браті в-декабристів 
Сергія, І полита та Матвія; див. 
Декабристи па Полтавщині), від¬ 
бувалося 2 ярмарки на рік. 1910 
в П. Попівської вол. Миргород, 
пов.— 1271 госп-во, 6848 ж., дія¬ 
ли дерев’яні Отександро-Невська 
(1866) і Миколаївська церкви 
(1901), три школи (земська, цер- 
ковнопараф і ял ьна, грамот и ). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Постановою Президії ВУЦВК 
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План центральної частини Зінькова. 1856. ЦДІА України у Києві 
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План центральної частини Лохвиці, 1859. ЦДІА України у Києві. 
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від 7.Ш 1928 створено Попівський 
р-н у складі Попівської, Зубівсь- 
кої, Хомутецької волостей. 1926 
у П. Попівської сільради Попівсь¬ 
кого р-пу Лубен, округу — 1675 
господарств, 7980 ж. У період 
нім.-фашист, окупації (17.ЇХ 1941 
—20.11 1943, ЗОЛІ 1943—17.ІХ 
1943) гітлерівці розстріляли 15 
чол,, вивезли до Німеччини па 
примусові роботи 475 чол. Тепер 
па тер. сільради — колгосп «Пере¬ 
мога» (зерново-буряківничого і тва¬ 
ринницького напряму), відділення 
зв’язку, с. пі. дільнична лікарня, 
дитсадок, Будинок культури (па 
400 місць), пар. ісюрпко-крас.зпав. 
музей, б ка (17,4 тис. од. зо.). 
Уродженцем II. є укр. поет лірик 
М. Г. Філяпський [1873—1938 
(1945?)]; укр. художниця В. Г. 
Філянська (1912—86); 1923 побу¬ 
вав та познайомився в П з поегом 
М. Г. Філяцським [юс. поет і пе¬ 
рекладач О. В. Чельнов (1889— 
19/1). Його переклади уривків 
з «Гайдамак »> були схвалені В. Г. 
Корольпком 1967 споруджено па¬ 
м’ятник В. І. Леніну, 1957 встанов¬ 
лено надгробок на братській мо¬ 
гилі рад. воїнів, що загинули під 
час оборони села 1941, та пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, які по¬ 
лягли під час Великої Вітчизн. 
війни, 1970 споруджено пам’ятник 
загиблим партизанам-землякам. 
ПОПІВСЬКИЙ ІСТйРИКО- 
КРАЄЗНАВЧИЙ ІЧУЗЕЙ народ- 
НИЙ У С. Попівці Миргород* р-пу. 
Відкр. 1965. В окремому примі¬ 
щенні музей почав працювати з 
1981. Експозиція розміщена в 7 
кімнатах (пл. 200 м2). Налічує 
понад 4 тис. експонатів. 
Звання народного удостоєний 1986. 
Розтані, на вут. Жовтневій, 
ПОПІВСЬКИЙ РАЙОН — адм.- 
тер. одиниця. Ств. 7.111 1923 у 
складі Лубен, округу із Зубі вели¬ 
кої, Попівської та Хомутецької во- 
ЛОСТеЙ МирГОрОД', 1ЮВ. (всього 
9 сільрад). Пл. 373 кв. версти. 
На 7.IX 1923 нас.— 28 ОіЗ чол. 
Центр — с, Попівка (тепер Мир* 

ПОПОВА В. С. ОРКЕСТР 

город, р-ну). Ліквідований 2.ЇХ 
1930. 
ПОПОВА В. С. БІБЛІОТЕКА > 
с. Решетилівці (кін. 18 — серед. 
19 сі.). Містилася у маєтку В. С. 
Попова (1745—1822) — дійсного 
статського радника, управителя 
кап це л ярії ген е ра л - фел ь д марша¬ 
ла Г. О. ГІотьомкіна, пізніше ке¬ 
рівника кабінету Катерини 11, чл. 
Держ. ради. За свідченням В. М. 
Москаленка який за дорученням 
М. II. Румяпиева у 20-х рр. 19 ст. 
знайомився з б-кою, в її складі 
існували давні книги і рукописи 
на пергаменті в кількості 20 тис. 
примірників, серед яких — книги 
з б-ки Г. О. ГІОк ьомкіна. Більшість 
видань відносилась до 17 — ноч. 
19 ст. У 1858—64 частину докумен¬ 
тів і книг б-ки В. С. Попова прид¬ 
бав проф, Київ, уи-ту Старовський 
та 1866—68 Одеське товариство 
історії і ста рож шт і осі ей * решту 
1887 — Публічна 6-ка в Петербур¬ 
зі. 
ПОПбВА В. С. КРІПОСНЙЙ 
ОРКЕСТР, кріпосна капелія у 
Решетилівці. 1786 Катерина її 
подарувала маєток і 1800 кріпаків 
у містечку Решетилівці Полтав. 
повіту великому сановникові, стат¬ 
ському радиику В. С. Попову. 
Його маєток славився не лише 
своїм багатством, чудовим садом 
і нарком, багатою б-кою й архівом 
(див. Попова В. С. бібліотека), 
але й «музичною капел ією» із 
кріпаків. У саду й парку було 
багато каналів, по яких господарі 
і гості каталися па човнах. На го¬ 
ловному каналі стояла скляна 
споруда-будка, де грав кріпосний 
оркестр рогової музики, що скла¬ 
дався із 40 кріпаків-артистів. Нав¬ 
коло Решети лівіш В. С. Попов 
заснував чимало хуторів, які зго¬ 
дом розростися у села або злили¬ 
ся з Решет плівкою. Серед них 
бу ти й хутори Тупкали та Тупка¬ 
ли на Валях (так селяни називали 



кріпаків-танцюристів на балах); 
де проживали в давнину кріпосні 
артисти. Ці назви хуторів збері¬ 
галися до поч. 20 ст. 
ПОСТАВ-М^КА (Поставмука) — 
село Чорнухинського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Лісова Слобід¬ 
ка, Пацали, Сухоносівка. Розтані, 
на лівому березі р. Удаю, за 18 км 
від райцентру та за 41 км від за- 
лізнич. ст. Пирятин. 802 ж. (1990). 
Час засн. невідомий. 1863 у П.- 
М.— 163 двори, 855 ж. 1885 
побудована нова дерев. Покровсь- 
ка церква, при якій діяла церков¬ 
нопарафіяльна школа. У 1900 в 
П.-М. Ворон ькі ізської волості 
Лохвицького повіту — 187 дворів, 
1113 ж. Під час революції 1905— 
07 у селі відбулися сел. завору¬ 
шення. У 1910 в П.-М.— 210 дво¬ 
рів, 1244 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1923 П.-М.—центр сільради 
Чориухин. р-ну Лубенського ок¬ 
ругу, 1305 ж.; у 1926 — 348 дворів, 
1631 ж. У період нім.-фашист, оку¬ 
пації (22.ІХ 1941—18.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 9 жителів се¬ 
ла. вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 123 чол. У селі — 
колгосп «Більшовик» (рослинниць¬ 
ко-тваринницького напряму), від¬ 
ділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури на 250 
місць, б-ка (13,2 тис. од. зб.). 
Уродженцем с. Лісова Слобідка 
є Герой Соц, Праці М. Я. Федор- 
ченко. 1956 відкрито пам’ятник 
воїнам-односельцям, що загину¬ 
ли (127 чол.) під час Великої Віт- 
чизн. війни. Споруджено: 1983 — 
пам’ятники на братській могилі 
рад. воїнів, які полягли (21 чол.) 
1941, та на братській могилі жертв 
фашизму 1941—42; 1984 — на 
братській могилі двох медичних 
сестер, загиблих 1941. Поблизу 
села виявлені кургани скіфського 
часу, знайдено скарб 5—7 ст., 
трапляються знаряддя праці 6— 
7 сг. 

ПОСОЛЬСЬКА ОБОРбННА 
ЛІНІЯ 10—13 ст. Знаходилась на 
пд.-сх. кордоні Київ. Русі. На 
р. Сулі та її притоках в 11—13 сг. 
концентрувалась більшість літо¬ 
писних міст Переяславсько) зем¬ 
лі, де понад 40 фортець було по¬ 
в’язано з охороною кордону та 
торг, шляхів. Складалася з трьох 
осн. оборонних вузлів. Центр, та 
пд. розташовувалися на Полтав¬ 
щині. До 1-го вузла входили серед¬ 
ня течія Сули від Ромен до Лу- 
комля, а також сульсько-удайське 
межиріччя, що у 12 ст. наз. «По 
суллям» і було найбільшою волос¬ 
тю Переяславського князівства. 
Нижньосульська ділянка кордону 
обмежувалася з Пи. п. Оржицею, 
а на Пд.— Дніпром. Спорудження 
П. о. л. розпочав 988 київ. кн. 
Володимир Святославич. За йо¬ 
го правління побудовано 13 знач¬ 
них за площею пеукріплених посе¬ 
лень, створено гавань Воїнь, спо¬ 
руджено ряд ділянок Посульсько* 
го «змієвого» валу. Вся система 
укріплень П. о. л. перестала існу¬ 
вати після навали Батия, хоча 
частина поселень продовжувала 
функціонувати і в 13—14 ст. (го¬ 
родище па торі Пріся у с. Олек¬ 
сандрівні). Див. Оборонне будів* 
пицтвоі 
Пбсю Ф. фл ПАМ’ЯТНИК у 
с. Сватках Галицького р-ну. Вста¬ 
новлено в центрі села, біля будин¬ 
ку сільради на честь ер, ф. Пося 
(1898—1939) — Героя Рад. Союзу 
(1939). Нар. в с. Сватках у сел. 
родині. Навчався па вищих військ, 
курсах у Харкові та військ. Ака¬ 
демії ім. М. В. Фрупзе. Після її 
закінчення служив у Сибірському 
військ, окрузі. Загинув 21.VII 
1939 у боях з япон. мілітаристами 
на Халхін-Голі. Станковий скульп¬ 
турний портрет Ф. Ф. Посю (вис. 
0,6 м) встановлено па цегляному 
постаменті (вис. 1,9 м). Погруддя 
виготовлено в Києві і в червні 
1941 було привезено в Сватки. Піц 
час війни переховувалося колгосп¬ 
никами. Встановлено 1945» 
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ПОТІЦЬКИЙ РАЙОН — адм.- 
тер. одиниця. Стіз. 7.1II 1923 з 
ІІотіцької, Келебердяиської, Ко- 
белячківської та Солошщької во¬ 
лостей Кремеичуц. повіту (всього 
16 сільрад). Центр р-ну — с. По¬ 
токи. Площа 537 кв. верст. Нас.— 
54 967 чол. У серпні 1928 укрупне¬ 
ний за рахунок частини тер. лікві¬ 
дованого Кохніпського району. 
Розформований 2. IX 1930. Оси. 
частину тер. р-ну віднесено до 
Кремеичуц міськради. 
ПОТІЧОК — село Решетилівсько- 
го р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутаті, якій підпорядковані 
села Бузшііцщпна, Лиман І Іер- 
ший, Миколаївка, Мирне, Нагірне, 
Пасічники, Тури. Розтані, за 20 км 
від райцентру та за ЗО км 
від залізнич. ст. Решетилівка. 
332 ж. (1990). Засн. село на ру¬ 
бежі 19—20 ст. Назва походить від 
струмка, що впадає в р. І'овтву, 
яка віддалена від Потічка на 3 км. 
Рад. владу проголошено в січні 
Іс)18. У роки грома |ян. війни в се- 
лі ств. партизанський загін. За пе¬ 
реписом 1926 в 11.— 76 дворів, 
359 ж. Восени 1929 — ТСОЗ, а в 
1930 організ. перший колгосп. 
За період нім.-фашист, окупації 
(17.IX 1941—23 IX 1943) гітле¬ 
рівці спалили 71 хату, вивезли до 
Німеччини 6 чол. У селі центр, 
садиба колгоспу <^3а комунізм» 
рослинно-тваринницького напря¬ 
му. Господарство газифіковане, 
є водопровід, неповна с. ш., фельд¬ 
шерсько акушер. пункт, яела-сад, 
Будинок культури на 350 місць, 
б-ка (11 014 од. зб.), кіноустанов¬ 
ка, історико краєзнавчий музей, 
відділення зв’язку і Ощадбанку. 
Уродженцем с. Турів с Герой Рад. 
Союзу (1945) К. Д. Корячко. За 
З км па Гід. від II.— поселення 
черняхівської культури, 
потбки — село Кременчуцько¬ 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Дзержинське (кол. Батраки), Ма¬ 
ла Кохнівка, Соснівка (кол. Кри¬ 
си). Розташ, на правому березі 

ПОТОКИ 

р. Псла, за 12 км від райцентру та 
за 7 км від залізнич. ст. Потоки. 
1657 ж. (1990). Засн. в 1-й пол. 
17 ст. Назва — від імені власника 
земель польс. магната Потоцького. 
У 2-й пол. 17 ст. в селі — 1059 жі 
2 церкви. З 1663 П.— сотеине міс- 
течко Чигирин, полку, з 1669 — 
Миргород, полку. В 1-й пол. 18 ст. 
у містечку — 350 дворів. За пере¬ 
писом 1859 у П. Кремеичуц. пові¬ 
ту — 420 дворів, 3805 ж., паромна 
переправа, відбувався один ярма¬ 
рок па рік. Після 1861 II. стає 
волосним центром. У 1900 — 
422 двори, 1631 ж., відбулося З 
ярмарки. Було 2 церкви: Успенсь¬ 
ка (побуд. 1794) та Миколаївська 
(1832). При Успенській церкві 
ієн. 2 школи грамоти, при Мико¬ 
лаївській — земське уч-ще та 
церковнопарафіяльна школа. За 
переписом 1910 у селі — 430 дво¬ 
рів, 2298 ж., 2 млини, суконна 
ф-ка (збудована 1901 інж. Лук’я- 
иоким). У 1905 землі купив кн. 
Стокасимов, згодом збудував у се¬ 
лі палац (тепер у ньому міститься 
школа-інтернат). Рад. владу про¬ 
голошено в січні 1918. З 7.III 
1923 до 2. IX 1930 село — центр 
Потіцького р-ну Кремеичуц. ок¬ 
ругу. 1923 у П.— 2288 ж., 2 паро¬ 
вих млини, лісопильний з-д, су¬ 
конна ф-ка, професійна і 2 трудо¬ 
ві школи, дитячий будинок, лі¬ 
карня. 1931 ств. МТС. У 1932—33 
в селі від голоду померло бл. 100 
чол., репресовано 23 чол. Під час 
нім.-фашист, окупації (17.ЇХ 1941 
—23.ІХ 1943) гітлерівці стратили 
9 жителів села, вивезли на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини 108 чол. 
У селі — птахофабрика «Росія», 
будинок побуту, торг, центр, від¬ 
ділення зв’язку та Ощадбанку, с. 
ш., школа-інтернат, фельдшерсько- 
акушер. пункт, апгека, дитсадок. 
Будинок культури на 350 місць, 
б-ка (17 тис. од. зб.), історико- 
краєзнавчий музей, лазня. На 
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тер. сільради розтані. 2 піонер, 
табори, база відпочинку для інва¬ 
лідів. У селі — 2 братські могили 
рад. воїнш| що загинули 1941 та 
1943, і пам’ятник воїнам-одиосель- 
цям, полеглим (114 чол.) па фрон¬ 
тах Великої Вітчизи. війни (1956). 
ПОТЬСМКІНА КНЯЗЯ ДРУ¬ 
КАРНЯ похідна. Засн] 1779. У 
1783—89, 1791—92 і 1793 діяла 
в м. Кременчуці. Під час рос.-тур. 
війни 1787, виїжджаючи на Украї 
ну, ГІотьомкіп узяв з собою і дру¬ 
карню, яка знаходилася при ньо¬ 
му протягом усієї воєнної кампа¬ 
нії до дня ного смерті — 5.ХТ 
1791. Друкарня мала 5 верстатів, 
у т. ч. один спец, для друкування 
карт, дворянських грамот; рос., 
фрапц., грецький і латинський 
шрифти. 
1791 у Кременчуці було надруко¬ 
вано передсмертний твір самого 
Потьомкіна «Канон вопиюгцего во 
греках души ко спасптслю господу 
Иисусу». З кін. 80-х рр 18 ст. 
Кременчук втрачає своє значен¬ 
ня. Центром Новоросійського 
краю стає нове місто — Катерино¬ 
слав (тепер Дніпропетровськ)., Сю¬ 
ди в червні 1793 Прпказові грома¬ 
дського піклування була переда¬ 
на потьомкшська друкарня, До 
1800 нею випущено всього дві 
книги: «Наставление сьпіу>> В. Зо- 
логннцького (1796) та «Началь- 
ное учение фрапцузекого язьїка» 
Ф. Заставского (1800). 
ПОШТА. Ор дером Румяіщеьа- 
Задунайського від 31. V 1765 по¬ 
шта запроваджувалася на всій 
тер. Лівобережної України. Було 
відкрито 9 поштових трактів дов¬ 
жиною 2358 верст. На них діяло 
72 станції, які обслуговували 15 
поштмейстерів і 165 листонош. 
У їхньому розпорядженні було 
300 коней, наділених від полків. 
Так, Переяславський полк постав¬ 
ляв 26 коней і виділяв 13 листо¬ 
нош, Полтавський — 8 і 4, Лубен¬ 
ський — 46 і 23, Миргородський — 
8 і 4, Прилуцький — 40 і 20 Гали¬ 
цький — 28 і 14. 

З 9 поштових трактів Украйні по 
тер. Полтав. губ проходило 6 
трактів: 1) Глухі в — Полтава (че¬ 
рез Ярославці, Мушину, Конотоп, 
Ста роду б і вку, Хмелівку, Ромни, 
Липову Долину, Гадяч, Зіньків, 
Опішіно, Стасівці); 2) Полтава — 
Київ [через Стасівці, Опішпю, 
Борок (тепер Бірки), Ковалі вку, 
Миргород, Кибинці, Лубни, Че¬ 
ренки, Яблуні в, Перервпнці, Капу- 
стииці, Переяслав, Бориспіль, Кия 
жигца]; 3) Глухів — Переяслав 
(через Стасівці, Мушину, Конотоп, 
Голіопки, Єрошіву, Іваниці, При¬ 
луки, Яблунів, Яготин); 4) Полта¬ 
ва — Чернігів (через Стасівці, 
Опішпю, Борок, Ковалі вку, Мир¬ 
город, Кибинці, Лубни, Біївці, 
Куріиьісу, Журавку, Прилуки, 
Монастмрищс, Ніжин, Мрпн, Оль- 
шівку); 5) Ромни — Лубни (через 
Глппськ, Лохвицю, Окопи). 
Крім пас. пунктів, які знаходили¬ 
ся на головних поштових трактах, 
листи розвозилися і в навколишні 
міста і села. Вказувався точно час 
відправлення і прибуття пошти 
до головних кінцевих пунктів. 
Пошта мала відправлятися два 
рази на тиждень у певні години. 
Швидкість пересування пошти, як¬ 
що зважити на бездоріжжя, була 
встановлена досить висока (у се¬ 
редньому 7 верст на годину). 
Так, відстань від Глухова до Пол¬ 
тави (292 версти) мала долатися 
за 39 годин. Підтримання пошто¬ 
вих трактів у належному стані 
покладалося на місцеву владу. 
У 1-й нол. 19 ст. на тер. Полтав. 
губ. були такі оси. великі шляхи: 
через м. Полтаву пролягало 4 
тракти: Харківський, Кобеляць¬ 
кий, Зіпьківський, Кременчуць¬ 
кий, якими їздили постійно з казен¬ 
ною і купецькою поклажею, з се¬ 
редньою кількістю обозів і транс¬ 
порті в. Через Кременчук проляга¬ 
ло 3 тракти: 1) Москва — Кремен¬ 
чук — Таврида — Миколаїв — 
Одеса — Херсон, 2) Кременчук — 
Петербург — Таврида, 3) Київсь¬ 
кий через Граднзьк — Золотоношу 
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(міжселищний, польовий, який 
з’єднувався у Кременчуцькому 
пов. з двома першими). По цих 
трактах проїздили і казенні і ку¬ 
пецькі обози, транспорті!, а гіо 
двох перших і різні військові ко¬ 
манди. Київський гракт вів па 
заштатне м. Градпзьк, через який 
пролягало 2 гол. тракти: із Києва 
через Кременчук па Гаврію, до 
Херсона, Одеси, Миколаєва, шлях, 
що виділявся з Київського тракту 
і вів з Градизька па Хорол. Цим 
шляхом особливо багато гра неп ор¬ 
гій, обозів проходи/ю з сіллю га 
рибою Через м. йо.'юкчіоііп про 
лягав один головний іракі який 
з’єднував Київ з Гаврією. Через 
Кобеляки пролягало 3 гол. грак ги: 
на Полтаву, на Кременчук, па Ка¬ 
теринослав (інші Дніпропетровськ), 
який вів до донських станиць і 
приморських берегів. Через Ко- 
стяптиноград (нині Красноград 
Харків, обл.) пролягало 4 гол. 
тракти: з Полтави га Кобол як па 
Харків і Катеринослав. Через Мир¬ 
город пролягало 5 трактів: на 
Лубни, Лохвпцю, Зіньків, Полта¬ 
ву, Хорол. Через Лубни 4-ма гол. 
трактами відбувалися постійні 
проїзди з казенними і купецькими 
вантажами обозів і транспортів: 
па П прягші, Лох виню, Миргород, 
Хорол. Через ГІиряпш йшло 5 
гоч. трактів: на Лубни, Золотоно¬ 
шу, Переяслав, Прилуки, Лохви- 
цю. Через Лох ви цю теж пріля га¬ 
ло 5 поштових трактів: Ромен- 
ський, Гадяпький, Миргородський, 
Лубенський, Прилуцький. Через 
Хорол йшло 3 гол. факти: Полтав¬ 
ський, Кременчуцький, Лубенсь¬ 
кий. Через Переяслав пролягало 
4 гол. тракти: Стовбовий (з’єдну¬ 
вав Москву з Тавридою, який від 
Золотоноші йшов через Переяслав); 
з Переяслава на ІІиряпш, з Пе¬ 
реяслава на Лубни, з Переяслава 
на Київ (через м. Богуслав). Через 
Прилуки йшло 5 гол. трактів: 
Ніжинський, Пирятинський, Ро- 
менський, Переяславський на Ки¬ 
їв, Конотопський. Через Ромни 

«ПРАПОР К( )МN ПІ ІМУ* 

проходило 4 гол. грактп на Ч» р 
нігів — Ніжим, Црплунп, І.іічч 
Лохізишо. Через киптіїпіі м 
Глинськ Пролягав Один їсииінмщ 
тракт — із Ромен на Лохпццю 
Відповідно до Положення Про пр 
гаиізацію зв’язку від 28. \ ІМН- 
на Полтавішші були сто. понітопо 
телеграфні конторн, які входили 
до складу Катерпносланської <> по 
пітово-телеграф. округу. Лік мі і о 
пані 1919. 
Тепер в області діє розгалужена 
система поштових шдпрпемеї в 
поштамт у Полтаві (вул. Жовтнева 
№ 33), 761 відділення зв’язку, 
міські і районні вузли зв’язку, від 
ділення перевезення пошти. 
«ПРАВДА ДИКАНЩИНИ». Га 
зета, орган Дикаиського РК 
КП(б)У, райвиконкому і райради 
профспілок Харків, обл. Видана 
лася 1931—41 у с. Дмкапьпі. Див. 
* / *адяпська Дикапьщьна ». 
«ПРАВДА ЗІНЬКІВЩИНИ». Га 
зета, орган Зіиьківського РК Ком 
партії України та райради. Вихо 
лила 1943—62. Див. «Прапор ко 
мупі.шу». 
«ПРАГЇСР КОМУНІЗМУ», газе¬ 
та, орган Гребінківського РК Ком 
партії України та райради деп. гру 
дяших. Видавалася 1956—62 т[ш 
рази на тиждень у Гребінці. У 
1935—41 — «За більшовицькі кол¬ 
госпи». 1941 (вересень) — 1943 
не видавалася. 1944—56 — «Сталін 
ський шлях». З 1967 — «Серп ? 
молот ». 
чПРАПОР КОМУНІЗМУ». Газе 
га, орган Зіиьківського РК Ком 
партії України та райради пар. 
депутатів. Виходила 1965—91. По 
передні назви: 1930—41 — «Біль 
щовик Зіньківщини», 1943—62 — 
«Правда Зіньківщини», 1962—65— 
«Під прапором комунізму». З 79. 
VIII 1991 — «Голос Зінькгвщиті>. 
«ПРАПОР КОМУНІЗМУ». Га¬ 
зета, орган Опішняиського РК 
Компартії України та райради 
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дон. трудящих,. Видавалася 1956— 
62 в Оііішні. У 1931—36 виходила 
під назвою «За суцільну колекти¬ 
візацію»; 1936—41 і 1943—56 — 
«Сталінським шляхом». Видання 
«П. к.» припинено у зв’язку з лік¬ 
відацією району. 
«ПРАПОР КОМУНІЗМУ». Га¬ 
зета, орган парт., профспілкової 
і комсомольської орг-ції та дирек¬ 
ції радгоспу «Вирішальний» Лох- 
вицького (1957—62 Сенчаиського) 
р-ну Полтав. обл. Видавалася 
1957—87. 
«ПРАПОР ЛЕНІНІЗМУ». Газе¬ 
та, орган Кременчуцького МК і 
РК Компартії України, міської 
і районної Рад деп. трудящих. 
Видавалася у Кременчуці 1960— 
62. Попередники 1918—23 — «На¬ 
вести я Кременчугскою городско- 
го и уездного исполнительпого 
к-та Советов рабочих, крестьяпо- 
ких и красноарм. ден. и Кремеп¬ 
чугского к-та КП(б)У». З N 1 
1919 — «Дело революции», з 
№ 97 1920 — «Известия», з № 256 
(1076) 1922 — «Дело революции»; 
1923—26 — «Наш путь». У жовт¬ 
ні 1925 «Селянська сторінка газ. 
,,Наш путь“ » реорганізована в са¬ 
мостійну селянську газ. «Радянсь¬ 
кий селянин». У 1926—28 —«Кре- 
менчугский рабочий»; 1929—41 — 
«Робітник Кременчуччини», 1941 
(вересень) — 1943 не видавалася. 
1944—59 поновлює свій вихід під 
назвою «Робітник Кременчуччн- 
ни». 1959—60 — перерва. З 1960 — 

Преображенська церква у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

«Перемога», з 1966 — «Кременчу¬ 
цька зоря», з 31.VIII 1991—<Крг- 
міль». 
«ПРАПОР ЛЕНІНІЗМУ». 1а. є- 
та, орган Гіеірівсько Йєменсько¬ 
го РК Компартії України та рай¬ 
ради дсп. трудящих. Видавалася 
1956—57 в с. Петрівка-Роменська. 
1933—41, 1944—56 —«Сталінським 
шляхом». Видання «Г1. л.» притіне¬ 
но в зв’язку з ліквідацією району. 
«ПРАПОР ПЕРЕМОГИ». Газета, 
орган Миргород, міської та ра 
йонпої Рад народних депутатів. 
Видається з квітня 1962 у Мирго¬ 
роді, 1930—41, 1943—62 — «Чер 
вона трибуна». 
«ПРАПОР ПЕРЕМОГИ». Газета, 
орган Нехворощаш ькоїо райкому 
Компартії України та райради 
ден. трудящих. Видавалася 1931 — 
62 три рази па тиждень в с. Нехво¬ 
роща. Видання припинено у зв’яз¬ 
ку з ліквідацією району. 
«ПРАЦІ і 'лухівського сільсько¬ 
господарського інституту». Вида¬ 
но 1937 один випуск Держ. вид-вом 
колгосп, і радгосп, літ ри УРСР 
у Києві — Полтаві. 
ПРЕОБРАЖЕНСЬКА ЦЕРКВА 
у Полтаві. Зведена 1859—70 кош¬ 
том купця Панасепка, С. Апдрєє- 
вича, М. Дапчича, ГГ. Трегубова 
на пл. Новий Базар (тепер вул. 
Новин Базар), Освячена 1871. 
Замикала перспективу вул. Пош¬ 
тамтської (тепер Куйбишева) — 
одного з 8 радіусів, що брав поча¬ 
ток від Круглої площі. Мурована, 
тепла, трипрестольпа. Увінчува¬ 
лася п ятьма наметовими верхами і 
наметом дзвіниці над видовженим 
зх. притвором. При П. ц. діяла 
церковнопарафіяльна школа. У 
30-х рр. зруйновані бічні намети і 
дзвіниця. Після війни була собор¬ 
ною церквою міста. 1961—62 за¬ 
крита і розібрана. 
ПРИВОРСКЛЯНСЬКИЙ ЗА¬ 
КАЗНИК — бот. заказник (з 1989). 
Розташ. біля с. Милорад свого 
Котелевського р-пуі Під охорону 
взята любка дволиста — рідкісна 
орхідея, занесена до Червоної кни- 
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ги України. Перебуває у віданні 
Полтаву лісгоспзагу. Площа 10 га. 
ПРИГАРІВКА (Пригорівка) — се¬ 
ло Козельщииського р-пу, центі) 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Андрійки, Па¬ 
насі вка, Сухий Кобелячок, Сушки. 
Розташ. на вододілі річок Псла і 
Ворскли, за 18 км від райцентру 
і залізнич. ст. Козельщипа. 480 ж. 
(1990). Засн., вірогідно, наприкін¬ 
ці 18, або на поч. 19 ст. За перепи¬ 
сом 1859 П записана як власниць¬ 
ке село Кобеляц. повіту, при коло¬ 
дязях, за 16 вер< і під Кобсляк; 
50 дворів, .598 к. Поруч знаходив 
ся хутір Бреусівеькпіі —один двір] 
5 ж. З другої йол. 19 ст. П. входи¬ 
ла до складу Бреусівської волос¬ 
ті. У 1870 збуд. дерев. Різдвяну 
Івано-Предтечинську церкву в од¬ 
ному зв’язку з дзвіницею. При 
ній була б-ка, у парафії — земська 
та чол. й жіп. церковнопарафіяль¬ 
ні ніколи. На час перепису 1900 у 
с. П. Бреусівської вол. Кобеляц» 
повіту — громада селян власників 
(кол. кріпаків), 58 дворів, 610 ж., 
земська та церковнопарафіяльна 
школи. 1910 — 127 господарств, 
756 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Село стало центром сільради. 
7.III 1923 П. включено до складу 
Бригадирівського р ну Кременчуц. 
округу (ісп. до вересня 1930), з 
1933 — Козельщииського р-пу. 
На 7.IX 1923 у П — 1050 ж., до 
сільради входили села та хутори 
Білоуськи, Горбані, Кітляри, Ман¬ 
ці, Панасенки (Панасівка), Сно¬ 
види, Солов’ї, Гристаии та Ште- 
фани. За переписом 1926 у Прига- 
рівськііі сільраді 2608 ж. 1927 ви¬ 
никло машинно тракторне т-во. У 
ЗО і рр. ств. колгосп «Хвиля рево¬ 
люції». У 1932—33 рр. від голо 
домору загинуло: у П.— 147 чол., 
у Паїїасівці — понад 100 чол., 
у Сухому Кобелячку — 113 чол., 
у Сушках — 300 чол. Напрнк. 
30-х рр. П. зросла за рахунок кіль¬ 
кох хуторів. У період нім. фа¬ 
шист. окупації (14.ІХ 1941—25.ІХ 

ПРИДНІГІРОВС ЬКІII1 П \ГК 

1943) ГІТЛерІВЦІ ІНІВСЗ'ІІІ їм приму 
сові роботи ДО Німеччини (і* чп і , 
відступаючи, ЗІІИЩіІ ПІ І рим і |< ЬКІ 
та колгоспні будівлі, .> \.м «« ти 
У ГІ.— центр, садиба ки ти ну 
«Радянська Україна { іертшо 
буряківничого і тваринницького 
напряму), відділення зв’язку т 
Ощадбанку, АТС, с. ш., фсль ипер 
сько-акушер. пункт, дії н а н>к, 
Будинок культури на 2.И) мі« ць, 
б ка (12,8 тис. од. зб.), коми іекс 
по-приймальний пункт. Уроджец 
цсм села Панасівіси є Герой Спц. 
Праці І. П Білоусько. Встапопле 
по (1957) пам’ятний знак па оі>.п 
ській могилі рад. воїнів, запшлих 
(бл. 200 чол.) при обороні 1911 і 
визволенні 1943 села від гітдерів 
ців, та пам’ятник воїнам-односель¬ 
цям, які полягли (100 чол.) на 
фронтах Великої Вітчіїои війни 
(1953, реконструйовано 1989). Це 
подалік се іа знаходиться наіівн 
ща точка району — Громова Моги¬ 
ла, описана в романі «Твоя зоря 
О. Гончара. 
іПРИДНЕПРЬВСКИЙ ГЬЛСК'.. 
Щоденна літ.-громад, і поліг,* 
екон. газета, що виходила 1912 
17 у Кременчуці. Видавало «Тов во 
газетного дела в Кремеичуге». .1 
1913 в дні невиходу «П. г.» видана 
лася газ. «Прпднепровские откли 
ки>. 
«приднепрОвская мислім. 
Літ.-громадська і політ.-екоп. га 
зета. Виходила щоденно у м. Кре¬ 
менчуці 1914. 
«ПРИДНЕІІРбВСКИЕ бТКЛН 
КИ». Літ.-громадська і політ.- 
скоп, щоденна газета. Виходила 
у м. Кременчуці 1913—16. 
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МІСЬ 
КЙЙ ПАРК у Кременчуці — па¬ 
м’ятка садово-паркової о мистецтва 
(з 1975). Висаджено понад 18 тис. 
дерев та кущів — 70 порід та 
сортів, серед яких є рідкісні та 
екзотичні: слива китайська три 
лопатева, айва японська, катальПа 
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бегонісвидна, платан східний та 
ін. Парк складається з двох ча¬ 
стин. Перша закладена у 1959 між 
річковим вокзалом та госпіталем 
(площа 16 га). Друга частина пар¬ 
ку розміщена між річковим вокза 
лом та Крюківським залізничним 
мостом. Закладена в 1967 па честь 
50-річчя Великого Жовтня (площа 
18 га). На центр, алеї встановле¬ 
но пам’ятний знак на честь заклад¬ 
ки парку (арх. А. А. Цимбал). 
П. м. п. перебуває у віданні міськ- 
комупгоспу. 
«ПРЙЛАД». Дослідний з-д у м. 
Полтаві. Ств. 1938 на базі майсте¬ 
рень по ремонту ваговимірюваль¬ 
них приладів при кол. Укр. пала 
ті мір та вагів як завод по ремон 
ту ваговимірювальних приладів. 
1961 перейменований на Полтав. 
11 р ил адоремої іті і и й завод Облміс 
цевпрому. З 1974 — сучасна па г 
ва. Виготовляє зразкове облад 
нанпя для мед. пром-сті (електро 
кардіографи та ін.), радіоізотоп 
ні прилади, задатчики тиску в 
газопроводах і здійснює ремонт 
приладів. Розміщений па вул. Ко 
марова № 14а. 
ПРИЛУЦЬКИЙ ГЇКРУГ — адм. 
тер. одиниця. Ств. 1923 з 14 волос 
теи Прилуцького пов., 12 волостей 
Пирятин. пов., 2 волостей Лохвнць 
кого пов. Полтав. губ. та 3 волос 
теіі Переяслав, пов. Київ. губ. 
Замість 31 волості і 274 сільрад 
ств. 12 р-пів | Берсзоворудський 
(Теплівський), Варвинський (Гні- 
дипськиїі), Іваницькии, Лихнівсь 
кий, Малодівицький, Пирятин- 
ський, Прилуцький, Срібняпський, 
Турівськпп, Харковецькип, Яблу 
півський, Яготшіськші] і 16() сіль¬ 
рад. Площа — 5794 кв. версти, пас. 
— 409 673 чол. Окружний центр — 
м. Прилуки. З VI 1925 в зв’язку 
з ліквідацією Золотоніського окру 
ту його Драбівський і Ковалівсь 
кий р-ни передано до складу П. о., 
а Лихні вський р-и П. о. віднесено 
до Київ, округу. Ковалі вський 
район згодом перейменовано на 
Бирдівський. 1925 П. о. складався 

з 13 р-нів, 188 сільрад. 1928 роз¬ 
формовано Харковецькип р н ГІ. 
о., а його терит. розподілено між 
Пирятин. і Варвин. р-нами. 13.VI 
1930 П. о. розформовано, а іюго 
тер. включено до Лубен, округу. 
ПРИЛУЦЬКИЙ ПОВІТ — адм - 
тер. одиниця. Ств. 16.IX 1781 в 
складі Чериіг. намісництва. 
Центр — м. Прилуки. ЗО.XI 1796 
віднесений до Малорос, губернії. 
Після її поділу на дві губернії 
27.11 1802 увійшов до складу ио- 
воутв, Полтав. губ. Площа — 
2877,4 кв. верети, землі в повіті — 
271 991 десятина. На початку 1923 
було 16 волостей, площа—287 708 
десятин, населення — 183 518 чол. 
Розформовано повіт відповідно до 
указу ВУЦВК від 7.1 II 1923. 
ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК — адм- 
тер. і військ, одиниця Лі побереж. 
України у 2 іі йол. 17—18 ст. Ств. 
1648. Межував на ІІи. з Чериіг. 
(з 1654 — з Ніжинським), на Сх.— 
з Миргород, полками. Поділявся 
па Варвинські (дві), Галицьку, 
Голянську, Городенську, Гурівсь- 
ку, Дівицьку, Іваницьку, Ічнянсь¬ 
кі (дві), Корибугівську, Краснян- 
ську, Кроіпщснську, Монастирсь¬ 
ку, Переволочанську, Прилуць¬ 
кі (чотири) і Срібнянську сотні. 
За реєстром 1723 у ГІ. п. було 8 
сотень, в яких наліч. 1705 піших і 
1627 кінних козаків. Центр. П. п.— 
Прилуки. У серед. 18 ст. на тер. 
Іі| п. діяло 69 поч. шкіл. 1780 П. п. 
складався з 11 стені, (сотенні міс¬ 
течка: Барва, Ічня, Івапиця, Крас¬ 
ний Коляднії та ін.). Серед при¬ 
луцьких полковників були: Тимо¬ 
фії' Носач (з 1649); Іван Шкурата 
(чи Шкуратович; загинув 1651 під 
Берестечком); Ясько Воромко (чи 
Вороненко, 1658); Яків Сомко 
(1652); Петро Дорошенко (1653— 
59, з 1660 — чигиринськии пол¬ 
ковник, у 1666—76 — гегьман); 
Федір Терещепко (з 1659); Лазар 
Горленко (1662 був обраний вдру¬ 
ге; обирався й втрете, вбитий піл 
час повстання 1687, похований 
у Густішському монастирі); Данило 
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ППсоцький (поставлений 1663 Іва¬ 
ном Брюховецьким замісів Лазаря 
Горленка); Федір Мовчан (1678); 
Дмитро Чериявський (з 1679); 
Іван Стороженко (1689-—91); Дми¬ 
тро Лазарович Горлейко (1693— 
1 708); Іван Яремович (з 1708); 
Гнат Іванович (1725—45) і Григо¬ 
рій Гнатович (1745—60) Галагани; 
Олександр Якубович. 
Козаки П. п. орали участь у виз¬ 
вольній війні укр. нарсуду 1648— 
54, повстанні 1657—58 під керів 
ництвом Мартина Пушкаря і Яко 
ва Барабанів, в антпфсод. сел. 
козацьких виступах 1687, 1689, 
1690—91 та ін. II. н, ліівідова 
ний 1781, <і його іер. включена до 
складу Чернігівського намісни¬ 
цтва. 
ІІРИХйДЬКУ П. С. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДОШКА у м. Кременчуці. 
Встановлена на фасаді кол. бу¬ 
динку школи (вул. Чкалова № 1), 
в якій 1927—ЗО навчався Приходь- 
ко Петро Сергійович (1918—44) — 
Герой Рад. Союзу. II. у м. Кремен¬ 
чуці. З 1939 — у Рад. Армії. Зван¬ 
ня Героя Рад. Союзу удостоєний 
1944 (посмертно) за мужність і 
героїзм, виявлені у боях у р-ні 
м. Рогачова Гомельської обл. та 
під час форсування р. Друть. 
Дошка — кована мідь, відкрита 
1985. 
ПРЙШИБ — село Кременчуцько 
то р иу, центі) сільс. Ради пар. де 
путатів, якій підпорядковані села 
Єристівка, Новоселі вка Шевчеіг- 
кове, Роботі вка. Розтані, за 40 
км від райцентру та за 18 км від 
залізпич. ст. Потоки. 1082 ж. 
(1990). Вперше згадується у 17 
ст., коли було подароване царем 
Михайлом Федоровичем отамано¬ 
ві запоріз. козаків Сірку. П. позна¬ 
чений па стратег, картах Карла 
XII періоду Північної війни 1700— 
21. У кін. 18 — на поч. 19 ст. части¬ 
на населення вже перебувала у 
кріпосній залежності, За перепи¬ 
сом 1859 у П. Кременчуц. повіту — 
278 дворів, 2379 ж., мурована Воз 
несенська церква (1834, не зберег- 

III ПІННІ. 

лася), при ній б км Пі шум ми ч 
один ярмарок па рік !.і ш рс Пи 
сом 1900 у II. Кобеляцької по ми 
ті Кременчуц. повіту дія із ми.ми 
ка громада, було 142 двори, іп *і, 
ж., земська і церковпоп.ір.іфі я ьи і 
ніколи. 1910 — 195 двори», пі *■» іі 
Рад. владу проголошено із « ічііі 
1918. За переписом 1.926 у II 
193 двори, 836 ж. Перший к«> щ>< н 
орган із. 1928. У роки цім. фд 
шист. окупації (З.ІХ 1941 11 І\ 
1943) гітлерівці розстріляли 1, 
вивезли до Німеччини 115 вод 
У селі — радгосп ім. М. Ф. Батуті 
на (овочево мол. напряму), ві \ н 
ленпя зв’язку, с. ш., лікарня 
фельдшерсько акушер, пункт, ан 
тека, дитсадок, Будинок кульгу 
ри на 400 місць, 6-ка (18,1 т ін 
од. зб.), історико краєзнавчий му 
зей, лазня. Уродженцем II. є І еро»і 
Рад. Союзу ГІ. В. Фещецко. У сс іі 
— пам’ятник В. І. Леніну (197(0; 
братська могила рад. воїнів, за 
гиблих 1943, та пам’ятник воїнам 
односельцям, які полягли (І 
чол.) на фронтах Великої Вітчизп 
війни (1967). Могила члена 
ВУЦВК П. В. Гриюрепка, іцо за 
гинув 1922 (нам. 1958), і мої їм і 
ГсрО-я Рад. Союзу І. І. Бахарев.в 
(1910—43). На тер. сільради збере 
глпея залишки 49 курганів та похо¬ 
вання періоду Північної війни. 
ПРЙШИБ — село Шишацькогп 
р-ну, центр сільс. Ради нар. ден у 
татів, якій підпорядковані села 
Гнатенки, Горішнє, Коляди, Кри 
воручки, Переводчитсове. Розтань 
за 18 км від райцентру та за ЗО 
км від залізпич. ст. Ярееьки. 672 
ж. (1990). Виник у серед. 19 ст. 
За переписом 1900 П.— Шшпа 
цької вол. Миргород, пов., 99 ж , 
діяли дерев. Воскресенська церк 
ва (1893), сільс. козацька громада, 
земська школа; 1910 — 31 госпо 
дарство, 171 ж., орної землі І‘)( 
дес., всього посівів 190 дес. Части 
на родин жила з прибутків від |н* 
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месел (2 теслярі, 2 шевці, коваль, 
ткач та ін.). 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Тоді ж сів. комбід. Восени 
1923 організ. дві перші в р-ні 
сільгоспартілі «Освіта» та їм. 
В. В. Воровського. Навесні 1925 
па кошти цих колгоспів придбано 
перший трактор «Фордзон». За 
переписом 1926 Н,— центр При- 
шибської сільради ІПшпацького 
р-ну Полтав. округу, 34 господар¬ 
ства, 168 ж., підпорядковано 41 
хутір. 1940 збуд. електростанцію. 
II. окуповано иім.-фашист, загарб¬ 
никами з 19.ЇХ 1941 до 23.ІХ 1943. 
Тепер у селі розтані, центр, сади¬ 
ба колгоспу «Перемога» (зерново- 
тваринницького напряму), від¬ 
ділення зв’язку, с. ш., фельдшер- 
сько-акушер. пункт, дитсадок, 
Будинок культури на 300 місці», 
б ка (12 тис. од. зб.). У селі вста¬ 
новлено пам’ятники: 1967 — В. І. 
Леніну, 1957 — па братській моги¬ 
лі рад. воїнів, що загинули (12 
чол.) при визволенні 1943 П. від 
нім.-фашист, загарбників, 1971 — 
воїнам-односельцям, що полягли 
(269 чол.) па фронтах Великої 
Вітчизи. війни. 
ПРОБІЙНА — річка в Полтав. 
обл., лівий рукав р. Ворскли (бас 
Дніпра )> 
ПРОБУЖКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Групі (бас. 
Дніпра). 
«продмАш» — полтав. вироб¬ 
ниче об’єднання Сів. 1986. Вклю¬ 
чає Полтавський машинобудівний 
завод м’ясного обладнання (голо¬ 
вне підприємство), Полтав. з-д 
«ІІродмаш» (будується) і спеціаль¬ 
не конструкторсько те.х. бюро тех 
піки м’ясної пром сгі (СКТБ 
«Темп»). «П.» спеціалізується па 
випуску комплекту устаткування 
для переробки птиці. Номенклату¬ 
ра виробів, включаючи товари пар. 
споживання, налічує бл. 90 найме¬ 
нувань. Розміщений па вул. Мар¬ 
шала Бірюзова № 27. 
«ПРОМЕЛ ЕЙ». Російськомовний 
альманах (планувався як періодич¬ 

ний журнал «звільненої творчості 
й незалежної думки»); 1919 вийшов 
один номер у м. Полтаві. Редакція 
містилася на Панянському буль¬ 
варі М 10. 
«ПРОМИСЛОВА КООПЕРА¬ 
ЦІЯ». Журнал] Орган оргбюро 
губпромєпілки Полтавщини. 1922 
видано два номери у Полтаві. 
«ПРОМІНЬ». Газета, орган Ма- 
шівської райради нар. депутатів. 
Виходить з січня 1991. Попередня 
назва: «Колгоспні вісті» (1961—62; 
1967—1990). 
«ПРОМІНЬ» — диканський завод 
продовольчих товарів. Ств. 1926 
як панове товариство «Промінь». 
Має три цехи: безалкогольних на¬ 
поїв, борошняних виробів і ка¬ 
рамельний, Розташований на вул. 
ІЦорса № 1 . 
«ПРОМІНЬ» - ф; ібрпка в Хо- 
ролі виробничого об’єднання «Пол¬ 
тава». Оси. напрям — виробницт¬ 
во товарів пар. споживання, куль¬ 
турно-побут* і госп. призначення. 
Ств. 1939 як Хорольський район¬ 
ний пром. комбінат. З 1989 має 
сучасну назву. Розміщена на вул. 
Кременчуцькі й Ні 19. 
ПРОНбЗІВКА (кол. Великий Уз¬ 
віз) — село Глобинського р Ііу, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Васьків- 
ка, Кагамлпк, Мозоліївка, Шуш 
валівка. Розтані, на березі Кремен - 
чуц. водосховища, за 45 км від рай¬ 
центру та за 38 км від залізпич. 
ст. Глобнпе. 1033 ж. (1990). Засн. 
на поч. 17 ст. під назвою Великий 
Узвіз. За даними перепису 1765— 
69 входило до складу Чигирин- 
Дібрівської сотні Лубен. полкур. 
У 1781 — 142 двори. У 1781 увій¬ 
шло до складу Городпського пові¬ 
ту Київ, намісництва. У 18 ст. тут 
ісіі. володіння козацької старши¬ 
ни; частина жителів до 1786 була 
кріпаками Городиського Пиво- 
горського монастиря, а потім пе¬ 
рейшла у казну. З 1789 — у складі 
Градизького повіту Київ, наміс¬ 
ництва, з 1796 — у Кременчуц. по¬ 
віті Малорос, губ. (з 1802 — Пол- 
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тавської). За переписам 1859 у 
селі — 218 дворів, 1411 ж., церква 
(1883 збудовано нону дерев’яну 
Святодухінську з дзвіницею, при 
якій існували б ка та церковнопа 
раф’яльна школа), ісмеька школа. 
У 1900 у селі було 8 громади (ко¬ 
зача, казенних селян, селян-влас- 
пиків), в яких палім. 261 двір, 
1596 ж. (з хуторами Васьківка, 
Горбапівка та Ліпімї). У 1910 в 
II.— 232 двори, 1348 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1923 II. як центр сільради 
увійшла в) складу Градизького 
р ну Кремен чуц. округу (існував 
до 1930). 1673 ж. (1923). У 1926 
в селі — 295 дворів, 1541 ж. У 
1938 до села були переселені жите¬ 
лі навколишніх хуторів. У період 
Великої Вітчизн. війни, під час 
форсування Дніпра 1943, в районі 
села загинуло та померло у тимча¬ 
совому військ, госпіталі 165 рад. 
воїнів. У зв’язку з утв. Кремепчуц. 
водосховища паприк. 50 х рр. II. 
ПОВНІСТЮ нерпичч 110 на нове ми не 
1962 віднесено ДО І І І.І IV І лобиіиі, 
кого р пу. N селі неї 111 > са іиба 
радгоспу ім. II. К Крунської 
(зерново-овочево ГГі іа пасінпсво- 
квітникового напряму, твариннії 
ціво), відділення «в’язі у і а оща р 
банку, АТС, С. пі , нкарпя, а.пте 
ка, комплексний приймальний 
пункт, Будинок культури па .800 
місць, 6-ка (12,(і ніс. о і. «б.), 
шкільний історико-кргн знав, му 
зей. Уродженцем с. 111 у 11111:1 II В К II 
є Герой Рад. Союзу ІІ І І арап. 
У П.— мемор. комплекс па брать 
кін могилі рад. воїнів, що з и ппу мі 
1943, та пам’ятник воїнам ищо 
сельцям, полеглим (17' Чо,|.) па 
фронтах Великої іЗІтчпім інітп 
(1959; реставрований 1.98$); нам’яі 
ник В. І. Леніну (196/), мемор. 
знак на честь воїна іпіерпаніома 
ліста О. ІО. Купіщькоіо (1989). 
На околиці села знайдено сліди 
двох поселень доби неоліту ( і ніс. 
до и. е.), в урочищах 1 орга¬ 
ні вка, Лавричба та Самуська — 
З поселення епохи бронзи (3— 

ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ 

2 тис. до н. е.), у заплаві Дніпра — 
поселення періоду Київ. Русі 
(10—13 ст.). В урочищі поблизу 
хутора Радуцьківка досліджува¬ 
лося поселення черняхівської куль¬ 
тури. 
«ПРОСВІТА». Культурно-освітні 
громадські організації на Україні, 
що існували з 2-ї пол. 19 ст.— до 
кіп. 30-х рр. 20 ст. «II.» орган і з. 
публічні лекції, муз. вечори, за¬ 
сновували б ки га хати-чигальні, 
укр. школи, видавали укр. мо¬ 
вою книжки, газети. На Полтав¬ 
щині творча інтелігенція — ліка¬ 
рі, агрономи, учителі земських 
шкіл, священики, земські гласні 
та ін. розгорнули культурно осв. 
роботу через мережу кооперацій. 
«II.» в Полтаві виникла в 1917, 
але вже на ноч. 20-х рр. припини* 
ла свою діяльність. 
ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ па Пол 
і ішцппі. Перші II <\ виникли 1905. 
І »е( 11 < по і влітку 1905 утв. спілки 
фібппх підприємств і ремісничих 
майстерень у Кременчуці* На кін. 
1905 тільки в Полтаві діяло 27 
II. с. Більшість галузевих проф¬ 
спілок на тер. Полтавщини були 
створені 1917, у 1920—губ. відділи 
всеросійських П. с. Полтавська 
гублрофрада видавала друк, проф 
спілковий бюлетень і газету <</7ро- 
фессиоиальпое двнженне» (1922, 
Полтава); 1921 — журнал під тією 
ж назвою. У роки громадян, війни 
II. с. брали участь в організації 
боротьби трудящих проти білогвар¬ 
дійців із інтервентів. У 1917—19 
у По паві діяло Центр, бюро проф¬ 
спілок, яке весною 1920 на туб. 
проф. конференції було перейме¬ 
новане па губ. раду профспілок. 
.3 утв. у серпні 1920 Кременчуць¬ 
кої губ. губпрофрада була ств. 
і в цьому регіоні. Припинили свою 
діяльність у зв’язку з ліквідацією 
губерній: Кременчуцької — 1922, 
Полтавської — 1925. У зв’язку з 
введенням 1932—37 на Україні 
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обласного адмін.-тер. поділу у Пол- 
таві з 1937 діяла обл. рада проф¬ 
спілок. 25.Х 1948 відбулася об¬ 
ласна міжспілкова конференція 
профспілок, яка започаткувала ни¬ 
ні діючу структуру профорганів 
області. 1990 Облпрофрада коор¬ 
динує діяльність 18 обл. комітетів, 
ряд галузевих профспілок та рад 
голів профкомів, 35 профкомів 
первинних орг-цій, що не мають 
органів обласної ланки. Всього 
в області представлено 23 галузеві 
спілки, що об’єднують бл. 8^4 тис. 
членів профспілок. Облпрофрада 
знаходиться в Полтаві по вул. 
Жовтневій М> 37 (в кол. будинку 
генерал-губернатора). 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ УЧЙ 
ЛИЩА, середні професійно-техніч¬ 
ні училища (СПТУ). Всього в об¬ 
ласті діє 45 СГІТУ (1991). 

«профессионАльгіое дви- 
ЖЕНИЕ». Газета, орган Полтав. 
губради. Виходила 1922 у Полта¬ 
ві. 
«ГІРОФЕССИОІіАЛЬНОЕ ДВИ- 
ЖЕНИЕ». Журнал. Орган губ. ра¬ 
ди профспілок Полтавщини. Ви¬ 
давався два рази на місяць. 1921 
вийшов один помер у Полтаві. 
ПРОЦТНКИ — село Зіпьківсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради пар. де¬ 
путатів. якій підпорядковані пас. 
пункти Довжик, Дуб’яги, Ста¬ 
ра Михайлівкац Ступки. Розтані, 
за 15 км від райцентру та за 50 км 
від залізнич. сі. Гадяч. 590 ж. 
(1990). Утв. з Проценківських ху- 
юрів Зіньків. пов. За переписом 
1859 на хуторах (козацькому і 
власницькому) наліч. 23 двори, 
362 ж., 1900 — 137 дворів, 1910 — 
85 дворів, 514 ж., орної землі — 
412 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1923 віднесені до Зіньків. 
р-ну Полтав. округу. За перепи¬ 
сом 1926 хутори Процепки підпо¬ 
рядковані Ступській сільраді, 64 
з осиодарства, 301 ж. За період 
пім.-фашист, окупації (Ю.Х 1941 — 
6.ТХ 1943) гітлерівці вивезли до 

Німеччини 21 чол., спалили 13 
хат. 1979 П.— центр Процеиків- 
ської сільради. Тепер тут розташ. 
колгосп ім. Т. Г. Шевченка (зер¬ 
ново-! варті ниць кого напряму). У 
селі — відділення зв’язку, с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, вет- 
дільпиця, дитсадок, клуб на 300 
місць, б-ка (11 тис. од. зб.), комп¬ 
лексно-приймальний пуіікт, готель. 
Встановлено пам'ятники: -В. 1. 
Леніну (1975), Т. Г. Шевченку 
(1983). Поблизу хут. Вовки (тепер 
у складі II.) 1971 виявлено посе¬ 
лення черняхівеької культури. На 
Сх. та І Ід. Сх. від села — 12 кур¬ 
ганів висотою від 2 до 4 м. На тер. 
с. Сгупки — могильник і поселен¬ 
ня черняхівеької культури. Біля 
села 2 кургани, а па І Ід.— поселен¬ 
ня ранніх слов’ян (і—7 ст. У 1903 
знайдено скарб з речами 8 ст. 
ПРЯДЧИН — рі чка в Полтав. 
обл., лівий рукав Дніпра. 
ПСЕЛ, Псьол, Псло — ріка в Вєлг. 
і Курській областях Росії та Сум. 
і Полтав. областях України, лі¬ 
ва і ірит. Дніпра (впадає у Дні- 
продзержинське водосховище). 
Довж. 717 км, площа бас. 22 800 
км2. На Полтавщині довж. 350 км, 
площа бас. 11018 км2. Середня 
шириуа річища ЗО м. Похил річ¬ 
ки 0,23 м/км. Озер 25 км2, боліт 
190 км2. Бере початок па зх. 
схилах Середньоєвропейської ви¬ 
сочини (с. Сократів Бєлгород¬ 
ської обл.). В межах Полтавщини 
гечє тер. Галицького, Миргород¬ 
ського, ІІІишапького, Великобага- 
чанського, Решетилівського, Ко- 
зельщйнського, Глобнпського, Кре¬ 
менчуцького районів. Гол. прнт.: 
Суджа, Груиь, Омельник (Сухий 
Омельиик), Хорол (праві), Веп¬ 
рик, Лютепька, Груиь-Ташань, Гов- 
тва (ліві). Замерзає у грудні, 
скресає в кінці березня. На П.— 
м. Гадяч, емт Шишаки, Велика 
Багачка, села Сарн. Рашівка, Ве¬ 
лика Обухівка, Савпнці, Великі 
Сорочинці, Куйбишеве. Баранів- 
ка, Великий Перевіз, Балаклія, 
Бірки, Білоцерківка, Осгап’є, Су- 
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хорабівка, Зарудчя, Мапжелія, 
СЬіельпик, За ж Ілля, Потоки. І і и 
користовується для волопостачан 
ня та зрошування. 
«ПСЬОЛ> — санаторій у смт Ве 
ликій Багачці. ( гв. 1986 на базі 
санаторію-гірофілак іорію. Розтані, 
на мальовничому правому березі 
р. Псел. Розрахований на 200 лі¬ 
жок. Штат — 1 :>0 < пі в роб і тиків, 
у т. ч. 8 лікарів. Щороку в санато¬ 
рії оздоровлюються понад 3 тис. 
чол. 
ПУЗИРІ село Семенівського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
таті в, якім підпорядковані села 
Буромне, Басидяки, Дукаті вка, 
Строкачі (Черенки). Розтані, за 
ЗО км від райцентру і залізнмч. ст. 
Веселий Поділ. ЗОЇ ж. (1990). Ви¬ 
никло у 18 ст. 1859 в П.— 38 дво¬ 
рів, 106 ж. У 1900 в П. цаліч. 53 
госп-ва, 308 ж. 1910 у II.— Ху- 
доліївської волості Хорольського 
пов. 55 господарств, 341 ж., орної 
землі 296, всього посівів 286 дес. 
У період Вітчизняної віііші 1812 
значна частина жителів II., всту¬ 
пивша до складу 5-го козацького 
полку, сформованого укр. пись¬ 
менником І. П. Котляревським у 
с. Горошиному, воювала проти 
фрамц. загарбників. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 у П. Ху¬ 
тірської сільради ()болопянського 
р ну Лубен, округу 63 дворів, 
361 ж. 1928 в Л. стій ІЧ’ОЗ «Чер¬ 
воний степ», який у 1929 па.в ар¬ 
тіллю. За період пім фашист 
окупації (17.ЇХ 1911—23.І\ 1913) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
17 чол., спалили 2 колгоспні пю 
руди. У селі — колгосп «Прогрес 
(зерново-буряківнич. напряму,- гвл 
ринництво), торговельний центр, 
неповна с. ш., фельдшерсько аку¬ 
шер. пункт, СІ ІЬС. Будинок куль 
тури (на 360 місць), б ка філіал 
(6,1 тис. од зб.), кіноустановка. 
1957 встановлені па ді рибки на 
братській могилі рад. вині і и, які 
загинули під час визволення села 
1943, та пам’ятник 99 воїнам одно 

ПУСТОШ ГіТОВЕ 

седьцям, які полягли під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни, У с. Бурби- 
не паприк. 19 — поч. 20 ст. був 
маєток М. М. Устимовича, в г-ві 
якого діяв кінний з-д (напівкров¬ 
них англ. та чистокровних арабсь¬ 
ких коней), вирощувалась велика 
рогата худоба — укр. чистокровні 
та симментальської порід. У г-ві 
також працювали винокурний і па¬ 
ровий маслобійпий з-ди. Уроджен¬ 
цями с. Бурбиного є укр. пись¬ 
менник В. Т. Бондар (1923—-69), 
акад. АПН СРСР, проф,, доктор 
фіз.-матем. наук, ректор Київ, 
пед. ім-ту М. І. Шкіль. 
ПУСГОВЇЙТОВЕ (Пустовійтів- 
ка) — село Глобинського р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села Балабу- 
шині Верби, Дпкове, Махнівка та 
Пузикове. Розтати, за 9 км від 
райцентру та та 12 км під заіізлич. 
ст. Рублівка 1785 ж. (1990). Село 
позначене на карті фрапц. інже¬ 
нера Г. Л. де Бон лана (середина 
17 ст.) під назвою Пустошптівка; 
входило до складу Городпської 
сотні Миргород, полку, з 1781 — 
до Городись кого повіту Київ., з 
1789 — до Градизького повіту Ка 
теринослав. намісництва, з 1796 — 
Кременчуцького повіту Малорос, 
(з 1802 — Полтав.) губ. У 1777 
існувала церква. У 1781 — 94 дво- 

Саіія'горііі «Псиол» (бювет) у смт 
Великім Багачці 
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ри. 1850 П. реорганіз. у містеч¬ 
ко. За переписом 1859 у П.— 196 
дворів, 1008 ж., з-д, церква, від¬ 
бувався 1 ярмарок на рік (у 1863— 
64 — 2 ярмарки па рік). У березні 
1862 відбулося сел. заворушення, 
для придушення якого прибуло 
2 ескадрони Каргопольського дра¬ 
гунського полку. 1868 засн. земсь¬ 
ке одпокласпс училище, у якому 
1887 навчалося 62 учні, працювала 
3 учителі. За переписом 1900 у 
П.— 1 громада, 284 двори, 1596 ж. 
У кін. 19 — па поч. 20 ст. тут бу¬ 
ла економія В. О. Петроградсько¬ 
го «Пустовійтове», у якій був кін¬ 
ний з-д рисистих коней, з-д вели¬ 
кої рогатої худоби. У червні 
1905 відбувся страйк робітників 
економії. У 1910 в ГІ.— 370 дворів, 
2334 ж., працював паровий млин 
з крупорушкою та просорушкою. 
У травні 1916 застрайкували ро¬ 
бітниці буряк, плантацій Пусто- 
війтівської економії. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У березні 1923 село як центр 
сільради віднесено до складу Гло- 
бинського р-пу Кременчуці окру¬ 
гу. 2356 ж. У січні 1929 створена 
с.-г. артіль «Комунар». У період 
тимчасової цім.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941—25.ІХ 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 190 жителів П., відсту¬ 
паючи, село спалили. На поч. Ве¬ 
ликої Вітчизп. війни у селі була 

Полтава. Вознесенська церква 
Пушкарівського монастиря. 
Фото 70-х рр. ?0 ст. 

сформована підпільна група для 
боротьби з ворогом у складі 11 чол. 
на чолі з В. В. Ничком. 
У 1965 в селі — 740 дворів, 2082 ж. 
У П.— радгосп «Пустовійтівсь- 
кий» (насіннєвого напряму, тва¬ 
ринництво). відділення зв’язку, 
с. ш., амбулаторія, дитячий садок, 
клуб на 400 місць, б-ка (1 3,3 тис. 
од. зб.), парк. Село радіофіковане 
1953, електрифіковане 1966. У 
1974 побудовано дорогу з твердим 
покриттям. Серед уродженців се¬ 
ла — Герой Рад. Союзу (1945) В. II. 
Хнльчук, Герої Соц. Праці Р. Ф. 
Грущепко, А. ІО. ГІанченко (1916— 
80), П. А. Хрей. Встановлені 
пам’ятники: рад. воїнам, що заги¬ 
нули (4 чол.) 1943 під час визволен¬ 
ня села від гітлерівців, та воїнам- 
одпосельцям, полеглим (215 чол.) 
па фронтах Великої Вітчизп. війни 
(1955); па могилі А. 1(). ГІапчепко 
(1984). Патер, села знайдено скарб 
із 96 монет (13 та 18 ст.), на йо¬ 
го околицях — залишки 13 курга¬ 
нів. 
«ПУТЕШЙСТВЕННЬІЕ ЗАПЙС 
КИ от С.-Петербурга до Херсона 
в 1781 и 1782 годах» (СІІБ, 1787. 
її і м. нерекл. Дрезден, 1789). Нале¬ 
жать рос. вченому, акад. і літера¬ 
тору Василю Федоровичу Зуєву 
(1754—94). Одне з першоджерел, 
де вміщено відомості про Полтаву 
кінця 18 ст. Подорож здійснена 
за дорученням Рос. академії. Зуєв 
дослідив пониззя Дніпра, тер. 
між Дніпром і Бугом. Описав зов¬ 
нішній вигляд Полтави, звичаї 
населення. 
ПУИІКАРІВСЬІСИЙ ВОЗНЕ- 
СЕНСЬКИЙ МОНАСТЙР, жіпо- 
чин. Засн. 1676 як Полтавський 
Покровський монастир. 1721 пе¬ 
ренесений до с, Пушкарівки, де 
діяв як Пушкарівський Покровсь- 
кнй монастир. 1762 на кошти воло¬ 
даря цих земель полтав. полковни¬ 
ка І. Черняка було збудовано 
Вознесенську церкву, після чого 
почав наз. Пушкарівським Воз- 
иесенським. 1786 монастир зали¬ 
шено на своєму утриманні, а зго- 
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дом ліквідовано. За переказами, 
у П. В. м. закінчила черницею 
своє життя донька В. Л. Кочубея — 
Мотря, .оспівана О. С. Пушкіним у 
поемі «ІІОлтава>> під іменем Марії. 
ПУШКАРЮ МАРТЙНУ ПА 
М’ЯТНИМ ЗНАК у Полтаві. Від 
крито 1987 на пул. Всликотирнов- 
ській в межах кол. с. Пупікарівка, 
яке у 17 ст. одержав у спадок Мар- 
тин Пушкар (р. п. нові і.— 1658) — 
полтав. полковник (1618—58). Був 
одним з горні ник і в І». Хмельниць¬ 
кого, брав участь у багатьох бит¬ 
вах визвольної війни 1618—54. У 
кін. 1657 разом з Я. Ьарабашем 
очолив нар. повстання 1657—58 
проти старшинсько-шляхетної вер¬ 
хівки та її ставленика гетьмана І. 
Виговського. Загинув у бою. 
Знак — композиція з двох пілонів, 
на яких укріплено виконаний із 
кованої міді скульптурний порт¬ 
рет М. Пушкаря. Біля підніжжя 
на гранітній глибі — бронзова дош¬ 
ка з мемор. написом. Автори — 
скульп. М. Когап, лрх. 1(). Доб 
ровольськип. 
ПУШКІНА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Кузнецька і Харчова, Вели¬ 
ка Кузнецька; Жовтневий та 
Київський р-ни) — від Першотрав- 
невого просі! до пул. Халтуріна. 
Наз. 1908 на честь рос. поета 
Пушкіна Олександра Сергійовича 
(1799—1837). Його життя і твор¬ 
чість значною мірою пов’язані з 
Україною і Полтавщиною зокре¬ 
ма. 1820 і 1824 відвідав міста Кре¬ 
менчук, Хорол, села Персволочпу 
та Веселий Поділ. Відтворив події 
Полтавської битви у поемі 11<>л 
тава» (1828; першим перекла члчем 
її був Є. Гребінка; див. Гребінки 
вулиця). Присвятив кілька віршів 
уродженкам Полтавщини Наталі 
Кочубей та Ганні Керн (див. Керн 
Г. П, альтанка). На II.в. у Бере¬ 
зовому Гаю встановлено Пушкіну 
О. С. пам'ятник. Вулицю про¬ 
кладено на поч. 19 ст. На ІТ. в. 
розташовані кол. Земської бібліо¬ 
теки будинок (тепер Архів Пол¬ 
тавської області), кол. ІІолтав- 

ПУШКШУ О. С. ПАМ’ЯТНИКИ 

ське реальне училище (Олександ¬ 
рійське, тепер електротехнічний 
технікум), кол. Полтавське зем¬ 
ське ремісниче училище (тепер 
технікум м’ясної промисловості), 
Полтавський народний дім ім. 
В. Г. Короленка, Полтавський 
палац піонерів та школярів, Пол¬ 
тавський піеатр ляльок, фабрика 
муз. інструментів (див. «Ритм»), 
На фасаді будинку муз. школи 
№ 1 відкрито Бірюзову С. С. ме¬ 
моріальну дошку, буд. № 50 — 
Сапізі С. Т. меморіальну дошку 
У буд. № 53 у 1919 було створено 
«Лі/у порятунку дітей». На П. в. 
знаходяться редакції газет «Зоря 
Полтавщини», «Молода грома¬ 
да», «Край». У сквері на розі 
вул. Пушкіна, Котляревського 
встановлено Нескореним полтав- 
чанам пам’ятник. Іл.-— табл.УІІІ, 
IX, XIV, XVI. 
ПУШКІНУ О. С. ПАМ’ЯТНИКИ. 
Встановлені па честь рос. поета 
О. С. Пушкіна (див. Пушкіна 
вулиця). 1) У с. Ьіленченківці Га¬ 
лицького р ну. Відкрито 1953 в 
центрі села. Залізобетонна скульп¬ 
тура (1,5 X 0,9 X 0,65 м) встанов¬ 
лена на триступінчастий цегляний 
постамент (3,0 X 1,0 X 0,8 м). Ав¬ 
тор — скульптор В. Д. Микитенко. 
2) У м. Кременчуці. Відкрито 
28.XII 1985 на бульварі, що носить 
ім’я поета. Пушкін двічі побував 

Поліпна. Вулиця Пушкіна. 
Середня школа № 38. 
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у Кременчуці: 1820 цо дорозі в гід. 
заслання і в 1824 повертаючись з 
Одеси в нове заслання, с. Михай¬ 
лівське. Пам’ять поета була увіч¬ 
нена в Кременчуці ще до рсволю 
ції: ного ім’я було присвоєно на¬ 
родній аудиторії та одній з цент¬ 
ральних вулиць міста. Пам’ятник 
— бюст з білого мармуру на висо¬ 
кому прямокутному постаменті. 
Стилобат с і у пін частий, білий та 
чорний мармур. Загальна висота 
пам’ятника 6,3 м. Автори — 
скульптори І. ГІ. Ястребов, ІО. Ю. 
Шорохов, архітектори Л. Е. Раст¬ 
ри гін, С. І. Гкачепко. їл.— табл. 
ХЇХ. 3) У Лубнах. Відкрито 1987 
па вул. Пушкіна, неподалік від 
місця, де колись знаходилася са¬ 
диба ҐІолторацьких (див. Керн 
Г. II. альтанко). Пам’ятник — 
бюст на бетонному иосгамепіі 
вис. 2.5 м. Автори — скульн. В. І. 
Семешота, арх. Вол. І. Семепюта. 
4) У Полтаві, Відкрито 1987 в Бе¬ 
резовому гаю. Пам'ятник — бюст 
па гранітному постаменті (загаль¬ 
на висота —4,5 м). Автори скульп. 
М. Коган, арх. В. Вадимов, Г. 
Зільберблпк. 
ПЧЇЛЦІ ОЛЕНІ МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у м. Гадячі. Встанов¬ 
лена на фасаді будинку, в якому 
1915—16 працювала редактором 
газети Галицького земства «Рід¬ 
ний край», жури. «Молоде Украї¬ 
на» Олена Пчілка (Косач Ольга 
Петрівна, 1849—1930) — укр. пись¬ 
менниця, фольклорист, етнограф. 
Мати Л Українки, сестра М. Дра- 
гоманова (див. Драгомаиових са¬ 
диба). Н. у м. Гадячі. У 1861—66 
навчалася в Київ, іп-ті шляхетних 
дівчат. Вона була серед учасників 
і прихильників укр. літературного 
процесу 70—80 х рр. Друкувати¬ 
ся Пчілка почала у 80-х рр. На 
з’їзді діячів кустарної промисло¬ 
вості у Полтаві прочитала допо¬ 
відь про художній рівень полтав¬ 
ської вишивки. 1903 вона з Л. Ук¬ 
раїнкою та іп. діячами укр. куль¬ 
тури взяла участь у відкритті 
пам’ятника І. ГІ Котляревському, 

відвідала Панаса Мирного. 1906 
на запрошення М. А. Дмитрієва 
ввійшла до редколегії жури. «Рід¬ 
шій край», а з 1908 стала його ре- 
ддктором-видавцем. У 1914—21 
Пчілка живе в Зеленому Гаю на 
околиці Гадяча. Організовує дитя¬ 
чий аматорський театр, пише для 
нього п’єси, видає збірку «Зелений 
Гай. Вірші і казки з малюнками 
для дітей» (Гадяч, 1914). Після 
Лютневої революції 1917 редагу¬ 
вала «Газету ?адяцького земст¬ 
ва», продовжувала етнографічні 
досліди. З 1921 жила в Києві, 
працювала в Історико-філологіч- 
іюму відділі, була членом Етногра¬ 
фічної комісії АІІ УРСР. Опублі¬ 
кувала розвідку «Про легенди і 
гтіспі» (1926), «Українське малю¬ 
вання па стінах» (1929), підготу¬ 
вала нове доііоппеме видання «Укр. 
народних узорі в» (1927). Дошка — 
чавун, відкрита 1989. 

Р 
«РАБбЧИЕ ПЕСНИ ЛУБЕН 
СКОГО УЕЗДА ПОЛТАВСКОЙ 
ГУЬЕРНИИ, собрашіьіе в 1890— 
1893 гг. В ГІ. Милорадовичем». 
Укр. фольклорист і етнограф В. II. 
Милора дович (1846—1911, нар. в 
с. Токарях, тепер Лохвинького 
р-ну), в числі перших почав запи¬ 
сувати робітничий і наймитський 
фольклор. Зібрані ним матеріали 
відзначаються вірогідністю і де¬ 
тальністю, насичені наук, спосте¬ 
реженнями. Закінчив 1869 Хар¬ 
ків. ун-т. Працював мировим суд¬ 
дею в Лубен, повіті (1875—90). 
Опублікував праці з історії пар. 
культури Лубеншини: «Народні об¬ 
ряди й пісні Лубенського повіту...» 
(1897), «Снітинська старовина» 
(1897—1900), «Народна медицина 
в Лубенському повіті Полтавської 
губернії» (1900), «Середня Лубеп- 
щина» (1903), «Степова Лубенщи- 
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па» (1904), «Життя буття «лубенсь¬ 
кого селянина» (1904), «Казки іі 
оповідання записані в Лубен щип і» 
(1913). До таких належать також 
і «Робітничі пісні Лубенського по 
віту Полтавської губернії» (1895). 
V них, зокрема, зафіксовані ви 
робін процеси, пов’язані з в проб 
шщтном тіопопу в Лубен. ІЮВІІІ. 

П. II. Милорачович подав іот.тль 
пий ОПИС ЦИХ ПИрО >11! І '111 Ч процп ПІ 

І ІГК( І II ІІИ ( 111 •, МІ І ВІН МІІІН .Ні 

« ерс 1 І>» 'НІ N111,111 і робі Гп 11ЦЬ І V 

бон і м 11111 \ Помер \ « Інтішкнч, 
і гін р І \ орії р іі V І !<» 11 і в * а» і 
І'А і.\ VI І'ПШ’ОМЇМ'ЛОІІІІХ 
* 1*0 Р М V В АII І» І (о 11 і пі ми 11 < >б 

їм її і і в М 1990 заміс і ь об ■ 
ІґрОМрОМ КОМІК іу (і < м і січня 
І9Н6 н» 1.1 1090). Роаміщгпа па 
НУ і Паїнв і «і .N1* «3. 
РАДА І ІАРбДПОГО ГОСПО¬ 
ДАР* П»А Попав, адм. екон. ра¬ 
йону. Ста у червні 1960. Ліквідо¬ 
вана гм, * 
РАДГОСПИ. Дер ч. г і підпри 
смстнл 11 с * | > 111 і Р на 11< м і а віціпі і 
сгв. у роки і рОма ріп. війни па ба 
и коли поміщицьких масткій. 1920 
у Полтав. губ! наліч. три Р. з по¬ 
сівною пл. 1010 та. На 1.1 1941 в 
Полин*, обл. було 54 Р. (143,8 тис. 
та землі .у т. ч. орної—119,1 тис. та). 
1990 в області наліч. 90 Р. з земель¬ 
ною площею 312,8 тис. та (у т. ч. 
239,6 тис. га орної землі). Р. мають 
вузьку спеціалізацію. Тз загальної 
кількості Р. 15 виробляють буря¬ 
ки, 14 — картоплю, 11 — фрукти 
і ягоди, 22 — м’ясо, 2 — молоко, 
6 — птицю і яйця. 
РАДИ РОБІТНЙЛИХ, СЕЛЯН¬ 
СЬКИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕ 
ПУТАТІВ на Полтавщині. Вибор¬ 
ці органи. Виникли після Люти, 
революції 1917. Першими на Пол¬ 
тавщині з’явилися Ради робітн. 
депутатів: 5.1II 1917 у Полтаві 
і Кременчуці. Протягом березня — 
в ін. містах. 8.III в Кременчуці 
утв. Ради солдат, депутатів, 10.III 
— у Полтаві, 21.III — у Мирго¬ 
роді, 23. III — у Золотоноші і 
Переяславі. 12.ІІЇ утв. Гіолтавсь- 

РАДИВО! ПВКА 

ка Радо, робітничих / а> їдати />- 
кил депутатів, І 7. ПІ Кремен 
чуцька Пл час 1 и> і уб. б їзду Рад 
(І.З.Х 1917) н усіх 15 п«»ві і лх ря ди 
І * р« .<5і пі і і * * і м і ієну та 11 в. 
Протягом киї пі я чі ршін па Пол 
І 11 її 1111111 бу ю у і и лові ЮШІХ і 

{ ГЮЛОСп их, І II І ІНШІ І уб. 

Ради * і і іеп V готів У Ід» вересня 
191 Н.міііі і депутатін їси, и усіх 
поіііімч губернії. II, і 3-му губ. 
мім Рад (20 21.VIІ 1917) від- 
б\ і* н Я п(>'( п 1,1 п п я Р. ссл. делуШ- 
ми і Р робіні, і солдат, депутатів. 
З.і Копі ї и гуціс іо СРСР 1936 вони 
бу пі перетворені на Ради депута¬ 
тів трудящу х, а з прийняттям 
Конституції СРСР 1977 — на міс¬ 
цеві Ради народних депутатів. 
РАДИВбНІВКА (Радіонівка) — 
село Великобагачанського р-иу, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій пі рюря іковапі села Володи¬ 
мирі вка, Інацінка, ІІерскопівка та 
Чанаєвка. РбЗтаїп. за 32 км від 
райцентру і а за ЗО км від залізнич. 
ст. Хорол. 1193 ж. (1990). Виникла 
у 1-й чверті 18 ст. У 1781 Р.— 
слобідка Остап’ївської сотні Мир¬ 
город. полку, потім Говтвянського 
пов. Київ, намісництва, в якій бу¬ 
ло 42 двоїш. 1787 Р. стає власність 
братів Базилевських (їм належа¬ 
ло 155 душ чол. статі). З 1802 Р.— 
в складі Хорольського пов. Пол- 
тав. губ. 1807 побудована мурована 
Предгечинська церква, при якій 
діяли б-ка та жіноча церковнопа¬ 
рафіяльна школа. У 40 х рр. 19 ст. 
у Р. стався ряд сел. виступів. 
1900 Р.— волосний центр Хорол. 
повіту, в якому наліч. 126 дворів, 
840 ж., земська школа, відбувало¬ 
ся 3 ярмарки на рік. 1910 в селі — 
167 дворів, 1111 ж., у т. ч. 6 тесля 
рів, 8 шевців, 3 кравці, 4 ткачі. 
1913 засн. Радивонівеька павчаль- 
ио-ткацька майстерня (див. Реміс¬ 
ничі навчальні заклади земські). 
Рад. влазу проголошено в січні 
1918. 1921 органі з. комнезам. З 7. 
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III 1923 до березня 1925 Р.— рай¬ 
центр, потім відійшла до Остап1 їв- 
ського р ну Лубен, округу. 1924 
у селі засн. сільраду! За перепи¬ 
сом 1926 у селі — 337 дворів, 
1673 ж. 1929 організ. с.-г. артілі 
«Перше травня» та «Єднання», 
ТСОЗ «Червоний лан». 1930 арті¬ 
лі об'єдналися в колгосп ім, В. М. 
Молотова, 1932 ств. МТС. 1937 
споруджено будинок с. ш. 2925 ж. 
(1939). У період цім. фашист. оку¬ 
пації (15.IX 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці зруйнували 172 госп. 
та громад, споруди, вивезли до Ні¬ 
меччини 117 чол. У селі — колгосп 
«Радянська Україна» (зерново-бу¬ 
ряківничого напряму, тваринницт¬ 
во), швейна майстерня, відділення 
зв'язку і Ощадбанку, АТС, с. ні., 
лікарня, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 500 місць, б-ка (12,9 тис. 
од. зб.). Пам’ятник В. І. Леніну 
(1967). Братська могила рад. вої¬ 
нів, загиблих 1943, і пам’ятник 
воїнам-односельцям, які полягли 
(238 чол.) під час Великої Вітчизн. 
війни (1957). 
РАД6ЙНОВУ ЦВЙТКУ ПАМ’¬ 
ЯТНИК у с. Кул иковому Пол- 
тав. р-ну. Встановлено в центрі 
села, в дендропарку, на честь 
Цвятка Радойпова (Андрія Ко¬ 
стянтиновича Радіопова, 1895— 
1942) — одного із засновників і 
керівників комуни ім. Димитра 
Благоева в с. Парасковіївці Ру- 
новщинського р-ну (тепер с. Куріп¬ 
кове Полтав. р-ну). Учитель, учас¬ 
ник першої світової війни, верес¬ 
невого антифашист, повстання в 
Болгарії 1923. Заочно засуджений 
до смертної кари. Через Туреччину 
емігрував до СРСР. У травні 1924 
став одним з організаторів комуни 
ім. Д. Благоєва на Полтавщині, 
був заст. голови ради комуни та 
секретарем парторгапізації, чле¬ 
ном Полтав. окружної контрольної 
комісії, окружного комітету 
КП(б)У. 3 вересня 1926 навчався 
у Військовій академії ім. М. В. 
Фрунзе. У 1936—38 — радник 
Червоної Армії при штабі ісп. ре- 

волюц. армії. З поч. Великої Віт- 
чизн. війни з групою комуністів 
нелегально повернувся до Болга¬ 
рії, був обраний до складу ЦК 
БРП, почав створювати мережу 
підпільних військ, орг-цій та пов¬ 
станських загонів. Схоплений фа¬ 
шист. поліцією і 26. VI 1942 роз¬ 
стріляний. Пам’ятник — погруд¬ 
дя Радойпова із оргскла (вис. 
1,2 м) встановлено на цегляному 
постаменті (вис.— 2 м). Автори — 
скульи. М. Г. Коган, арх. II. Ф. 
Калашникова. Відкрито 1976. 
чРАДУГА*. Літ.-худож. і політ, 
збірник (альманах) полтав. літе¬ 
раторів. Виходив у 1920—21 рос. 
мовою за редакцією Д. Стонова 
(1898—1962). Вийшло три номери 
у двох книжках (№ 1 — у 1920, 
Л6 2— 3 — V 1921) 
«РАДЯІІС ЬКА ВЛАДА ». Газета, 
орган Полтав. губимкопкому Ради 
робітп., селян, та червоноарм. дегі. 
і Полтав. губ. к-ту КП(б)У. Ви¬ 
ходила 1919—20 у Полтаві (з № 1 
по № 24 рос. мовою під назвою 
« Вдасть Советов»). 
РАДЯНСЬКА ВУЛИЦЯ у Пол 
таві (кол. Монастирська, Жовтне¬ 
вий та Ленінський р-нн) — від 
вул. Жовтневої до зіткнення вул. 
Лугової і Нариманівськоі. Перей¬ 
менована 1923. Одна з 8 радіаль¬ 
них вулиць, що беруть початок 
від Круглої площі. Прокладена 
на поч. 19 ст. у бік Полтавського 
Хрестоздвиженського монастиря, 
який завершує перспективу пн.- 
сх. напрямку. Пд.-зх. відтинок 
спрямовано на Слави монумент. 
У буд. N 14 (не зберігся) 1871— 
89 жив Панас Мирний (див. Мир- 
ного Панаса вулиця'). На розі 
Р. в. І вул. Архієрейської (тепер 
К. Маркса) 1908 було встановлено 
перевезену з Ромен ІІокровську 
церкву. На Р. в. розташовані: 
тресг обллобутрембуд (№ 8), ек 
спериментал ьне протезно-ортопе¬ 
дичне підприємство (№ 10), управ¬ 
ління бурових робіт об’єднання 
«Укрнафта» (№ 12), середня шко- 
ла-інтернат (№ 9а). 
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«РАДЯНСЬКА ДИКЛНЩИНА». 
Газета, орган ДпкапськогО РК 
Компартії України та райради деп. 
трудящих. Види малася в с. Ди~ 
кальці 1943—62. Попередня назва 
(1931—41) «Прища Цпканщини». 
Див. « У рц()о$(і с іавп ». 
РАДЯНСЬКЕ (Старий Орлик, Ор 
лик, Каргіенково Кабакові хуто¬ 
ри) — село Кобеляцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розтані, за 53 км від райцентру 
та за 65 км від залізниці ст. Ко 
белякн. 1752 ж. Нова назва — з 
1963, коли відбулося переселення 
людей, пов’язане з буд-вом Дні- 
нродзержинської ГЕС, на нове 
місце. Перші поселення з’явилися 
в 2-й пол. 16 ст., були засн. вті¬ 
качами від польсько-лит. феодалів. 
З 2 ї пол. 17 ст. Орлик — сотепне 
містечко Пол гав. полку. З ЗО х рр. 
18 ст.— укріплення Української 
лінії. За переписом 1859 в містеч¬ 
ку Орлик (Новин г Старий) Ко- 
бслиц. нов.— 307 дворів, !968 к. 
На тер. Старого Орлика було 
2 церкви: мурована Ммко іаівсі.ка 
(1801) та Троїцька (1990). Діяли 
б-ка, церковнопарафіяльна школа, 
школа грамоти, земське поч. уч-ще. 
У 1910 в Старому Орлику — 146 
дворів, 832 ж. Рад. владу проголо¬ 
шено в січні 1918. За переписом 
1926 — 172 двори, 837 ж. 1929 ор¬ 
ган і з. перші ТСОЗи, колгосп ім. 
III Інтернаціоналу (Вершин голо 
ва — Д. Д. Долина). Ігодом ств. 
ще 4 колгоспи. Колективізацію 
завершено 1932. У період нім.-фа¬ 
шисті окупації (18.IX 1941 — 23. IX 
1943) гітлерівці розстріляти од¬ 
ного жителя села, вивезли па при¬ 
мусові роботи до Німеччини 342 
чол. У селі діяла підпільна група. 
1963 Старий Орлик перенесений із 
зони затоплення па 4—5 км нижче 
по Дніпру (ближче до Карпеико- 
во-Кабакових хуторів) і отримав 
нову назву. У Р.— колгосп «Ра¬ 
дянський » (зерпово-бу рякі оничо- 
го напряму, тваринництво), Ор- 
лицький спецкар’єр, відділення 
зв’язку, с. ш., фельдшерсько аку- 

<<РАДЯНСЬКИЙ СЕЛЯНИН» 

шер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури на 400 місць, б-ка (15,2 
тис. од. зб.) Братська могила рад. 
воїнів, загиблих 1943, серед яких 
поховані Герої Рад. Союзу: Є. О. 
Дикоиольцсв, В. Т. Корнєєв, Т. І. 
Лапських, В Ф. Педько, І. М. 
Самбуров, О. Г. Спіьаков. На міс¬ 
ці бою рад. воїнів з нім. загарбни¬ 
ками при форсуванні Дніпра 1943 
встановлено пам’ятний знак (1968). 
На тер, сільради виявлено сліди 
неолітичного поселення (4 тис. 
до н. е.), 7 поселень, кургани та 
скарб доби бронзи (1—2 тис. до 
п. е.), 2 поселення черняхівс ЬКОІ 
культури, поселення черпяхівської 
культури та періоду Київ. Русі. 
«РАДЯНСЬКЕ СЕЛО >>. Газета, 
орган Козельщшк ької районної 
Ради народних депутатів. Видаєть¬ 
ся з 1967. Попередні назви* 1930— 
41 — «Розгорнутим фронтом», 
1944 62 «За чссгії Батькішци* 
1111 *>. У 19 і 1 44 і 1962—67 газ. 
не видавалася. 
«РАДЯНСЬКИЙ кооперА 
ТОР». Додаток до газ. «Червона 
Лубенщина». Видавався 1927—28 
два рази на місяць у Лубнах. 
«РАДЯНСЬКИЙ ПЕДАГОГ». 
Ювілейний (спеціальний) випуск 
газети ІІолтав. педінституту з на™ 
годи 25-рі.ччя цього навчального 
закладу. Випущений 4 травня 1946. 
Опубліковано матеріали про від 
відання їн-ту в 1935—36 укр. і рос. 
письменниками П. Тичиною, 
М. Бажаном, Л. Первомайським, 
II. Антокольським та О. Безимен- 
ським. 
«РАДЯНСЬКИЙ СЕЛЯНЙН». 
Виїзна газета Кременчуцького 
округу, яка виходила з осені 1929 
до літа 1930. Обслуговувала села 
Великокринківського, І лобинсь- 
кого, Хорольського та Манжеліїв- 
ського р-нів. 
«РАДЯНСЬКИЙ СЕЛЯНЙНк 
Газета Кременчуцького окрпарт- 
кому КГІ(б)У та окрвиконкому, 
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Видавалася 1925—ЗО у м. Кремен¬ 
чуці. 
РАДЯНСЬКО ПАРТІЙНІ ШКб 
ЛИ. Спец. середні навчальні за¬ 
клади для підготовки парт, і рад. 
працівників та керівних кадрів 
колгоспів. Перша Р.-п. ш. на Пол¬ 
тавщині ств. весною 1919 в Луб¬ 
нах. У липні 1921 організ. Полтав. 
губ. школу. Діяли також Кремен¬ 
чуцька і ІІирягип. Р.-п. ш. (1922— 
25). У 1923 в 4-х Р.-п. ш. працюва¬ 
ло ЗО викладачів і навчалося 327 
слухачів. 
З 1926 діяла лише одна Р. п. ні.— 
у Полтаві (до кін. 1930 як окруж¬ 
на, у 1931—37 як міжрайонна, 
у 1938—41 як обласна). 1944—55 
при Полтав. обкомі Компартії 
України діяли дев’ятимісячні кур¬ 
си перепідготовки парт, і рад. 
працівників. У березні 1955 курси 
перетворили на обл. школу голій 
колгоспів. 14.IV 1956 па базі Пол¬ 
тавської, Черкаської і Сумської 
обласних шкіл голів колгоспів ств. 
обласну Р.-п. ш. при Полтав. обко¬ 
мі Компартії України з 3 річним 
терміном навчання. Ліквідована 
1.Х 1965. 
РАЗМИСЛЙВА А. П. МОГЙЛА 
ус. Великій Кохнівці Кременчуць¬ 
кого р-ну (тепер у складі Кремен¬ 
чука). Размислов А паній ІІроко- 
пович (1915—43) — комі поет, 
учасник визволення Полтавщини 
від нім.-фашист, окупантів. На 
підступах до Дніпра тяжко пора¬ 
нений. До 1957 могила поета була 
в садку колгоспниці II. II. Коби, 
потім прах перенесли в центр села 
до братської могили, на якій вста¬ 
новлено пам’ятник Невідомому 
солдату. Ім’я Размислова носить 
вул. у Кременчуці. 
РАЙЙЗЕРО (у 19 ст. Мокроіржа- 
вець, до 1946 — Рейзерове) — село 
Оржицького р-ну, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Івахненкп, Несеної 
їржавець. Полуніївка, Савулівка. 
Розташ. на р. Іржавці, за 15 км 
від райцентру і 27 км від залізн. 
ст. Лубни. 560 ж. Виникло у 18 

ст. внаслідок об’єднання хуторів, 
які згадуються в описах Київ, на¬ 
місництва (1781, 1787). У кін. 
18 ст. х. Івахненка і тер. навколо 
нього були подаровані вихідцеві 
з Німеччини генералу Вікентію 
фон Рейзеру. Гол. маєток Рейзєрів 
знаходився в селах Поставмуках 
та П’ятигірцях. Внука Рейзера 
Катерина була дружиною М. Г. 
Скаржинського, яка в своєму ма¬ 
єтку Кругляк організ. музей (див. 
Сжаржипської К. М. музей). Під 
час революції 1905—07 відбулися 
виступи селян. 1913 па х. Райзера 
відкрито иоч. школу. Після Жовт¬ 
ня 1917 х. Рейзера став центром 
сільс. Ради, до якої були включе¬ 
ні і иавкол. хутори У 1923—35 
село входило до Лубен., 1935—62 
— Лазірківсякого р ну. За пере¬ 
писом 1926—60 дворів, 343 ж. У 
2 :і пол. 20 \ рр. були ств. ТСОЗи, 
які згодом перетворені па колгос¬ 
пи «Червона долина» (у с. Райозе- 
ро), «Нове життя» (у с. Грпцумів- 
ці) та іи. 1932 ці господарства бу¬ 
ли об’єднані в один колгосп — 
ім. В. І. Леніна. Під час голодо¬ 
мору 1932—33 померло 102 ж. 
У роки пім.-фашист. окупації 
(18.IX 1941—19 IX 1943) гітлерів¬ 
ці розстріляли 6 чол. і вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
130 чол. 1946 село дістало сучасну 
назву. Тоді ж з колгоспу ім. В. І. 
Леніна виділились колгоспи «30- 
річчя Жовтня» (села Грицуиівка і 
Савулівка) та ім. М. С. Хрущова 
(села Мисюрип і Коршунівка), 
але в 1960 вони знову об’єднані 
в одне госпочарсіво. 1961 до них 
приєднано колгосп ім. В. М. Моло¬ 
това (с. Івахиеиків), а в 1967 — 
колгосп ім. Й. В. Сталіна Нгсено- 
Іржавецької сільради, яка тоді ж 
була розформована й включена 
до Райозерської сільради. У 
1963—64 Райозеро — у складі 
їубен., а з 5.1 1965 — Оржицько¬ 

го р-ну. 1968—78 в с. Райозеро 
діяв колгосп ім. Я. М. Свердлова, 
який потім об’єднано з колгоспом 
ім. XXIII парт, з’їзду в с. Несено- 
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РАШІВКА 

* 

Іржавці у єдине і осію іарп по 
колгосп ім. 60 річчя Жовтня. Ді 
ють с. ш. (а 1969), фель пітерсько 
акушер, пункт, їй і чілетія зв’яз¬ 
ку» Будинок культури, б ка, ди¬ 
тячим садок. У селі *раіська моги¬ 
ла рад. воїнів, загиблих 1941 і 
1943; пам’ятник односельцям, які 
полягли (156 чо. і.) на фронтах 
Великої Вітчи ш ш і і 1111 (1959). 
Посаджена Алея С пави. 
РАНГОВЕ — гідролог* заказник 
(з 1982). Полотими маси із. Розташ. 
поблизу с Гпрягзих Ісківців Лох- 
впцького р ну. Перебуває у відан¬ 
ні колгоспу «Перемога комуніз¬ 
му». Площа 20 га. 
РАТУША — орган міського само¬ 
врядування на Лівобереж. Украї¬ 
ні (на Полтавщині, зокрема) у 
18—19 ст. в містах і містечках, які 
не користувалися магдебурзьким 
правом. До її компетенції нале¬ 
жали переважно судові та фіпапе. 
справи. «Установлення про губер 
ції» 1775 визначало Р «як ста по 
ві судом* органи для купців га 
міщан». У невеликих містах га 
містечках (Гадяч, Лох ви ця, Луб¬ 
ни, Миргород та іі|), де не було 
міськіїл дум, Р. залишалися су¬ 
довими установами, відали місь¬ 
ким самоврядуванням у цілому. 
Як судові установи Р. скасовано 
судовою реформою 1864, як орга¬ 
ни міського управління — місь¬ 
кою реформою 1870. Документи 
Р. збереглися тільки частково. 
Вони знаходяться в Центр, істор. 
архіві України у Києві. 
РАШІВКА — річка в По.мтав. 
обл., права прит. р. Псла (бас. 
Дніпра). Довж. 16 км, пл. бас. 
51,6 кмб ГІохп і річки 3 м/км. Пере 
січна ширина річища 2 м, і мпби- 
на 0,5 м. Водії 0.2 км Тече тер. 
Галицького р-ну. На березі Р.— 
с. Рашівка. 
рАшівка — село Іадяцького 
р-ну, центр сільс. Ради па]), депу¬ 
татів, якій підпорядковане с. Но¬ 
вий Виселок. Розташ. на правому 
березі р. Псла та його притоки 
р. Раннівки, за 22 км від райцентру 

і 25 км від залізнич. ст. Гадяч. 
2455 ж. (1990). Вперше згадується 
в істор. джерелах 17 ст. Значиться 
па карті Г. Л, де Боплаиа. У серед. 
17 сг. Р.— центр Рашівської сотні 
Галицького (Зіпьківського) полку, 
з 1669 — согенпе містечко Мирго¬ 
род. полку, 708 ж.; з них козаків — 
400, міщан — 308. Спалена під час 
повстання Пушкаря і Барабаша 
1657—58. У роки Північної війни 
15 II 1709 біля Р. зазнав поразки 
шведський загін драгунів на чолі 
з Альбедилем; 9.III того ж року 
за наказом Карла XII Р. була спа¬ 
лена. За універсалом гетьмана 
І. Скоропадського від 1715 відда¬ 
на галицькому полковникові 
М. Мидорадовичу, що підтверджу 
но царського грамотою 1718. У 
1764 Р.— сотеппе містечко Галиць¬ 
кого нотку. 1а переписом 1859 Р. 
(м м> власницьке. казенне, ко¬ 
зацьке') на піч. 497 дворів, 4279 ж., 
Хрнсторіздвяпа (1812) та муро¬ 
вана Успенська (1844) церкви, при 
кожній — б-ка; відбувалися що 
тижня базар, 2 ярмарки на рік. 
1900 Р.— волосне містечко Галиць¬ 
кого пов., 706 дворів, 4710 ж., дія¬ 
ло три сільс. громади, одна мі¬ 
ністерська та 2 церковнопарафіяль¬ 
ні школи, 4 ярмарки па рік. 1910 
у Р. (з хут.) 935 дворів, 5298 ж., 
діяло 2 парових млини, з-д ягід¬ 
них та фруктових вин, воскобій¬ 
ня. 1913 заси. Рушівське вище 
початкове умилите. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Того ж року на хут. Новий 
Виселок орган із. Рашівську с.-г. 
артіль. 1922 у Р. етв. колгосп «Не¬ 
заможний селянин». На 7 IX 1923 
Р. було підпорядковано три нас. 
пункти, 6327 ж. Під час нім.-фа¬ 
шист. окупації (26.IX 1941 —12.IX 
1943) гітлерівці вивезли до Німеч¬ 
чини 700 чол., розстріляли 26. 
У селі — центр, садиба колгоспу 
«Нове життя» (м’ясо-мол. та зер¬ 
нового напряму, тех. культури), 
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відділення зв’язку, с. ш., дільнич¬ 
на лікарня (25 місць), будинок 
ветеранів (15 чол.), дитбудинок 
(150 місць), два дитсадка (75 ді¬ 
тей), Будинок культури па 400 
місць з стаціонарною кіноустанов¬ 
кою, б-ка (17 тис. од. зб.), будинок 
побуту, спортзал, стадіон, крає¬ 
знавчий музей. Уродженцями се 
ла є: ГІ. Ф. Залозний (1866—1921) 
— укр. мовознавець і педагог. 
Закінчив Київ, ун-т (1889). Пра¬ 
цював учителем у рідному селі. 
Автор підручника «Коротка грама¬ 
тика української мови», зб. вір¬ 
шів «Русалочка». П. В. Тихонович 
(1813—88) — укр. літературозна¬ 
вець—латиніст і перекладач. На¬ 
вчався у Галицькому повітовому 
уч-іці, Переяславській семінарії, 
Харків, ун-ті. Професор, автор 
ряду праць з греко римської сло 
весності, театру й етнографії. У Р. 
встановлено пам’ятники: 1967 — 
борцям за владу Рад 1919—20; 
1958 — на братській могилі рад. 
воїнів та жертв фашизму 1943; 
1944 — на братській могилі рад 
воїнів, загиблих 1943 при визво¬ 
ленні села від пім. фашист, за¬ 
гарбників; 1947 — воїнам-односель- 

Пирятші. Пам’ятник В. М. Ремеслу. 

цим, полеглим (382 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни. Біля 
села виявлено залишки ранньо- 
слов’ян. поселення черняхівської 
культури (2—6 СТ. II. е.). 
РАіііІВСЬКЕ ВЙЩЕ ПОЧАТ¬ 
КОВЕ УЧЙЛИ1ДЕ змішане. Засн. 
1913. Мало 4 класи. Приймалися 
діти 10—13 років обох статей, що 
закінчили початкову школу. Утри¬ 
мувалося за рахунок держави і 
плати за навчання. Учнів — 76 
хлопчиків і 43 дівчини. Учителя* 
ми працювали випускники учи¬ 
тельських інститутів і вищих жі¬ 
ночих курсів; діяла пед. рада. 
ревАзівський заказник 
— гідрологічний заказник (з 1979). 
Болотний масив. Місце і чіздувап- 
ня водоплавних птахів. Розтані, 
біля с. Рудепківкп І Іовосанжар- 
ського р ну. Перебуває у віданні 
колгоспів «Радянська Конститу¬ 
ціям га ім. газети «Зоря Полтав¬ 
щини м. Площа 300 га. 
РЕВКА — річка в Полтав. обд., 
права прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Лохвицького р-ну. 
РЕВУЧИЙ — один з рукавів Дніп¬ 
ра. Затоплешш водами Кремен¬ 
чуцького водосховища. 
РЕВУЩИНА, Очіп, Великий Очіп 
— річка в Полтав. обл. Тече тер. 
Кобеляцького р-пу. 
«РЕКОРД»—кінотеатр у Полтаві. 
Діяв з поч. 20 ст. в одноповерхо¬ 
вому будинку по вул. Олександ¬ 
рі вській (тепер вул. Жовтнева 
№ 24). У 1922 одержав нову наз¬ 
ву — ім. В. Г. Королснка. Під час 
війни зруйнований. Не відбудову¬ 
вався. У повоешіі роки на цьому 
місці зведена чотириповерхова бу¬ 
дівля Центрального >нівермагу. 
РЕМЕСЛУ В. М. ПАМ ЯТНИК 
у м. Пирятшіі. Встановлено 1982 
на честь Ремесла Василя Микола¬ 
йовича (1907—83) — укр. селек 
ціонера, акад. АН СРСР з 1974 
і акад. ВЛСГНІЛ з 1964, двічі 
Героя Соц. Праці (1966 і 1977), 
засл. діяча науки УРСР з 1967. 
Н. в с. Теплівці, тепер Пирятин. 
р-ну. 1928 закінчив Маслівський 
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ііі-т селекції і насінництва (Київ, 
обл.). Працював у різних г-вах. 
її.-д. установах. З 1968 — дирек¬ 
тор МировіВСЬКОГї) Пі ту селекції 
ї насінництва пшениці. Розробив 
методи селекції. Автор 17 сортів 
озимої пшениці. Ленінська премія 
(1963), Держ. премія СРСР (1979), 
Держ. премія УРСР (1977), Па 
м’ятник — бронзове погруддя, 
встановлене на гранітному поста¬ 
менті (висота — 2,8 м). Майдан 
чик навколо пам’ятника викладе 
но гранітними плитами. Автори 
скульптори О. П. Вітрик, В. В. 
Сухспко, архітектори Ю. А. Че 
канюк, Ю. М. Набок. Розтані, 
біля середньої школи № 4- па 
вул. Червопоармійській. 
РЕМІСНЙЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗА 
КЛАДИ земські. 1) Балясненська 
лимарсько шевська навч. майстер¬ 
ня Полтав. повіт, земства. Відкр. 
у лютому 1910 у с. Балясне (тепер 
с. Дикап. р ну). 2) Василівські 
навч майстерні (рукоділля, ткаць 
ка й теслярсько полярна) Полтав. 
повіт, земства. 1896 у с. Василівні 
відкрито майстерню з рукоділля 
(тепер с. Полтав. р-иу), 1897 — 
ткацьку. Обидві — на кошти по¬ 
міщиці М, О. Часник, в її бу¬ 
динку. 1903 ткацьку перевели до 
Дикамькп. 
3) Великобудпіцам столярно-різь¬ 
бярська майстерня Ііп бісівського 
гювіт. земства. 1а»ті. 1913 у м ку 
Великі Будища (тепер с. Дпкапсь 
кого р ну). Керівник різьбяр 
II. Ф. Юхименко. 1922 па замов 
ленпя уряду України виготовили 
меблевий гарнітур, оздоблений гри 
грашю вшмчастпм різьбленням, 
для посольства України в Мої кві. 
4) Вергунівська шевська майстер 
ля Хорольського повітового зем 
ства. Була відкрита 1911 у селі 
Вергунах (тепер с. Хорольськот 
р-ну) і містилася у будинку міс¬ 
цевого с.-г. товариства. 5) Біль 
хівська кошикарська майстерня Зо 
лотоиіського повіт. земства. Відкр. 
1902. Знаходилася у с. Вільхи 
(тепер Золотоніського р ну Чер 

РЕМІСНИЧІ НАВЧ. ЗАКЛАДИ 

кас. обл.). 6) Власівська коши¬ 
карська майстерня Кременчук по¬ 
віт. земства. Відкрита 1895, діяла 
до серед. 1900-х рр. Знаходилася 
в м ку Власівка (тепер смт Світ- 
ловод. р ну Кіровогр. обл.). 7) 
Вовчицька сільська реміснича нав¬ 
чальна майстерня Лубен, повіт, 
земства. Засн 1913 у с. Вовчик 
(тепер с. Лубен, р ну). Мала від¬ 
діли: слюсарно токарно-коваль¬ 
ський, колісно-бондарський, тес¬ 
ляре ько столярний. 8) Горошин- 
ська ткацька майстерня Хороль. 
повіт, земства. Відкрита 1914 у 
м-ку Горошипе (тепер с. Семенів, 
р-ну) і містилася у найманій ха 
ті. 9) Грабин і вська кошикарська 
майстерня Полтав. повіт, земства, 
10) Гусинцівська кошикарська 
майстерня Переяслав, повіт, зем¬ 
ства. Відкрита паприк 1895 в 
с. Гусимці. 1896 відкрити філію 
п с. Кальному, з і вересня 1905 — 
у с. Будяках (у будинку поміщиці 
М. Н. Михайлової). 11) Дикансь- 
ка навчально-рукодільна майстер¬ 
ня Полтав. гювіт. земства. Від¬ 
крита 1901 у с. Диканьці (тепер 
смт) у власному приміщенні. 
12) Дігтярівська навчально-тка¬ 
цька майстерня. Засн. 10.У 1898 
Полтав. губ. земством у м ку Ді і 
тярі (тепер смт Срібпяїн ького р ііу 
Чернігів, обл.), в садибі, подарова¬ 
ній відомим укр меценатом І . II. 
Галаганом. Заклад готував інст¬ 
рукторів і маі'к грів а ткацтва 
і кп гимарпнці ип Майстерня ма та 
іпіернат, 1899 відкрито краї пльпю, 
1903 килимовий відділ. Завії 
і,уюча а 1898 (). І. Віктор Вер- 
чепко, викладачі А. М. Мироиич, 
К. В Марен, 71. 3. І ермапова. На 
1922 Дії тярірСЬКй маїіетерия шко¬ 
та мала відділи: ткацький (про¬ 
пою переборно-худож. й плахто¬ 
вою ткацтва), килимовий, виши¬ 
вальний. 13) Жуківська столяр¬ 
ію колісна навч. майстерня Полтав. 
повіт, земства. Функціонувала в 
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дореволюц. /обу. Ні Шритл па мОч. 
січня 1910 у с. Жуки (тепер 
с. Полтав. р 11 у) у старечу шкіль¬ 
ному будинку. Учні навчалися 
безплатно, приймали з 1 і років. 
11 учнів (1911). Столярні вироби 
майстерні одержали похвальніш 
відгук Всерос. кустарно- пром. ви 
ставки 1913 у Петербурзі. 14) Зіпь- 
ківська навчально-реміснича май¬ 
стерня повіт, земства. Засн. 10 
грудня 1902 у м. Зінькові (тепер 
місто Полтав. обл.) і містилася у 
дворі повітової земської управи. 
Мала відділи: столярний, коваль¬ 
ський, слюсарно токарний. 15) Іва- 
нівська столярно-фургонно коліс¬ 
на майстерня Хорольського повіт, 
земства. Засн. 1899 у с. Іванівні 
(тепер с. Семенівського р ну), з 
1911 —підпорядкована місцевому 
с.-г. товариству. 10) Кибшщіось 
ка реміснича навчальна май( тер 
пя у с. Кибинцях (тепер с. Мир 
город, р-ну). Засіг. 1909 як навч. 
столярна майстерня, з 1 січня 
1914 — сільська реміснича нав¬ 
чальна майстерня, підпорядкована 
місцевому с.-г. т ву, з поч. 1917 — 
Миргород, повіт, земству, з 1922 — 
механічна майстерня. Відділи: 
столярний, слюсарно ковальський 
і ливарний. 17) Костяитніюградсь- 
ка сільська реміснича навч. май¬ 
стерня повіт, земства. Відкрита 
17 вересня 1897 у м. Костянтино- 
граді (тепер м. Красноград Хар¬ 
ків. обл.) для підготовки фахів¬ 
ців с.-г. виробництва. Ремесла: 
столярно-колісне, ковальське, елю 
сарне. З 1 жовтня 1913 — мідію 
чавунне ливарне. Курс навчання 
трирічний» 18) Красної1орівська 
ткацько-навчальна майстерня 
Н. О. Вітвїшщької. Засн. на кош¬ 
ти місцевої поміщиці. Відкрита 
у жовтні 1899 на хуторі Красною 
рівка Хорольського пов. (тепер се¬ 
ло Великобагачап. р-ну). 19) Кри- 
ворудська навчально-ткацька май¬ 
стерня Хорольського повіт, зем¬ 
ства. Засн. 1914 у с. Кривій Руді 
(тепер село Семенівського р ну). 
Містилася у будинку місцевого 

сільськогосподарського т ва. 20) 
Лохвицька кошпкарська майстер¬ 
ня при школі глухонімих. Ві ікри 
та 20 серпня 1905- 21) Миргород¬ 
ська ткацька майстерня повіт, зем 
ства. Відкрита 27 січня 1912. Двс- 
річний курс. Учні навчатися удо¬ 
сконаленим тех. прийомам і спо¬ 
собам ткання. 22) Нової канівська 
навчально ткацька майстерня Хо 
родоського повіт, земства. Засій 
1913 у с. Новоіванівка (тепер с.~ 
Хорольського р пу) і містилася у 
найманій хаті. Дворічний курс. 
Навчання безплатне. 5 учениць 
(1915), Викладач ткацтва М. М. 
Міщенко, 23) Оболонські навч. 
майстерні (бондарсько-теслярська 
і ткацька). Знаходилися у м ку 
Оболоні Хорольського пов. (тепер 
село Семенівського р-ну) і були 
підпоря ікоиапі місці с.-г. т-ву. 
24) Одефірівськл навчально тка- 
ці>ка майстерня Миргород, повіт, 
земства. Відкрита 8 січня 1902 
і знаходилася в будинку Д. І. 
Данилевського. 1912 збудовано ін¬ 
тернат для вихованців і красиль- 
піо. Від часу заснування майстер¬ 
нею завідувала Л. І. Середииа- 
Сабатіна (1936 удостоєна почесного 
звання «майстер народного мисте¬ 
цтва»). У Великих Сорочітпцях в 
1910 відкрили ткацьку філію (зав. 
Г. К. ІІавловська), 1912 — кра¬ 
вецько-швацьку майстерню (зав. 
Є. Г. Маренич), підпорядковані 
Олефірів. майстерні. 1927 припи¬ 
нила діяльність. 25) Оііішпянська 
гончарна майстерня Полтав. губ. 
земства. Заснована 1894 у м-ку 
Опішні (тепер емт ЗіньківськОго 
р-ну). 1897 підпорядковувалась 
Мир торс) іській художньо-тіромис- 
ловіи школі ім.М. В. Гоголя, мала 
15 нових гончарних верстатів, му 
фельпу піч,з січня 1900— закрита. 
Відновлена восени 1912 під назвою 
гончарного навч.-показового пунк¬ 
ту. З 1915 пункт містився у цег¬ 
ляному одноповерховому будинку 
в неоукр. стилі (арх. В. Кричев- 
ськпй). 1926 перетворена па кера¬ 
мічну профтехшколу з дворічним 
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курсом навчання, з 1931 — Школа 
ФЗУ, 1933 припинила діяльність. 
Завідуючі: з 1894 — археолог і 
дослідник гончарного промис¬ 
лу Полтавщини І. А. Зарецькнн, 
з 1912 — кераміст Г. І. Лебішак, 
інструктор А. 6. Сидоренко («а 
відуючий з 1919), з 1922 — кора 
місти Й. С. Бабидькнй, О М. Па 
зарепко. 26) Опішняиська струн 
на майстерня Полтав. губ. «смеї 
ва. Знаходилася у м ку Опішиі 
(тепер емт Зіньків. р ну). Відкри 
та у вересні 1911 Г< Я'у мала іно 
рукторім і виробництва струн 
Для віікладинпя іапроси чи фахів 
ця з 1 Іімеччини. Курс і ( 11 •• м.«111II 

трирічний. Струїш ;і їм муз. іпсіру 
ментів виготовляли з баранячії.' кіі 
шок. За якістю вони конкурували 
з кращими італійськими. їх по 
стачали в консерваторії країни, 
зокрема, до Петербурга, Москви. 
27) Остап’ївська навчально ткаць¬ 
ка майстерня Хорольського повіт, 
земства. Відкрита 1914 у м ку Ос 
тап’є (тепер с.Великобаі ачанськшо 
р-ну) і містилася у найманій хаті. 
28) Пирятипська сільська ремісши¬ 
на навч. майстерня повіт, земства. 
Засн. 15. XI 1903 для підготовки 
робітників ио виготовленню й ре¬ 
монту с.-г. реманенту, меблів, ви¬ 
робів з дерева, металу. Мала від¬ 
діли. слюсарний, ковальський, сто¬ 
лярно теслярський, з 1905—ливар 
ний (з чавуну і міді). 29) Піщапсь 
ка ковальсько слюсарна майстер 
іія Полтав. повії земства. Засп. 
у листопаді 1910 у с. Піщане (те 
пер Решетчлів. р ну) для підготов 
ки ковалів, а також виготовлення 
побутових і с. -1 печей па інстру¬ 
ментів з металу. ЗО) Покрово Пата 
панська навчально ткацька май 
стерня Хорольського повіт, земст¬ 
ва. Засн. 1912 у с. Покровськш 
Багачці (тепер с Хорольського 
району). 31) Полтавська столярно- 
різьбярська майстерня. Заснована 
1911 для підготовки інструкторів і 
майстрів з художньої обробки де¬ 
рева. Містилася у дворі Полтав. 
земського ремісничого уч-ша. Ми 

РЕМІСНИЧІ НАВЧ. ЗАКЛАДИ 

ла відділи: столярний і художньо- 
різьбярський. 32) Поставмуцька 
гончарна майстерня Лохвицького 
кустарного комітету. Відкрита в 
листопаді 1898 па прохання тон 
чарів с. Постав-Мука. 1906 май¬ 
стерню закрили. 
ЗІ) Радивонівська ііавчально- 
ік.щька майстерня Хорольського 
повії земства. Засн. 1913 у с. Ра¬ 
дивші і іщі (тепер Великобагачан. 
р ну) і містилася у найманій хаті. 
.31) Ргпнтилівська навч. рукоділь- 
нз м.зііс герм я Полтав. повіт, зем- 
сівз. Засп у січні 1900 в с. Ру- 
і 11 ні 111119. і. 1906 переведена до м ка 
Рспіеіп іівкм (тепер селище місько¬ 
го типу); 35) Ре иістилівський 
ткацький навчи іьію показовий 
пункт. 36) Рогипцівська навчаль¬ 
но- кошикарська майстерня Ромен* 
ського повіт, земства )асп. 1907 
у с. Рогиіщі (тепер Ромепською 
району С умської області). 
37) Роменська навч. сільська ре¬ 
міснича майстерня імені Г. Н. На- 
вронького Роменського повіт, зем¬ 
ства. Засн, 22. XI 1903. 
38) Рунівщинська навч. прядильно- 
ткацька майстерня Полтав. повіт, 
земства. Знаходилася в с. Ру пі віщі 

пі (тепер Полтав. р-ну). Функці¬ 
онувала 1899—05. 
39) Смілянська чинбарська тіавч. 
майстерня Полтавського губ. зем¬ 
ства. Знаходилась у м ку Смілому 
(тепер село Роменського р-ну Сум¬ 
ської області). Діяла 1894—1901. 
40) Сорочпнська сільська реміс¬ 
нича навч. майстерня І у м-ку 
Сорочинці (тепер с. Великі Соро 
■ніиці Миргород, р-ну). Відкрита 
8.1 1898, була підпорядкована Мир 
город, повіт, земству. Відділи: ко¬ 
вальсько-слюсарний, столярний, 
чавуноливарний. 41) Соф міська 
навч. столярно-колісна майстер¬ 
ня Хорольського повіт, земства. 
Засн, 1897 у с. Софине (тепер 
Хорольського р-ну). Навчали ре¬ 
меслам столярно токарному, а га- 
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кож колісному. 42) Старих Саижар 
навчальні майстерні (кравецько ру¬ 
кодільна, ткацька, кошикарська) 
Полтав. повіт, земства. Знаходи¬ 
лись у м-ку Старі Санжари (тепер 
с. Решетникп Новосанжарського 
р-ну). 1901 відкрили кравецько ру¬ 
кодільну, 10.ІХ 1908 — ткацьку 
(засн, 1897 у с. Василівці, 1903— 
перевели до Дикапьки), 1907— ісо- 
шикарську. 43) Федорі вські иавч. 
майстерні (колісна, рукодільна) 
Полтав. повіт, земства. Діяли в 
с. Федорівні (тепер с. Новофедо- 
рівка Чутівського р-ну). З 1911 — 
колісна (відкрита 1909 у с. Сторо¬ 
жове), з 18, Хї 1911 — рукодільна 
майстерня (була відкрита 15.X 
1908 у с. Микільському). 44) Хо¬ 
му тецька земська зразкова май¬ 
стерня рогових виробів — єдина 
па Полтавщині в дореволюційну до 
бу. Знаходилася в м-ку Хомутець 
(тепер село Миргород, р ну) і під 
порядковувалася Миргород, повіт, 
земству. Відкрита у лютому 1896. 
припинила діяльність 31.XII 1898 
45) Шишацька кравецько рукоді¬ 
льна навчальна жіноча майстерня 
Миргородського повітового земст¬ 
ва. Знаходилася у м ку Шишаках 
(тепер емт Шишацького р ну). 1903 
відкрили рукодільний клас крою і 
шиття при жін. уч щі. 29. IX 1908 
— майстерню. Див. також Про¬ 
мисли кустарні, 
РЕМбНТНО-ТРАКТОРНІ 
СТАНЦІЇ. Державні підприємст¬ 
ва по ремонту тракторів та іншої 
с.-г. техніки. Ств. у травні 1958 
внаслідок рєоргапіз. МТС. У 
Полтав. обл. діяло 35 РТС, які 
обслуговували 569 колгоспів, 43 
радгоспи і 230 ін. держ. с.-г. під¬ 
приємств. Припинили існування 
в грудні 1960 у зв’язку з оргапіз. 
системи «Сільгосптехніка». 
РЕШЕТЙЛІВКА — селище місь¬ 
кого типу, райцентр на р. Говтві 
(притока р. Псла), при злитті її 
складових частин — Вільхової 
Говтви та Грузької Говтви, за 40 км 
від обл. центру — м. Полтави га 
за 10,2 км від залізнич, ст. Реше- 

тилівка. Селищній Раді підпо¬ 
рядковані села Білоконі, Барвнії - 
ське, Ганжі, Колотії, Прокопівка, 
Сені, Слюсарі, Хоружі, Шкуру- 
піївка. Через селище проходить 
автотраса Київ — Харків. 9583 ж. 
(1990). Р. на поч. 17 ст. знаходи¬ 
лася у володінні польського маг¬ 
ната коронного гетьмана Стані¬ 
слава Копєцпольськоіо (1591— 
1646, коронний гетьман 1632—46), 
позначена на карті Г. Л. де Бопла- 
на. Історик М. Арандаренко твер¬ 
дить, що засн. Р. був козак пла¬ 
стун Решетило, який на поч. 17 ст. 
мав тут свою пасіку. Поселен¬ 
ня згадується в документах 1638 
у зв’язку з селянсько-козацьким 
повстанням під керівництвом Яко¬ 
ва Острянипа. У 1(>.'>8 Р. зазнала 
папа і,у і була си\ ( гошена Крим 
татарами — союзниками гетьмана 
Івана Ппн>в< і.кої о Після смерті 
гетьмана Лівобережної України 
Івана Брюховецького (р. нар. не¬ 
від.— п. 1668) Р. з ін. сотенними 
містечками Полтав. полку, до 
якого вона відносилася з 1648 до 
1775 як сотение містечко, була зай¬ 
нята гетьманом Негром Дорошен¬ 
ком (1627—98), потім — січовика 
мп-запорожцями на чолі з Сухо- 
вієпком. До 1670, коли вона оста¬ 
точно перейшла до гетьмана Ліво¬ 
бережної України Дем’яна Мно 
гогрішного, П. Дорошенко ще 
двічі займав Р. Наприкінці 1708 — 
на поч. 1709 решетилівці вчинили 
героїчний опір швед, інтервентам. 
У березні 1709, до початку Полтав¬ 
ської битви, Р. була захоплена 
шведами і перетворена па голов¬ 
ний опорний пункт. Після пораз¬ 
ки шведської армії, рештки її па 
чолі з Кар лом XII тікали через 
Р. 13—19. VII 1709, рос, армія на 
чолі з Петром І та взята в полон під 
Полтавою і ГІереволочною шведсь¬ 
ка армія стояли табором у Р. 
17.VII 1709 Петро І тут підписав 
Репістилі вські статті 1709. За 
компутом 1718 у Р. налічувалося: 
козаків кінних — 249, козаків 
тяглих — 148, козаків піших 
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10, ПОСПОЛИТИХ ТЯГЛИХ — Ііб, ПОС¬ 
ПОЛИТИХ ПІШИХ — 118, чиновних — 
Н>, цеху кушнірського ТЯГЛИХ — 
Ц піших — 21, цеху шевського 
іяглих — 7, піших — 19, цеху 
І»! НІЦЦЬКОГО тяглих — 11 та піших 

). У 1745 гуі діяло > шпиталів, 
які утримувалися ?а рахуйте цер 
кпипих парафі й 5 % 1 /75 І * пі і 
іигепа до Полі.іп. іти ]1<чм>роС 
і уо , і 22 І 178 і і,о К.і іерипо 

< і . і її. 11: і м і с 1111 ■ і і м.і і (о \ І І /')(» 
М;і і<>і)0< , і ''/ І І ЇМО2 | іод і .ін 
I уо У11 Я * і! К V ПНІ Ір( Міні і Пі ін ІіК НП 
іКДЦькіій рмішиї.кпп імли ! її * ч 11 іч. і 
II п II II М НИНІ Он 111 \ Ко І.111. М-чОІ 

4 І и І) І н 11 П Н , 1,41 і II III, селим пі духо 
ін їй і її.і 1/ ’ ' н н<> і (к ін їйрі і пах 
11.1 ЧГІ. І .»І ) вуликів, дія ІО 1 1 
по о'ших м ішим у г. ч. йол гам. пол¬ 
ковника В. В Кочубея, Полчавсь- 
іано Хрестоздвижепського моиа- 

»чиря, мідбумалося 4 ярмарки на 
рік. 1/20 іетьмап Данило Апостол 
ін. 1 .1 іум.зи І* по нам. полковіїII 
комі В І» Коч’.осю. 1786 Ка і січі 
па II иг ііікпп м.н 14 я, у І* і ІМОО 
Кріп II III По Міри ма іа дійсному 
Ііаоькому Р І ПІЧКУ В. ( Моному 
(1745 І<422) У І\ зберігалися 
Попова В. ( бібліотека та архів, 
куди увійшла й частина б-ки рос. 
держ. і військ, діяча Г. О. По- 
тьомкіна, прави гелем канцелярії 
якого був власник Р. Діяв Попова 
В. С. кріпацький оркестр. Автор 
«Землеописания Российской им- 
перии для всех сословий» Євдо- 
ким Зябловський 1810 писав, що 
слобода Р. відома здавна овечими 
заводами і т. з. решетилівськими 
мерлу иікам п — смущками. На 
поч. 19 ст. С. М, Кочу бей — влас¬ 
ник одного з решетилівських маєт¬ 
ків, продав його багатому поміщи¬ 
кові С. Г, Кир’якову, який зробив 
спробу переселити придбаних крі¬ 
паків на свої землі на Херсонщині. 
Це стало приводом для виступу 
селян, який тривав з 1815 до 1821. 
13.V 1818 в Р. братами П, 1. та 
А. І. Борисовими було засп. таєм¬ 
не «Товариство першої згоди» (див. 
Декабристи па Полтавщині). 

РЕШЕТИ ДІВКА 

Під впливом селянських завору¬ 
шень, їїн» мі збувалися в Р. та побли¬ 
зу неї, майбутній декабрист В. Ф. 
Рж мемкиіі, >і к 11 і і м гоіі час перс- 
сумам на ІІолтлміцний написав твір 
«ПІр«> рабство і (‘ляп ». Па час пе¬ 
репік у 135!) Р. ІІо.і'іаи. по н.— 
мн її чмі млаеппці.ке і козацьке. 
391 і мі р, 0 )1 і іс., 6 церков, єврей 
( млій МОЛИТОВНІ їй дім, казенне 
уч ще, шпиталь, економічний ла- 
іарет, волосне правління, сільсь¬ 
ка управа, поштова станція, 4 
ярмарки на рік, базари (щотижня). 

1 40 х рр. 19 ст. ієн. решетилівське 
казенне парафіяльне уч-ще, яке 
знаходилося у віданні ГІолтав. па¬ 
лати державних маєтностей. У 
1847 тут навч. 61 учень. У 1883 тут 
иаліч. 1228 господарств, з них 
козацьких — 770, селянських — 
187, міщанських — 71. Але заг. 
кількість населення дещо змен 
шп часи 6161 ж. Па час перепи¬ 
су 1900 в Р. Решетил і вської воло¬ 
ги" ІІо.ігав. пов. було дві сільські 
громади — козацька і селян-влас¬ 
ників, 902 двори, 5812 ж. У 1887 в 
Р. иаліч. 324 кустарі, з них шев¬ 
ців — 255, колісників — 21, бонда¬ 
рів — 15, овчшшиків — 12 та ін. 
Наприкінці 19 ст. Р. сгала її од 
ним із осередків нар. ткацтва, ки¬ 
лимарства і вишивки. Відкриття 
Харково-Миколаївської залізни- 

«В Решетилівці». 
Мал. Т. І'. Шевченка. 
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ці на початку 70 х рр. 19 ст. зав¬ 
дало удару по ярмарковій торгів¬ 
лі в Р., а звідси й її скоп, розвитку 
З буд-вом у 1901 залізиич. лінії 
Київ — Полтава Р. залишилася 
осторонь від оси. кол. економічних 
шляхів. Залізнич. ст. Лисяки зна¬ 
ходилася за 9 верст від Р. 1903 її 
перейменовано па ст. «Решетилів- 
ка». У 1910 у Р. паліч. 1431 гос 
по царство (козаків — 858, селян — 
405, іп. непрпвілейованих — 121, 
привілейованих — 47), 7786 ж. 
Млин з просорушкою та гасовим 
двигуном. Значна частина насе¬ 
лення займалася ремеслами та 
кустарними промислами. У містеч¬ 
ку на той час було: шевців — 234, 
кравців — 157, теслярів — 41, 
ковалів — 42, столярів — 23, мід¬ 
ників — 5, ткачів — 49, бондарів — 
11 чол. та ін. Починаючи з 17 ст., 
в Р. було збуд. муровану і 7 дерев, 
церков. З 2-ї пот. 19 ст. іш. 6: 
Успенська церква (1070, згоріла 
в 1744 і заново зведена 1749 уро¬ 
дженцем Р. Арсенієм Могиляпсь 
ким, пізніше митрополитом київ¬ 
ським). У її парафії діяли до ноч. 
20 ст. міністерське земське учили¬ 
ще та 3 ніколи грамоти, на 1912 — 
2 школи грамоти. Введепська де¬ 
рев. п’ятиглава церква, псребуд. 
1752, заново зведена 1855 та ре¬ 
ставрована 1891. При ній діяла 
церковнопарафіяльна школа. Де 
рев. Архангело-Михаіїлівська цер¬ 
ква, збуд. 1802 (замість старої, 
1734). Оновлена у 1860 га 1877, при 
ній — земська школа. Преображен- 
ська дерев’яна церква (перебуд. 
1776), нова — 1837, оновлена 1863. 
ГІїні ній — 2 школи грамоти. Де¬ 
рев. Покровська церква (1742, но¬ 
ва — 1823. остання — 1913). При 
ній з 1894 — жіноча церковнопара¬ 
фіяльна школа. Церкви знесені 
в перші десятиліття Рад. влади. 
1917 в Р. діяли: вище чоловіче 
початкове (засн. 1908), двокласне 
міністерське (1876), земські: 1-е 
чотирикласне (1890), 2-е двоклас¬ 
не (1908), 3-є трикласне (1911), 
Введепська (при Введепській церк¬ 

ві) церковнопарафіяльна шкода 
(1889), Покровська жіноча цер¬ 
ковнопарафіяльна школа (діяла з 
1892 або 1894), Реиіетилівський 
ткацький навчал ьпо-показовп и 
пункт (засн. 1905). 
З 8.У 1896 — бібліотека-читальня, 
з 1886 —- поштово-телеграфне від¬ 
ділення, з 1905 — Решетнлівське 
споживче т-во. У 1903 виникла 
група РСДРІІ, яка підтримувала 
зв’язки з Полтавою іа іп. містами. 
Під час революції 1905—07 місцеві 
робітники і сільська біднота брали 
участь у розповсюдженні антиуря¬ 
дових листівок. У жовтні 1907 в 
містечку відбулися багатолюдні мі¬ 
тинги, на яких виступали оратори з 
Полтави. Наприкінці 1917 в Р. ств. 
організація РСДРІІ (більшовиків). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 Після захоп к чиїм Р. в лип¬ 
ні 1919 депікіпеькпми військами 
ств. два партизан, загони. Влітку 
1921 в районі Р. вели боротьбу з 
махновцями регулярні частини 
Червоної Армії під командуванням 
головнокомандуючого ві йськами 
України і Криму М. В Фруизе 
та його заступника Р. ГІ. Ейде- 
мана. 15.VI 1921 М. В. фруизе 
прибув на станцію Р. Під час су¬ 
тички з махновцями вій був пора¬ 
нений. З перших років Рад. вла¬ 
ди Р. стала центром сільради. 
7. III 1923 утв. Реиіетилівський 
район Полтав. округу в складі 
Решетилівської, Демидіпськоі та 
Куликівської волостей з центром 
у Р., яка стала називатися селом. 
На 7. IX 1923 в Р паліч. 8295 ж. 
На час всесоюзного перепису 1926 
в Р.— 1705 господарств, 7788 ж. 
1920 в Р. організ. перша пром. 
артіль «Допомога селу». 1922 па 
базі ткацької майстерні сгв. пром, 
артіль «Троянда» (з 1927 ім. Кларп 
Цеткін). 1928 пром. кооперація 
об’єднувала 600 кустарів. У 1922 
ств. перша с.-г. артіль «Культура ». 
1923 відкрито Реиіетилівський се¬ 
лянський будинок (сельбуд). 1931 
організ. Перша, а 1934 — Друга 
Решетилівська МТС. У 1937 від- 
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РЕШЕТИ ЛІБКА крито в Р. школу укр. вишивки, у 
якій було понад 70 учнів. 1938 
Р. віднесена до категорії селиш 
міського типу. На час всесоюзного 
перепису 1939 тут иаліч. 64^3 ж. 
У порівнянні з 1926 жителів знач¬ 
но поменшало, ідо стало наслід¬ 
ком огульного розкуркуленпя та 
виселення за межі сільради і до 
Сибіру, відхід частини населений 
у пром. центри, але, ікп лмнерс ц 
голодомору 1932-33. Папсредо іііі 
Великої І і і і ч 11, м і ііі її м м в Г її > і ш 
маслозавоч, пром ,ір11 п. чМ< і.і 
л і < і , харчокомбінат, арті і в \\ 
до і., вишники їм К.іарп Цітісіи, 
ніукарпЯ, ’ МТС, 8 копоснів. 
' період нім фашист, окупації 
(22.IX 19П—23.ЇХ 1943) гітлерів¬ 
ці еірані.пі 173, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 58 чол., 
знищили всі пром. підприємства, 
установи, господарство колгос¬ 
пів, спалили 329 садиб жителів 
селища. Після визволення тру¬ 
дящі Р. зібрали і внесли на будів¬ 
ництво танкової колони «Визво¬ 
лена Полтавщина» понад 1 м пі. 
крб. Тепер па тер. Р. діють: масло¬ 
завод, завод «Металіст», районна 
друкарня, Решті и лі аська фабри¬ 
ка ім. Клари Цеткін. На тер. се¬ 
лищної Ради — два колгоспи: 
ім. М. Горі,кого (зерново-буряків¬ 
ничого напряму, тваринництво) 
та колгосп ім. Ф. Енгельса (спец- 
госп по виробництву свинини). 
У Р. два бу тинки побуту, районний 
вузол зв’язку, Решет илівеьке від¬ 
ділення агропромбанку, с. ні., 
неповна с. ш., два профтехучили¬ 
ща, центр, районна лікарня, полі¬ 
клініка, аптека, Будинок культу¬ 
ри ім. Т. Г. Шевченка (на 700 
місць), 2 клуби, Будинок піонерів 
та школярів, б-ка для дорослих 
(55 тис. од. зб.), б-ка для дітей 
(33,7 тис. од. зб.), пар. історич. 
музей, 2 парки, стадіон. 
З Р. походив укр. культурний і 
церковний діяч Симеоп Тимофіє- 
впч, який 1670 видав книгу «Нау¬ 
ка христіаиская из Евапгелія вко- 
ротце сложоная на каждую неде 

лю па у весі рої...... Уродженцями 
Р. є письменники: 13. її. Бондарець 
(1920—59), 71. МІ Всриигора, Д. Г. 
Дереч, О. М. Дмптрепко, 1.1. Піль- 
гук (1899—1984)| Гут навчався Ге¬ 
рой Ра і. і оюзу (1945) Б Л. Олій¬ 
ник (1919 70) З Р. пов’язані 
імена братів ні порипів II І. та 
А. І Борисошіх. І Іеодіюра.ніво Р. 
ні рй іував 1. II. Котляревський, 
мат якою, II Л. Жуковська, 6у 

іа зві в п родом. Улітку 184о Р. 
ні і ні ідв Т. Г. Шевченко. У серпні 
того ж року він виконав тут туш¬ 
ило. сепією та аквареллю два ма¬ 
люнки «В Решєтилівці», па яких 
відтворив краєвид з різних точок. 
Згадки про Р. є в повісті Шевчен¬ 
ка «Близнецьі». Дехто з дослідни¬ 
ків шевченкознавців вважає, що 
під час відвідин Р. поет зупинявся 
у поміщика О. В. Попова, інші вва¬ 
жають, що Шевченко жив у родича 
О. А. Лук’яновича — II. Ф. ІІІим- 
кова, брата декабриста І. Ф. Шим- 
кова. Звичайно, Шевченко міг 
відвідати й маєток О. В. Попова, 
оскільки насамперед бібліотека іі 
архів його батька становили чима¬ 
лий інтерес для Археографічної 
комісії, за дорученням якої поет 
здійснював свою мандрівку гіо 
Україні. Тут, у сільс. клубі, почав 
свій шлях у велике мистецтво 
укр. співак, нар. арт. СРСР (з 
1951) Б. Р. Гмиря (1903—69, 

Решстплівка. Профтехучилище № 52. 
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уродженець м. Лебедина Сум. обл., 
був солістом Київ, театру опери 
і балету; Держ. ир. СРСР, 1952). 
У Решетилівській с. ш. у 30-і рр. 
навчався укр. прозаїк і журна- 
ліст 1. А. Мацепко; у 60-і рр. в 
редакції газ. «Колгоспник» пра 
цював укр. нарисовець В. М. Ми- 
сю[)Єііко; 1952 Р. відвідав укр. 
письменник і літературознавець 
А. В. Трипільський. У центрі се¬ 
лища, при вході до парку 40 річчя 
Перемоги, розтані. меморіал — 
братська могила (спорудж. 1956, 
реставр. 1985), де поховані воїни 
Рад. Армії, що загинули при за 
хисті та визволенні Р. у 1941—43 
б учасників громадян, війни, по¬ 
хованих 1919—20; 1956 встановле 
но надгробок на братській могилі 
рад, воїнів, полеглих при обороні 
Р. 1941, та пам’ятник воїиам-о і- 
носельцям, які полягли під час 
Великої Вітчизп. війни, 1967 вста¬ 
новлені пам’ятники: Т. Г. Шевчен¬ 
ку, Ф. Енгельсу, В. І. Леніну, 
М, В. Фрунзе; 1968 — О. М. Горь- 
кому, 1970 — пам’ятний знак 
Трудової Слави — трактор «Уні¬ 
версал», 1974 — пам’ятник піоне¬ 
ру Альоші Василенку (1932—43). 
Встановлено Герою Рад. Союзу 
Олійнику /. Л. меморіальну дош¬ 
ку (1982, на фасаді будинку шко¬ 
ли, де він навчався), 1990 — вої 
нам-інтернаціоналістам В. П. Пу- 
стовару (на фасаді будинку с. ні.) 
і Вєкличу І. М. меморіальну дош¬ 
ку (на фасаді будинку СПТУ 
№ 52). Решстилівцям — во'інам-ін- 
тернаціонал істам мемор і ал ьна 
дошка у парку їм. 40-річчя Пере¬ 
моги. У селищі — українських 
вишивальниць Водні Я. С. моги 
ла, ЗленкоГ. К. могила. 
Поблизу сіл Прокопіьки та Сені 
виявлено поселення черпяхівської 
культури (3—4 ст. н. е.). Див. та¬ 
кож ст. на термін «решетплівсь 
кий». Іл.— табл. XXXII. 
РЕШЕТЙЛІВОЧКА — рі чка в 
Полтав. обл. Тече тер. Великоба 
гачанського р-ну. На березі Р.— 
с. Мала Решетилівка. 

РЕШЕТЙЛІВСЬКА ФАБРИКА 
ІМЕНІ КЛАРИ ЦЕТКІН ви[юб- 
ннчо-торгового об’єднання худож¬ 
ніх промислів «Українські про¬ 
мисли». Виникла 1905 як невели¬ 
ка ткацька майстерня. Розмісти¬ 
лася в кол. садибі поміщика Хри¬ 
пу нова, яку придбало Полтав. 
губ. земство. Майстерня займала 
23 робочі кімнати. Тут було вста¬ 
новлено п’ять дерев’яних ткацьких 
верстатів. Значний обсяг роботи 
викопували па дому. Очолила май¬ 
стерню Галина Ткаченко, яка на 
топ час закінчила Дігтярівську 
ткацьку школу-мапстерню. Осн. 
увага була зосереджена на ткацтві 
і ручній вишивці скатертей, наво¬ 
лочок, покривал та купонів жіно¬ 
чих суконь. У 1912 у майстерні 
почалося впровадження вибійки. 
) роки громадян війни промисел 
занепадає. 1922 ткацька майстер¬ 
ня була перетворена на пром. 
артіль «Троянда» з двома цехами — 
ткацьким і вишивальним У 1926 
артілі присвоєно ім’я Клари Цет- 
кін. Відновила роботу у 1944. З по¬ 
чатку 50 х років стали створю¬ 
вати нові малюнки для виробницт¬ 
ва Є. О. Ребрик, В. В. Кулик, 
М. Г. Корольков, Г. К. З лейко. 
У 1960 промартіль перетворено на 
ф-ку. 1955 встановлено двобічний 
верстат, удосконалено верстат для 
виготовлення килимів з рослинним 
орнаментом. Під керівництвом 
інженера-конструктора Ф. В, Щер- 
бачепка сконструйовано й виго¬ 
товлено килимо ткацький верстат 
КТ-175 для він отовлепня кили¬ 
мів з геом. орнаментом. Крім ки¬ 
лимів, ф-ка виготовляє налавни- 
ки та килимові доріжки, верети і 
тематичні килими-гобелен и. Ос¬ 
воєно виготовлення ремізної ска¬ 
терті типу плахтової тканини, по¬ 
кривала, рушників, наволочок. З 
1970 застосовується вишивка за 
трафаретом. Діє експерименталь¬ 
на художня лабораторія. У по¬ 
воєнні роки вироби ф-кп систе¬ 
матично експонуються на респ. 
та всесоюз. виставках, на міжнар. 
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РЕШЕТИЛІВСЬКІЇЙ РАЙОН ярмарках — у Дамаску, Парижі, 
Брюсселі, Лейпцігу, Торонто, Мар¬ 
селі, Токіо, Загребі, Брно, Лос-Аіі- 
келесі, Познані та ін. містах. 
Гам були представлені укр. ки¬ 
лими з полтав. орнаментом, виго- 
говлені К. Черкун, А. А. Щегуль- 
ною, Ті Мезниченко, М. Черкун, 
М. Хоружою, Н. Гребінник та іи. 
За високохудожнє викопаїшя і но 
рів декор.-прикл. мистецтва Держ. 
премії УРСР імені Т. І .. ІЛемчеика 
н галузі обра ют00р. мпсіеціпа 1986 
УДОСТОЄНІ ХуДО'І-вНК И Л. ( І ОіН Ту 
ха (зас і художник N'14 І’)та II II 
Бабпіко» > п 111 м. 11 н 111111 іпііг и мін 
Д. «1) Сф| и*мі >па і .і І ( 1 іон рі 
рі щ.. 11.1 <11 ці пращо* кісд. мам 
< к р мар. гнор’нх іі іяптіпал ьііиця 
О. М. Василенко. Розміщена ф.іб 
рнка У емт Решетилівці, вул. Лені¬ 
на №62/1. Іл.— табл. XXXII. 
РЕШЕТЙЛІВСЬКА ФОРТЕЦЯ 
17—18 ст. Споруджена па поч. 
17 ст. водночас із заснуванням 
слободи, згодом сотенного містеч¬ 
ка Решетилівки. Служила укріп¬ 
леним ядром поселення під час 
тат. нападів, селянсько козацьких 
повстань 1-ї йод. 17 ст., визволь¬ 
ної війни 1648—5 і, Північної вій¬ 
ни 1700—21. Розтані, на трикутно¬ 
му мисі — узвишші па правому 
боці р. Гонт ви та її притоки. У 
17 ст. захисні огорожі фортеці 
складалися із зем іямого валу 
та рову, дерев’яних огорож та 
башт. За планом 17 іб обриси фор¬ 
теці наближалися до і рику пінка, 
її оточували земляні вали, рови, 
палісади, рогатки. До укріплення 
вели четверо воріт та три хвіртки. 
Всередині розташовувалися три де 
рев’япі церкви, торгові ря ш, со¬ 
тенні адм. споруди, інші і ромад- 
ські й приватні двори та будівлі. 
Заг. довжина укріплень сягала 
630 саж. Р. ф. втратила своє 
значення в 2-й пол. 18 сг. (див. 
Оборонне будівництво). Зал пінки 
земляних укріплень простежу¬ 
ються па місцевості й тепер. 
«РЕІНЕТЙЛІВСЬКИЙ ВГСНИК». 
Газета, орган Решетилівської рай¬ 

онної Ради нар. депутатів. Вихо¬ 
дить з 11. IX 1901. 
РЕШЕТЙЛІВСЬКП Й ІСТОРИЧ¬ 
НИЙ МУЗЕЙ народний; Відкр. 
1965 у смі Решети ііізці. Площа — 
153 м2. У музеї на і і чується понад 
З тис. експонатів, а них II >6 орп- 
г і 11 л л і, 1111 х. Звання народного удо¬ 
стоєний 1982 Розтані на вул. 
Ленін і № 9. 
РІЧНІ ГЙЛІВСЬКНЙ МАСЛО 
З МИ')Д. Сів 1928 на базі пункту 
пргіііОму молока. Під час віііип був 
зр \ і і і іона 11 и і і і частково відповле- 
ліні після йизвоаСніїя Решетилівки 
в 1943. У 1951 —55 по суті було збу¬ 
довано повий маслозавод. 1992 на 
підприємстві діють маслоцех, цех 
по виробництву цільномол. про¬ 
дукції, сиру, цех по вироби, рід¬ 
кого замінника цільного молока, 
цех сушки. 
РЕШЕТЙЛІВСЬКИЙ РАЙОН. 
Знах. у центр, частині обл. Площа 
1 тис. км2. Населення 31,9 тис. 
чол. (1990). У районі 83 населених 
пункти, з них 74 підпорядковані 
сільс. Радам і 9 селищним. Центр— 
емт Решетилівка. Утв. 1923 (з 
лютого 1932 до вересня 1937 Р. 
р.—у складі Харків., з 22.IX 1937 
— Полтав. обл.). Під час нім.- 
фашист. окупації (вересень 1941 — 
вересень 1943) з 141 населеного 
пункту уціліло 33, решта спалена 
на 25—75 відсотків, зруйновано 
господарство колгоспів, МТС, 7 
лікарень, 3 поліклініки, 31 шко¬ 
лу, 11 клубів, кінотеатр та ін. 
1962 до складу Р. р. включено 
частину тер. Великобагачанського, 
Гоголі вського і Новосапжарського 
р-нів. Його тоща становила 2,23 
тис. км2, паліч. 272 нас. пункти. 
У сучасних межах Р. р. з 1966. 
Поверхня рівнинна! Корисні ко¬ 
палини: природний газ і нафта. 
З Гін. на Пд. Зх. район перерізує 
р. Говтва, па Зх. межі району — 
р. Псел. Грунти чорноземні. Пло¬ 
ща лісів 4.1 тис. га, переважають 
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сота, вільха, дуб, осика. У райо¬ 
ні — Михиівський заказник реслг. 
значення. Найбільші пром. під¬ 
приємства: маслоробний з~д, ас- 
фальто бетонний з д, з-д «Мета¬ 
ліст», ф-ка художніх виробів. 
Спеціалізація с.-г.— вирощуван¬ 
ня зернових,, тех. та овочевих 
культур, вироби, м’яса, молока, 
яєць, вовни. 1990 площа с. г. ста¬ 
новила 86,5 та, в т. ч. орної зем¬ 
лі 71,8 та. У Р. р.— 26 колгоспів. 
Залізн ич. от.— Решети л і вка і 
Братешки. Автомобільних шля¬ 
хів — 376,1 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 292,7 км. У районі 
53 навч. заклади: з них 9 с. ш., 
16 неповних с. ш., 24 початкових, 
два профтехучилища, муз. і спорт, 
школи; 40 лік. закладів, у т. ч. 
лікарень — 4, фельдшерсько аку¬ 
шер. пунктів — 33, 2 амбулаторії, 
1 ветлікарня, Будинків культу¬ 
ри — 15, клубів — 23, кінотеатрів 
— 1, кіноустановок — 41, 34 б ки, 
діють 12 музеїв на громадських 
засадах. Видається районна га¬ 

зета «Решетилівський вісник». На 
тер. Р. р. знаходяться поселення 
доби неоліту, черп.яхівської к-ри, 
кургани та курганні групи. Див. 
також статті: Решетилівка, Деми 
дівка. Жовтневе, Каленики, Куко- 
бівка, Лобачі, Лиман Другий, Ма¬ 
лий Бакай, М’якеньківка, Піща¬ 
не, Плоске, Потічок, Сухорабівка, 
Федіївка, Шевчепкове, ІІІилівка. 
РЕШЕТЙЛІВСЬКИЙ ТКАЦЬ¬ 
КИЙ нАвчАльно-поклаб 
ВИЙ ПУНКТ Гіолтав. повітового 
земства. Засн. 1905. Мав відділи: 
ткацький і вишивальний, з 1912 — 
вибійчаний. 1914 був реорганізо¬ 
ваний в ткацьку навчально--пока¬ 
зову майстерню. Тканина (різні 
гатунки полота, доріжки, ков¬ 
дри, гардини, килими, салфетки, 
рушники, ширми) іі вишиті речі 
з класичними укр. візерунками 
та технікою продавались па Ук 
раїпі, експортувалися в зарубіжні 
країни. Див. Промисли 'кустарні. 
РЕШЕТЙЛІВСЬКІ СТАТТІ 1709 
— законодавчий акі царського 
уряду щодо управління Лі по¬ 
береж. Україною. Складалися з 
14 пунктів т. з. «просптельних 
статей», з якими 17.VII 1709 геть¬ 
ман І. Скоропадський звернувся 
з Реиіетилівки до Петра 1, і від¬ 
повідей царського уряду. Царсь¬ 
кий уряд підтвердив феод, приві¬ 
леї козац. старшини, зберіг за 
нею адм.-судову владу, заборонив 
{юс. воєводам втручатися в справи 
адм. управління. Водночас Р. с. 
посилили залежність гетьмансько 
го уряду від царату. Були спря¬ 
мовані на дальшу ліквідацію політ, 
автономії Лівоберєж. України. 
РЕШЕТЙЛІВЦЯМ — БбїНАМ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ М Е- 
МОРіАЛЬНА ДбШКА, Вс і а 
новлена у Решетплівці в парку ім. 
40-річчя Перемоги на честь воїн і в- 
інтернаціоналістів Ііустовара Ві 
талія Петровича (1960—Н0) і;і |Щ 
клича Ігоря Миколайовича (РМ>!) 
88, див. Векличу І. М. ч/ тірі- 
альна дошка), які загинули під 
час проходження військ, служби 
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РИПІ м,і гері Л(|)і; 111 і < і ..і 11 у. Д« >111 кі 
мармур, відкрита І990, 
РЕШЙТНИКИ (до 1916 і і арі 
Сім кари) село Новосаііжарі икого 
р цур центр сільс. Ради пар де 
11 у і ні и. розтані, за 17 км від рай¬ 
центру і іа 6 км від залізіїич. ст. 
Мата Нерсіцсніипа (на лінії Под¬ 
іл на — Кременчук); за 5 км — 
автомагістраль Полтава — Кірово¬ 
град. 1572 ж. (1990). Заснування 
Нових і Старих Санжар відносить¬ 
ся до ноч. 17 ст. і приписується 
польському шляхтичу Козаковсь- 
кому (можливо Казановському). 
Назва походить від тюркського 
«слцчаров >рідок, урочище. 
Згодим гуі через Ворсклу Прохо¬ 
див Чумацький шлях. У 1946 село 
перейменовано на честь Героя 
Рад. Союзу І. Г. Решетишса. Пер¬ 
ша згадка про село як сотенного 
містечка відноситься до 15. IV 
1659. Ця дата стоїть па листі 
ІІолтав. полковника Кирила Пуш- 
каренка до царя Олексія Михай¬ 
ловича. 1859 в м ку нлліч. 693 дво 
ри, 4636 ж., сільське управління, 
гри ярмарки на рік. 1910 у селі 
з 20 хуторами — 1002 двори, 
5797 ж. На той час було 5 церков — 
Миколаївська (1857), Покровська 
(1868), Нреображеиська (1887), 
Троїцька (1862), Успенська (1883). 
Дві парафіяльні школи, земське 
училище (з 1846). 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Центр сільради. З 1923 — 
Мачуського р-ну ГІолтав. окр. 6711 
ж. У '1926 — 1215 господарств, 
5599 ж. У період нім.-фашист, 
окупації (17.IX 1941 — 22.ІХ 1943) 
розстріляно 10 чол., відправлено 
в Німеччину 374 чол. Р.— центр, 
садиба колгоспу «Червона зірка» 
(спеціалізація — вирощення м’яс¬ 
ної худоби). У селі є нафтопроми¬ 
сел, відділення зв’язку, АТС (107 
номерів), побуткомбінат, лікарня 
(на 25 ліжок), вет дільниця, Бу¬ 
динок культури (па 450 місць), 
2 б-ки (19,4 тис. од. зб,). Електри¬ 
фіковано 1958, радіофіковано 
1959, телефонізовано 1979. Уро- 

ЩИІІЦНМИ СС 'ІЗ І р'и рІЧ. ІІИСЬМеН- 

ІШ! І М Гни і! (ЦЛ9 77), нар. 
арі. ГІ ’«ОС Р, і * і ііі і ігіі ці і р. гс 
аїру опери і би в іу їм < М Кі 
рова М. М. ( « р. із, вик шдач 
Харків. Консерваторії І І. Голос 
ня, співачка О. П. Калииичі нко. 
У селі — братська могила рач. 
воїнів, полеглих 1941 при обороні 
і 1943 при визволенні від гітяеріп 
ців. Споруджено 1957 пам’ятник 
землякам, які загинули (321 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни, пам’ятний знак па місці висад¬ 
ки десанту рад. бійців в ніч на 
13 серпня 1943. В ур. Городок 
скіфський могильник 7—3 ст. 
до її. е., олов’яно-руські городи¬ 
ща 8—10, 10—11 та 13 ст. 
РЕІІІЕТНИКУ І. Г. ПАМ’ЯТНИК 
у с. Вільному Машівського р-ну. 
Встановлений 1967 па честь Рсшет- 
нііка Івана Григоровича (1924— 
45) — 1 еро я Рад. Союзу. II. у 
о. Василівні (тепер Вільне). 1942 
пішов добровольцем на фронт. 
Брав участь у боях па Донському, 
Воронежеькому та 1-му Укр. фрон¬ 
тах. Звання удостоєний 1943 за 
мужність і відвагу, виявлені під 
час форсування Десни. Після по¬ 
ранення 1944 закінчив Саратовсь¬ 
ке танкове уч-ще і повернувся на 
фронт. Загинув у бою за Берлін. 
Пам’ятник — залізобетонне по¬ 
груддя (вис. 1,4 м) на постаменті 
(вис. 2,1 м). Виготовлений у Дні¬ 
пропетровських художніх майстер¬ 
нях. 
ржАвець — річка в ГІолтав. обл., 
права прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
РЙГИ — село Лохвицького р-пу, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Венсла- 
ви і Пестичевське. Розташ. в доли¬ 
ні р| Сулиці, за 7 км від райцент¬ 
ру і за 17 км від залізіїич. ст. 
Сула. 510 ж. (1990;. Відома згад¬ 
ка про село відноситься до 1721, 
коли в ньому наліч. 16 господарств. 
Входило до Лохвицької сотні Лу- 
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бенського полку; з кін. 1781 — 
Лохвицького пов. Черніг. наміс¬ 
ництва, з 1796 — Малорос., з 
1802 — Полтав. губ. 1859 в Р. чис¬ 
лилося 115 дворів, 698 ж., Воз- 
несенська церква ^дерев. з окре¬ 
мою дзвіницею, 1792), б-ка. У 1900 
в Р. було 3 громади (козаків, се- 
лян-власників і казенних селян), 
282 двори, 652 ж., церковнопара¬ 
фіяльна школа. 1910 — 172 двори, 
947 ж- 
Рад. владу проголошено 21.1 1918. 
1923 — центр сільради Лохвицько¬ 
го р ну Ромепського округу. 1038 
ж. Того ж року організ. першу 
с.-г. артіль «Дружба»; ств. парі, 
орг-цію, 1924 — комсомольську. 
У 1928 утв. колгосп «Нова думка». 
Під час нім.-фашист, окупації 
(13.ІХ 1941 — 13.ІХ 1943) діяла 
підпільна група. У повоєнні роки 
колгосп «Нова думка» переймено¬ 
вано на ім. М. С. Хрущова. 1958| 
після приєднання до нього колгос¬ 
пів «Червоний колос» (с. Венсла- 
ви) та «Жовтнева революція» (с. 
Пестичевське), дістав назву остан¬ 
нього. Тепер у Р.— неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, Бу¬ 
динок культури на 250 місць, б-ка 
(9,6 тис. од. зб.), кіноустановка. 
У селі пам’ятник В. І. Леніну 
(1967) і пам’ятник односельцям, 
що загинули (176 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизп. війни (1969). 

Собор Різдва Богородиці 
у емг Козельщині. Фото поч. 20 ст. 

РЙМАРІВКА — село Галицько¬ 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла: Змажине, Максимівка, Цимба- 
лове. Розташ. на р. Труні, за 11 
км від райцентру та за 9 км від за- 
лізнич. ст. Гадяч. 1033 ж. (1990). 
Засн. в 16 ст. Згадується в істор. 
документах 17 ст., значиться на 
карті Г. Л. де Боплана. У 2 й пол. 
17 ст. відноситься до Галицького 
замку, за гетьмана І. Самойлови- 
ча була віддана бунчуковому то¬ 
варишеві С. Гречаному, що під¬ 
тверджено універсалом гетьмана 
I. Мазепи від 1689. За переписом 
1859 в Р. (село власницьке і козаць¬ 
ке) 219 дворів, 1907 ж., дерев. 
Покровська церква (побуд. 1783 
колезьким асесором Г. Є. Стапі- 
славським замість старої. Тут збе¬ 
рігалися давні рукописні книги: 
євангеліє і гребиик 1 (> ст.), цер¬ 
ковна сторожка, б-ка, попечитель- 
ство, 2 школи грамоти, поч. нар. 
уч-ще І. І. Маслова, земське нар, 
уч-ще, приватний жіп. пансіон. 
1900 у Р. Красполуцької вол. (з 
хут.) 524 двори, 3054 ж., діяла 
земська школа. 1910 у Р. Гадяць- 
кого пов. 336 дворів, 2035 ж., нова 
Покровська церква (1906), церков¬ 
нопарафіяльна школа. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Па 7.ІХ 1923 у Р.— 2438 ж., 
підпорядковані 9 нас. пунктів. 
У 1924 ств. комуну «Незаможник», 
1925 — ТСОЗ «Об’єднання», 1930 
— колгосп «Вперед». Під час нім.- 
фашист, окупації (27. IX 1941 — 
II. IX 1943) гітлерівці закатували 
12, вивезли па примусові роботи 
до Німеччини 218 жителів села. 
Діяла підпільна комсомол, група, 
яку очолював І. Ф. Литовка. У 
лютому 1989 від колгоспу «Прапор 
комунізму» відокремився колгосп 
«Україна». Тепер у селі розташ. 
його цеггтр. садиба (м’ясо-зерно- 
вого напряму, тех. культури), 
с. ш., дільнична лікарня (25 місць), 
дитсадок (160 місць), клуб на 
150 місць, б ка (14,9 гис. од. зб.), 
споживче т-во, ветдільниця, по- 
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буткомбінат. Уродженець села — 
Герой Рад. Союзу (1943) М. Ф. Ли- 
моііь (1918—79, похований у Га¬ 
дячі). У селі споруджено мемор. 
комплекс: пам’ятник (1953) на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули (46 чол.) при визволен¬ 
ні села 1943 від нім.-фашист, 
загарбників, та стела (1972) з 
прізвищами воїнів-односельців, по¬ 
леглих (362 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн, війни. Брат¬ 
ська могила борців за владу Рад, 
загиблих 1920 — 22 (пам’ятник 
1957). 

«РИТМ» фабрика. Заснована 
1933 як цех по ремонту і рссіан 
рації музичних і метрумен і і о. Мі 
стивея в пристосованому примі 
щенні (Полтава, вул. Ф рун де 
№ 36). 1946 цех був перетворе¬ 
ний на Полтав. фабрику баянів. 
З 1956 почалося вироби, акордео¬ 
нів — основна спеціалізація фаб¬ 
рики й тепер. Цех ііїирпоіребу ви¬ 
готовляє дитячі пластмасові іграиі 
ки. Сучасна назва з 1989. Адреса: 
вул. Пушкіна № 42. 

«РІДНЕ СЛбВОк Щоденна літ.- 
громад. і політ, газета, виходила 
у Полтаві 1918—19 за редакцією 
П. Тищенка. 

«РІДНИЙ КРАЙ». Укр. тижне¬ 
вик (згодом — двотижневик), 
громадський і д і те рагу рн о- н ау к. 
часопис. Виходив 1905—07 у Пол¬ 
таві, 1908 — 14 — у Києві, 1915— 
16 — у Гадячі. Засновники жур 
палу: адвокат М. А. Дмитрівн 
(1867—1908; див. Дмитрісва он 
дииок) та письменники Панас 
Мирний і Г. Коваленко (1868 
1937). Першим видавець І , 1. 
Маркевич (див, «Маркевича і , /. 
книгарня»), Редагували: Г. Кова 
ленко, М. Дмитрісв (з № 27), 
Олена Пчілка (див. Іїчілці Олені 
меморіальна дошка). У 1906, 1908 
—14 до «Р. к.» виходив додаток 
«Молода Україна>. Адреса редак¬ 
ції: у Полтаві — бульвар Котля¬ 
ревського (кол. вул. Протопопів- 
ська № 41, 1907). 

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ СОБОР 

РІЗДВА БОГОРОДИЦІ СОБбР* 
1) У смт Козельщині. 1-й Р. Б. с. 
Кше латинського Різдва Богоро¬ 
диці монастиря збуд. 1882 (1906 
розібраний і перенесений у Кате- 
рнносл. губ.). Проект нового собо¬ 
ру запропонував київ. арх. В. М. 
Ніколлєн, але він був відхилений 
і нроєм доручили скласти полтав. 
снар\. арх. С. В. Носову. Буді- 
ве ієні роботи розпочалися 1900 
під керівниці вом підрядчика В. П. 
І і рану щепка і закінчилися 1903. 
Внутрішні оздоблення тривало до 
1906, коли собор було освячено, 
Р. 1». с. мурований, п’ятибаннии, 
хрещатий у плані, з багатоярусною 
дзвіницею а ах. боку. Мас оригі¬ 
нальне конструктивне рішення: 
внутрішній простії) перекрито без 
відокремлених опор за допомогою 
арок, п’яти яких розміщені майже 
на рівні підлоги впритул до наріж¬ 
них стіп. Перетинаючись вони 
утворюють четверпк, який за допо¬ 
могою парусів переходить у круг¬ 
лий барабан, прорізаний вікнами, 
що несе центр, башо. Менші бані 
увінчують невеликі бічні компарти- 
менти. Собор мав щиро оздобле¬ 
ний інтер’єр. Його окрасою був 
складини іконостас, виготовлений 
майстрами моск. фірми Менціоні 

Церква Ріадва Богородиці 
у Полтаві, Фото іюч. 20 <т. 

ЗО* 835 



з білого мармуру з використанням 
вставок із зеленого оніксу, че¬ 
канки, позолоти, мозаїки. Мав 89 
ікон, які викопав моск. худож. 
Гур’янов. Розписи інтер’єру здій¬ 
снив худож. М. І. Мурашко. Оба¬ 
біч гол. входу було вміщено мар¬ 
мурові дошки: одна сповіщала про 
відвідини храму 1904 царем Ми¬ 
колою II, а друга наводила роки 
будівництва. Після закриття 1929 
монастиря у Р. Б. с. влаштували 
театр. У роки окупації відновив 
діяльність, але у повоєнні роки 
знову був закритий. 1990 переда¬ 
ний православній громаді і рестав¬ 
рується. Іл.— табл. XXVII. 2) У 
м. ІІирятшіі. Зведений 1781 на 
замовлення полкового есаула 
А. М. Ільченка. Спочатку мав 
вигляд прямокутника, витягну го- 
го з Сх. на Зх. і своїми формами 
повторював традиційні тридільні 
дерев, церкви’ того часу. Після 
перебудов 19 ст. перетворився 
на тршіефний, п’ятибапннй храм. 
1980 завершено реставраційні ро¬ 
боти за проектом арх. В. І. Корне- 
євої. Зараз собор являє собою 
муровану одноярусну, прямокут¬ 
ну в плані, тридільну споруду» 
Фасади завершені карнизом не¬ 
складного профілю з трикутними 
фронтонами. Центр, частина пе¬ 
рекрита склепінням і завершена 
восьмигранним барабаном з банею, 
яка нагадує форми дерев, церков. 

Церква Різдва Іоанна Предтечі 
в Лубнах. Фото поч. 20 ст. 

Поверхня стін прикрашена склад¬ 
ною ліпшшою наличників, харак¬ 
терних для укр, барокко. Р. Б. с. 
— унікальна і своєрідна споруда, 
що тісно пов’язана з дерев, мону¬ 
ментальною архітектурою. 1990 пе¬ 
реданий релігійній громаді. Гл.— 
тябтт 
РІЗДВА БОГОРбДИЦІ ЦЕРК¬ 
ВА 1) У м. Лохвиці. Зведена 1763 
—71 на кошти П. Калин шевського 
на місці попередньої, що згоріла. 
Будувалася майстрами І. Ьродаць- 
ким і В. Волошинєнком на зразок 
Троїцької церкви в Лубнах. Де¬ 
рев., хрещата в плані, п’ятиверха. 
Іконостас виконав житель с. Биб- 
ці козак П. Васильєв, який за 
контрактом забов’язався: <<пконо- 
стас малярскою і золо і аре кою ро¬ 
ботами іздЬтагь... золотом черво¬ 
ним, а поле между гем пмсюїцоеся 
гс ребром, а по серебру баканом 
веішцепекпм покришать. Па глад- 
ком золоценшо мізетами. где ши¬ 
роко, церковного золотою ж здо¬ 
лать на наместпих и па всех ико- 
пах вепецкпми красками добрьімн 
и раствореїшьтм золотом, гдТ толь- 
ко надобно бедет также во впутрй 
церкви всЬ стени п верхи вьібелить, 
а в банях скленения помальо- 
вать...». У справі будівництва Р. 
Б. ц. згадується також іконопи¬ 
сець Шушляпський. Не зберегла¬ 
ся. 2) У Полтаві. Перша дерев. 
Р. Б. ц. згоріла 1771. На її місці 
1775 Луценкоч і Лаврептісвпм 
була збуд. нова дерев, церква, 
яка існувала до 1896 (перенесена 
до с. Іїовопарафіївки Костянти- 
иоградськоіо пов.). 1896—99 на 
Подолі зведемо муровану Р. Б. ц. 
у псевдовізантійському стилі. Од- 
иоверха, хрещата у плані, пд. і пн. 
рамена завершені півкруглими 
екседрами. Між ними і апсидою 
вбудовано невеликі прямокутні у 
плані об’єми. Масивний центр, 
четверик увінчано світловим купо¬ 
лом на круглому барабані. З зх. 
боку сполучалася з багатоярусною 
дзвіницею. Діяла церковнопара¬ 
фіяльна школа. 1931 Р. Б. ц. за- 
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і.рита і згодом розібрана. 3) V 
Василівні {тепер с. Гою іоне 
ІІііимацькОіО р иу). Збудована 1821 
на гер. Гоголі в-Яиовськп.\ ан)шш 
• >а і ькамн М. П. Гої і і я, яких по 
цім було поховано б і п 11« *;»і ті 

< рів, Го/п’іі<; Лтни іііу н \ П . і пні 
'/. /. я отій) Мурон/т.і чрмп.і 

і а и п. ьі пі, \ 11111' і 111, і п і ж: фі ріп 
ним купо тм пМ їй м і,ми і ранні >м\ 
оарабапі. V ?() х рр І'* * і ібу ці 
папи іішпііпю і оіОр«»ку І8*М» по 
!»- і і ні ір\ і мпо 11 «| 11 і жпоипра 
фі»ММ|\ ІІМ п IV І*. її н ІІГ іОГ|НЧ- 

і її а ри ін ір.11 і і 1< ( ■ 1,11 м. іл. 

ні і ІИ 
1*1.1 І, НА ІОЛИНА ПРЕДТЙЧІ 
ЦІ РІС НА у м. Лубнах. Збуд, у 18 

« і рос. майстрами на замовлення 
і а і мною статського радника І. К. 
Ііпчспка га ради Братської учи- 

іс п.ської ніколи. Мурована, в од¬ 
ному зв’язку з дзвіницею. Діяла 
іакож братська одпокласца цер- 
І.овпопара(|)імлі.на школа. Пе збе 
| М'І .1111 я 
РІЗДВА ЦЕРКВА у с. Бері умах 
\оро.іьської о р пу Збудована 
1801 07 у с і п п ампір ніч ус ппа.’іь- 
пнця поміщиків БазнЛгммчіи. Вва- 
каюгь, що анюрим проекту міг 
бути арх. М <) . Іьвов. За типом 
муровані одно кінна ротонда (за- 
іа п.па висота помад 28 м) з прямо- 
кутню лік пдою і зх. притвором, 
над яким були дві невеликі баїш 
пі дзвіниці. Має сім входів; голов¬ 
ний, пд. і гін. прикрашено портика¬ 
ми доричного ордера з трикутними 
фронтонами. 1911 інтер’єр центр, 
зали було розписано студентами 
петерб. Академії мистецтв. Р. ц. 
має багато спільних рис з Мико- 
іаївською церквою у емт Дикаиь- 

РІЗЬБЛЕННЯ ХУДбЖНЄ - 
вид укр. тіар, декоративно-ужитк. 
мистецтва, виготовлення з дерева 
частин і деталей будівель, ходово¬ 
го транспорту, меблів, культових 
речей, предметів хатнього вжитку, 
малої пластики. Цехи, що об’єд¬ 
нували ремісників, у т. ч. теслі в, 
бондарів, стельмахів, меблярів, 

РІЗЬБЛЕННЯ ХУДОЖНЄ 

піп і и к чи м серед. 17 от. у Полтаві, 
Кобе-піках, згодом —у Гадячі. Ска- 
гувашій кріпацтва 1861 й розвиток 
і лип.і їм і мі піоснн СВрпЯв новим 
формам кустарного виробництва, 
якими опікувалося Полтав. зсмст- 
іЮ Боно засм. широку мережу 
навч. закладів, надавало тсх. до¬ 
помогу, турбувалося про добро¬ 
бут і репрезентацію виробів па 
виставках. З 1922 мшістрп оброб¬ 
ки дерева об’єдналися в 21 артіль 
(189 чол.) системи «Українкустар- 
спілка». На цей період припадає 
діяльність теслярсько різьбярсь¬ 
ких майстерень у Полтаві, Великих 
Будиіцах і Переяславі. 1929— 
60 функціонувала спеціалізова¬ 
на ф-ка «Спорт і культура» 
у Полтаві з філією у с. Жуки. 
Асортимент: побутові речі, ста¬ 
туетки, сувеніри, різьблені ліній¬ 
ними візерунками. їх у значній 
кількості експортували. У пово- 
сппу добу Р. полтав. краю значно 
пішло па спад і лише працівники 
сувенірного цеху Кременчуцького 
лісгоспзагу (з 1969) виготовляють 
традиц. предмети з тригранно-ви¬ 
їмчастим різьбленням. На Пол¬ 
тавщині історично склалися худож¬ 
ні й ремісницькі осередки оброб¬ 
ки дерева, кожний з них має свої 
особливості. Серед найзначніших 
Грунь і Куземин Зіньків. иов. Че¬ 
пурно зроблені ремісниками вози, 

Церква Різдва у с. Вергунах. 
Фото 1969. 

& 
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сапи, колеса знаходили збут у Ка¬ 
теринославі, Чернігові і Харків, 
губ. Для Золотоніського по в. (Ве 
реміївка, Васютииці) характерне 
суцільне заповнення площин ре- 
зетками, зірками, зернятками на 
санях і возах, щедре вживання 
поліхромії на круглих і хрестопо¬ 
дібних мисках, мисниках, двер¬ 
них одвірках, віконницях. Не¬ 
глибокі врізані групи орнаментів 
прямолінійних форм на спинках 
і насадах возів — для Миргород¬ 
ського пов. (Велика Багачка). 
Колеса для волових і кінних во¬ 
зів, чумацьких маж робилися у 
Попівці, Хомутці, Мачухах, Зуїв- 
цях. Довершені простих форм лож¬ 
ки виготовляли у Хитцях Лубен¬ 
ського пов., складніших — косар¬ 
ські ложки, держаки яких запор 
шу валися головами коней,— у 
Групі. Там само робили чумацькі 
коряки й миски, мпхаплпкп (ко 
рячки для пиття) з лінійними ві¬ 
зерунками. Прянишні форми із 
зображенням птахів, рибок, кони¬ 
ків — у Золотоноші, мотивів сон¬ 
ця, хреста, «дерева життя» — у 
Великих Будищах, рослинні га¬ 
лузки п букети — в Устивиці, 
Яреськах. Окрему групу склади 

Рельєф «Чари». 
Художник П. 1. Волик, 19/3. 

ЮТ В Гіряпииші форми З ЛЮДСЬКИМИ 
постатями — берегині (жінки з 
піднятими руками), вершинки, ін¬ 
коли — улюблена в народі компо¬ 
зиція «Козак Мамай». Серед хат¬ 
ніх прикрас виділялись мисники 
й божники з поглибленим різьб¬ 
ленням, краї яких мали фігурні 
прорізи. У мемор. будинку І. П. 
Котляревського у Полтаві (див. 
Котляревського І. П. садиба) збе¬ 
рігся унікальний різьблений сво¬ 
лок з написом і датою 1705. 
Значну мистецьку вагу становило 
церковне Р. х. (снйцарство), куди, 
крім іконостасів, входили також 
аналікіоти, хрести, постаті святих, 
янголів. Як правило, їх різьбили 
з м’яких порід дерев іі фарбували 
золотом. Відомо, іцо іконостаси 
на Полтавщині виготовляли: Сте- 
фап Муімпппи для Прсображеи- 
ськоіо собору Мгорського мона¬ 
стиря біля Лубен (1685), Сисой 
Шалматов—для соборів Лубен, Ло- 
хвиці, Ромен, Полтави (1763—73), 
Полтав. класичне пар. Р. включає 
техніки: тригранно-виїмчасте різь¬ 
блення (побутових речей, меблів, 
споруд), рельєф (в оздобленні 
іконостасів, кіотів), а також круг¬ 
лу пластику. Остання у вигляді 
зооморфних чи антропоморфних 
додатків до предметів щоденного 
вжитку (ложки, ополоники, сіль¬ 
нички, коряки), завершень па мис¬ 
никах, полицях, балок хат (кони¬ 
ки) започаткована в сивій давнині 
і дійшла до поч. 20 ст. Різьбярі 
вживали обмежену кількість про¬ 
стих лінійних форм: прямі її 
ламані лінії, порізки, трикутні, 
прямокутні та ромбоподібні фор¬ 
ми, «підківки», горошинки. До 
них долучали розетки: прості (спі¬ 
раль, павутинка, вихор або «мли¬ 
нок», з трикутників, «сливок») або 
ускладнені. Вперше вироби нар. 
митців і ремісників експонувалися 
на виставках сільс. творів на 
Іллінському ярмарку в Ромнах 
(1846. 1847, 1848) і в Полтаві; (1851, 
1853). У значнім кількості різьбле¬ 
ні речі, дрібна пластика, меблі 
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представлялися на виставках Ук¬ 
раїни га за її межами. За описами 
і і каталогами виставок 2-ї пол. 
19 — нон. 20 ст. відомо ймення 
талановитих пар. митців. Серед 
них: дід, батько й сип Іван, Федот 
і ГІрокіи Юхименки з Ве інких 
Вудиш, Гаврилко Кулько, Федір 
Коваль з с. Жуки, Павло Кпммш 
ко з Полтави, Яків Іщснко :« Із о» 
ча, ложкарі ЧДчір ГІроцнЛ.і 1.1 
Марко Шаіюрі 11 ко і Лубен л оі» 
Різьбярі 20 сі.1 І іч і м Ха із >у іиин, 

Ваги п» Гнрбу і, Лити Голуб (гк 
сік місі ті мі жим р ти і.і в к м ! П/ у 
11 ірп м ) І и ні кіт.і 111 В і м її 11111 
І І 11 и ік• і 1.1 М іп.іі і і . І.ііи рк і чині' 
І \ \ 11«> 11.1111111111 е і м и п Д ку іти 
В II. Лапа (1937). Зразки \уд<»ж. 
різьбленого дерева зберігаються в 
музеях Полтави| Києва, Кремен 
мука, Лохвиці, Лубен, Миргорода. 
У 1912—13 Полтав. губ. земство 
видало серію альбомів кустарно 
го складу «Укрйииское народмое 
творчвство». Див. Ремісничі нав 
чальні заклади зем< ькі. 
РЇЧИЦЯ — річка в Полтав. оо і., 
ліва прит. р. ІІсла (бас Дніпра). 
РІЧЙІЦЕ. Річки в Полтав. обл. 
1) Ліва прит р. Псла (бас. Дніпра). 
2) Ліва при і Дніпра. Тече тер. 
КобС ІІІЦЬКОІ о |) лу. 
«РОБІТНЙК». 1 азета, виходила 
1925 27 у Полтаві. Див. «Робіт¬ 
ник Полтавщини». 
«РОБІТНЙК КРЕМЕНЧ^ЧЧИ- 
НИ». Щоденна газета. Орган Кре¬ 
менчуцького окружкому КП(6)У, 
окрвиконкому, окрпрофрадп та 
міськради міськкому КГІ України 
та міськради. Виходила під цією 
назвою 1926—41, 1944—59. Об’єд¬ 
нана з район пою газ. «Перемога >>. 
«РОБІТЇІЙІС ПОЛТАВЩИНИ». 
Щоденна газета, орган Полтав. 
окркому КП(б)У, окрвиконкому, 
окрпрофради та міськкому. Вихо¬ 
дила 1925—ЗО у Полтаві. У1925—27 
мала назву «Робітник». У червні 
1930 видання припинено. Влилася 
в газ. «Більшовик Полтавщини ч 
«РОБСЕЛЬКОР». Газета робсель- 
корів Кременчуччини. Видання 

РОЗБИІШВКА 

газ. пРооітпик Преченчуччини». 
Виходила 19.33 і 1936 у Кременчу¬ 
ці (у 1,933 ма із Назву Робселькор 
Креме цчуччілпі ). 
«РОБСЕЛЬКОР КРЕМЕНЧУК 
ЧИНИ . Гм зі га, виходи.ма 1933 у 
Кременчуці 11щ *І>обселркор». 
РОІ.С'І ЛЬКбї» СЕМЧАНЩИ 
ИІІ*. Ви і.іпмч і аз. . Іепінським 
ш їм хоч Виходило 1935—36 два 
р І III II.І місяць V е. ( сичі. 
І’ОіГША річка в По.тгав. обл., 
ко і рукав |> Ворскли (бас. Дпі- 
111»І ) І еі\'їм ІІОО III.IV м. Полтави. 
ІМІ і і в і.ми і \ чанним з реблі біля 
х. Грибіц Iі. стала новим руслом 
р. Ворскли. 
РОГОЗЯНКА -- ручаіі у К| нмеп- 
чуцькому ріп Полтав. обл*, прит. 
Стогпійки. 
РОЗБЙШІВКА — село Галицько¬ 
го р ну, центр сідьС. І’адн пар. 
депутатів, якііі підпорядковані се- 

іа Веселе* Качанове, Крамарщн- 
па* Розкіш. в заплаві р. Хоролу, 
за 31 км від райцентру і за 15 км 
від залізиич. ст. Венеславівка. 
1639 ж. (1990). Р. засн. у 17 ст., 
належала Вишневецькому. Зна¬ 
читься на карті франц. інженера 
Г. Л. де Боплана (перша йол. 
17 ст.). На поч. 18 ст. у селі з’яви¬ 
лися володіння С. В. Рогозинсь- 
кого. 1764 — у складі Гадяпької 
першої сотні Галицького полку. З 
1781 відносилася до Лохвицького, 
згодом до Гадяцького пбв. Черніг. 
намісництва, з 1796 — Малоро¬ 
сійської, з 1802 — Полтав. губ. 
За переписом 1859 в Р. (село влас¬ 
ницьке і козацьке) 254 двори, 
2116 ж., мурована Свято-Духін¬ 
ська церква (побуд. 1789 Р. С. 
Пламенцовпм), при ній б-ка, сто¬ 
рожка; 2 фабрики (одна з них 
сукноробна). На час селян, ре¬ 
форми 1861 Р. належала Олек¬ 
сандрі та Марії Оболенським, На 
1900 у Р Сергіївської вол. діяла 
громада селян-власішків, 496 дво¬ 
рів, 2562 ж., 2 земські школи 
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(1881). У 1910 — 544 двори, 3338 
ж., 2 парових млини; 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. На поч. 1922 у селі діяла 
агроном, с.-г. школа. У 1929 утв. 
ТСОЗ (15 дворів). 1931 — колгосп 
«Перемога». Під час нім.-фашист, 
окупації (20.IX 1941—10.IX 1943) 
гітлерівці до Німеччини вивезли 
понад 100 жителів села. З 1950 
колгосп має назву «Шлях до кому¬ 
нізму». Згодом до нього приєд¬ 
нано колгоспи «Більшовик» (1958), 
«Перше травня» (1960). У селі — 
центр, садиба колгоспу «Шлях до 
комунізму» (зерново буряківни¬ 
чого напряму, тваринництво), від¬ 
ділення зв’язку, АТС, с. ш., шко- 
ла-інтернат (158 учнів), дільнична 
лікарня (25 місць), дитсадок на 
50 місць, Будинок культури па 
450 місць, б-ка (19,3 тис. од. зб.). 
Уродженцем Р. є: укр. патолоіо 
анатом Є. І. Чайка [ 1902—76; 
доктор мед. наук (з 1940), про¬ 
фесор (з 1940); засл. діяч науки 
УРСР (з 1957)]. Споруджено па¬ 
м'ятники (1965): на братськії! мо¬ 
гилі рад. воїнів, загиблих (40 
чол.) при визволенні 1943 села від 
гітлерівців, та вошам односель¬ 
цям, полеглим (286 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни, 
«РОЗГОРНУТИМ ФРОНТОМ». 
Газета, орган Бригадирі вського 
РК КП(б)У, райвиконкому, рай¬ 
ради профспілок. Виходила 1930— 
33 у Козельщині Харків, (з 1937 — 
Полтав.) обл. У 1933 Бригади- 
рівськип р-н перейменовано па 
Козел ьщшіськип. 1941 видання 
припинено. 
«РОЗГОРНУТИМ ФРОНТОМ». 
Газета, орган Семені вського РК 
КП(б)У та райвиконкому. Вихо¬ 
дила 1931—36 у Семепівці. 
«РОЗКОПАНА МОГЙЛА» МАЙ- 
ДАн. Знаходиться на лівому бе¬ 
резі р. Ворскли, біля с. Лихачів- 
ки Котелевського р иу серед кур¬ 
ганного могильника доби бронзи — 
скіфського часу. Вперше описаний 
1857 Філаретом, обстежений у 
кін. 19 ст. І. А. Зарецьким, 1952 — 

Б. А. Шрамком, 1953 — Г. Т. Ков- 
паненко та ін. Являє собою насип 
округлої форми діаметром 110 м 
1 висотою 11 м, всередині якого 
є заглибина діаметром 35 м. Нав¬ 
коло кургану — рів глибиною до 
2 м. На ІІн. Сх. від «Розкопаної 
Могили» збереглися два відтин¬ 
ки валу висотою 1,5 м, від яких 
відходить ще один вал довжиною 
понад 40 м і висотою до 2 м. У ці¬ 
лому куріап має вигляд кільце 
ваго валу з п’ятьма розривами. 
Насип задерновано. Поряд зібрані 
уламки античних амфор. Пам’ятка 
є залишками великого кургану 
скіфського часу, пошкодженого 
селітряним виробництвом 17— 
18 ст. (див. Майдани). 
РОЗСОЛІАпськ 11Й ЗАКАЗ¬ 
НИК —- бот. заказник (з 1982). 
1111111 і насадження* 1967 посадже¬ 
ні горіх ведмежий, ліщина. Роз¬ 
тань на тер Розсошанського ліс¬ 
ництва, поблизу с. Пожарної Бал¬ 
ки Полтав. р-иу. Перебуває у 
віданні Полтав. лісгоспзагу. Пло¬ 
ща 15,7 га. 
РОКЙТА — річка в Кременчуць¬ 
кому р-ні Полтав. обл., прит. 
Дніпра. 
РОКЙТА — село Великобагачан- 
ського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Андрущине, Бондусі, 
Говори, Кравченки та Малипщм- 
па. Розтані, за 33 км від райцентру 
та за 52 км від залізнич. ст. Го- 
голеве. 986 ж. (1990). Виникло 
в 2-й пол. 18 сі. як група Рокитян- 
ських хуторів. За переписом 18о9 
в них наліч. 75 дворів, 723 ж. У 
найбільшому з хуторів (Великій 
Рокиті) у 1860 па кошти підпору¬ 
чика Ф. Ф. Кодинця була побуд. 
дерев. Дмитріївеька церква з дзві¬ 
ницею, при якій діяли б-ка та цер¬ 
ковнопарафіяльна школа. За пере¬ 
писом 1900 у селі Р. Рокитянської 
волос і і Хорольського нов.— 64 дво¬ 
ри, 375 ж. У 1910 тут працювати 
2 парових млини. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. комнезам. За нере- 
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«РОМ ШІКІЬ Т ВА БУДИНОК її псом 1920 у с. Мала Рокита Ро- 
китянської сільради ОсіапБвеько 
го р-ну Лубен, округу — 69 дво¬ 
їни, 321 ж. У 1930—31 організ. 
колгоспи «Червоний колос», «Чср 
воний партизан», «Червоний про¬ 
мінь» га «Краще життя». У період 
нім.-фашист, окупації (14.ЇХ 1941 
—23.IX 1943) гітлерівці повнії гю 
спалили село, вивезли до ІІімеччи 
пи 101 чол. V селі колгосп 
«Маяк комунізму ( :<‘ріи»н«» оу 
рякішшчпі <> напряму, і щіртіниці 
В<>), ВІДДІЛІ Чім я їм віку, А І С\ 1 
Ш.. фе п. мін р» 1-ий лкуші р пункт, 
ДИМ ЛІМІ. Будинок культури III 

Ю0 місці., о кл (І і,(» і ііс. од. зб.). 

І Іам я 11111 к 11: вошам односельцям, 
що иоіяілп (118 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизм. війни (1957), та 
В. 1. Леніну (1967). Братська мо¬ 
гила рад. воїнів, які загинули 1943 
під час визволення села від гіт¬ 
лерівців. 
РОКЙТНЕ — село Кременчуць¬ 
кого р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Опишешся, П’ягпхагки, Роман 
ки, Щербаки. Розтані, за 20 км 
від райцентру іа за 3 км від заліз 
ннч. роз’їзду Калачеві ькпіі. 1111 
ж. (1990). За переписом 1859 — 
хутір, що палім. 6 дворів, 49 ж. 
У 1400 в Р. Нотіцької вол. Кре¬ 
менчуцького пов.— козацька і 
селян власників громади, 319 дво¬ 
рів, 2138 ж., церква, при якій дія¬ 
ла церковнопарафіяльна школа 
(1905 закрита поміщиком Калачев- 
ським), 2 школи грамоти. 1917 від¬ 
бувся сел. виступ, під час якого 
були спалені маєтки поміщика 
Вогнивеика й заарештовано Кала- 
чевського. 
Рад. владу проголошено на поч. 
1918. За переписом 1926 у Рокит- 
нянській сільраді — 29 хуторів, 
710 дворів, 3331 ж. У 1929 з’яви¬ 
лися перші колгоспи: «Комінтерн», 
«Червоний сніп», ім. В. Т. Чапаєва 
та ім. Т. Г. Шевченка, з яких 1935 
було утв. 2 с.-г. артілі: «Вільний 
селянин» та ім. К. Є. Воротило 
ва. 1933 був ств. радгосп. У тому ж 

році з'явилася нарт, організація. 
У роки пім. фашист, окупації 
(7.1 А 1941 27.1 \ 1943) гітлерівці 
інше з ш па примусові роботи до 
Німеччини 186 чо і. У селі — рад¬ 
ими ч Р< Я, П І 11 я і и ькпіі (тварин¬ 
ницького напряму), відділення 

ім'язку, с. пі., 2 фельдшерсько 
акушер пункти, 2 дитсадки, клуб 
на .>П місць, б ка (13,1 гпс. пд. зб.), 

1.1 п і я V селі мів га помер укр. 
композитор М. М. Калачспський 
(1851 — між 1910—12; див. Кре¬ 
менчук). Встановлені пам’ятни¬ 
ки: В. Г. Леніну (1967), па могилі 
М. М. Калачевського (1914), на 
братській могилі рад. воїнів, за¬ 
гиблих 1943 (1958). 
ромАниха — правий рукав 
р. Ворскли (бас. Дніпра). Тече 
тер. Котелевського р-ну. 
Р О МАНІВСЬКИ Й З АК АЗ НИК 
— гідролог, заказник (з 1979). 
Болотний масив. Розтати, поблизу 
і Романівни Зіпьісівського р-ну. 
Перебував у віданні колгоспу 
імені М. 13. Фрунзе. Площа 
50 га. 
«РОМАШКИ» ТОВАРЙСТВА 
БУДЙНОК у Полтаві. Спору- 
джеио 1901 в стилі модерн за про¬ 
ектом арх. О. І. Ширшова. Муро¬ 
ваний, двоповерховий. Розміщен¬ 
ня па розі вул. Ново Петровської 
та Кузнецької (тепер Гагаріна та 
Пушкіна) визначило трикутну 
форму плану. У залах 1-го повер¬ 
ху розтані, аптека, на 2-му — кабі- 

Полтава. Будинок'товаристиа 
«Ромашка». 
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ііетп. Добровільне благодійне мед. 
тов-во «Ромашка» проводило бо¬ 
ротьбу з туберкульозними захво¬ 
рюваннями на Полтавщині. У 
новому будинку було засік дослід¬ 
ницький протитуберкульозний 
центр. Пошкоджений у роки вій¬ 
ни, 1954 відбудований для обл. 
контори книготоргу. Розташ. на 
вул. Пушкіна № 16. 
РОМЕН — місто у Переяслав¬ 
ській землі. Вперше згадане в Лав 
рептіївському літописі під 1096 
як одне з міст фортець, що захи¬ 
щали сх. кордони Київ. Русі від 
нападів половців. Збереглися за¬ 
лишки городища на тер. сучасного 
м. Ромен Сумської обл., на березі 
р. Ромен в ур. Під городок, опи¬ 
сані В. Г. Ляскоропським. Розташ. 
па мису трикутної форми (висота 
над заплавою 3744 м), довжина 
180 м, шир. від 20 до 90 м. Зберег¬ 
лися ділянки валу. Культурний 
шар (потужність до 1,5 м) порско 
панййр Знахідки — кераміка кіп. 
11 — серед. 12 ст. зберіїаюгься в 
місцевому краєзнавчому музеї. 
«Р(ЗМЕН». Довідкова с.-г. торг, 
газета Романського т-ва сільських 
господарств. Виходила в м. Ром¬ 
нах Полтав. губ. 1910—16 один 
раз на тиждень. 
рОменський Округ — адм.- 
тер. одиниця І Ств. 7.111 1923 з 
Ромепського і Галицького лов., 
6 волостей Лохвпцького пов., 2 
волостей Миргородського та 2 
волостей При луцького пов. Полтав¬ 
ської губ. і 2 волостей Лебединсь- 

Ромни. Панорама. Фото поч. 20 ст. 

кого пов. Харківської губ. Замість 
55 волостей і 268 сільрад ств. 14 
р-нів [Бірківський (Синівський), 
Бобрицький (Перекопі вський), 
Великобубиівський, Веприцький, 
Гадяцькип, Глииський, Засульсь- 
кий (Роменськии), Капустипський, 
Липово-Долипський, Лохвпцький, 
І Іедрпгайлівський (Коровин- 
ський), Петрівськии (пізніше Пет- 
рівсько Роменськии), Сильченків- 
ський (Березівський, ще Талалаїв- 
ський), Смілівський, Хмелівський] 
і 169 сільрад. Площа — 6165 кв. 
верст, населення — 477 784 чол. 
Окружшш центр — м. Ромни, 
13. III 1925 ліквідовано Хмелів- 
ський р-н. Райцентр Ромепського 
р-ну перенесено із м. Ромни в 
с. Засулля і р-н перейменовано 
на Засульськші; райцентр Коро- 
випською р-пу перенесено в с. 
І Іедригаіі іів і р п перейменовано 
па І Іедрш ай.'івськпй; райцентр 
Бірківського р ну перенесено в 
с. Синівку і район перейменовано 
на Синівський; райцентр Бобри- 
цького р-ну перенесено з с.. Бобрик 
у с. Перекопівку, а район перейме¬ 
новано в Перекопі вський. 1925 
Р. о. складався з 13 районів, 
188 сільрад. 13.VI 1930 Р. о. роз¬ 
формовано. 
РбМЕНСЬКИЙ ІІОВЇТ — адм.~ 
тер. одиниця. Ств. 16.IX 1781 в 
складі Чернігівського намісницт¬ 
ва. Центр — м. Ромни. Указом від 
ЗО.XI 1796 віднесений до Мало¬ 
російської губ. 27.11 1802 — до 
новоутвореної Полтав. губ. Пло 
ща — 2285,2 кв. версти. Знахо 
дився у пп. частині Полтав. губ. 
Землі в повіті — 223 871 десятина. 
На початку 1923 волостей у по 
віті 22, площа — 236 146 дес., 
населення — 294 861 чол. Розфор¬ 
мований постановою ВУЦВК від 
7.1 II 1923. 
РОМОДАН — селище міського 
типу Миргород, р-ну, центр селищ 
иої Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти Ко 
нюшеве, Сотшщьке, Шарківщина. 
4954 ж. (1990). Виник на велико- 
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му торговому шляху, який нази¬ 
вався Ромоданівськиіі або Ромо- 
іапом. У 18 ст. згадується хут. 
Ромодап і йеький, що належав до 
п -ріної Миргород, сотні Миргород, 
полку. У 1859 Р.— поміщицьке 
село Миргород, пов., 95 дворів, 
795 ж. Після реформи 1861 Р. і 
иавкол. землями володіли помі¬ 
щики Білявські, Леоптовичі, Род¬ 
зинки, Кова.чевські. Частина зе- 
ме.'іь су час. н*р Ромодап і вської 
се.'іипшої Ради належала Міар 
сіа (>мV миіі.н гирсві І Іа іюч. 80 \ 
рОїчі в 19 сі і г ці пі м*ж а м> в» Кн 
бпп« і»ю»ї їм сим її, м цьому б у III 
79 і і 111 < • 1ММІ рп;ц і оч п юі ч о\ і іні 
ь і її 11111 * і і 11 111 Іч | м‘М( м'і' к Бач 
М.іч, а в 1888 чсргі Р Проймі.Ш 

11 >у і і за п яіич. Колія І ч 11111 ІІо.і 
гава — Харків. Ьуд во ст; Ромо 
ріп завершено 1896. У кіп. 19 от. 
в Р. діяв елеватор, пар. училище, 
2 тис. ж. У 1897—1900 акціонер¬ 
ним товариством побудовано спир¬ 
товий завод, у селищі при станції 
працював паровий млин, діяла 
двокласна церковнопарафі яльиа 
залізнична школа. 1900 у Р. Ки- 
бинської вол. Миргород, пов. гро 
мада сел я 11 - вл ас ш і к і в, 125 дворів, 
604 ж., земська школа. 1901 побу¬ 
довано Дмит])іг»ську церкву. У 
жовтні — трудні 1905 залізничники 
ст. Ромодап взяли участь у загаль¬ 
ному Всерос. страйку залізнични¬ 
ків. 1910 — 137 дворів, 702 ж. 
Рад. владу проголошено 10.1 1918. 
1920 ств. комнезам, перший ком¬ 
сомол. осередок. Почали працюва¬ 
ти семирічна школа, б-ка, школи 
по ліквідації неписьменності. У 
1926 в Р. ств. сслшцну Раду. 
За переписом 1926 — 191 двір, 
889 ж. У грудні Ю29 орган, пер¬ 
ший колгосп ім. 8 Березня. 1930 
створено колгосп ім. 12-річчя 
РСЧА, 1932 у Р. закрито церкву, 
в її приміщенні обладнано клуб. 
Під час пім.-фашист, окупації 
Р. (13.ІХ 1941 — 18.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці вивезли до Німеччини на 
примусові роботи 32 чол. На за 
лізнич. вузлі ііялн диверсійні гру- 

РОПА 

ми. 218-й стрілецькії! дивізії, яка 
визволяла село, присвоєно найме¬ 
нування Ромодап і вської. 1959, у 
зв’язку з укрупненням колгоспів, 
ромо дані вські землі увійшли до 
колгоспу «Переможець $> (багато¬ 
галузеве господарство). N селищі 
працюють с. ні., лікарня, дитя¬ 
чий комбінат, Будинок культури 
(246 місць), клуб (па 250 місць), 
2 б ки (29 бо > од. зб.), громад¬ 
ський іс гориКО Крж ІП.'ІИ музей. 
Уро і «гинем Р. с Герой Рад. ( ою- 
іу Ф І Міиіп (1917 .*2). с. ІІІар- 

ІС і 1.111.111111 ГсрОІі Рад. ( ОЮзу І. С. 
Зусінсо. 1956 ізста мовлено надгро¬ 
бок на братській мої илі рад. вої¬ 
нів, полеглих 1941 і 1943, пам’ят¬ 
ник загиблим односельцям, в 1977 
споруджено обеліск рад. воїнам- 
визволителям. Встановлено мемо¬ 
ріальні дошки: 1978 на фасаді 
будинку, в якому жив учасник 
боротьби за владу Рад А. Ф. Кар- 
нсць (1890—1919); 1970 — на 
фасаді будинку школи, де навчав¬ 
ся юний партизан Володя Гарбу- 
зенко: 1969 — на фасаді будинку, 
в якому жив 1920—36 моряк П. М. 
Силаєв, що загинув при обороні 
Севастополя в 1942; 1969 — па фа¬ 
саді будинку школи, де навчався 
(1928—31) П. М. Силаєв. 
РОПА — озеро в Полтав. обл. До 
утворення Крєменчу цького водо- 

Будинок Російського банку для 
зовнішньої торгівлі у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 
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сховища було розташ. на тер. Гло- 
бинського р-ну. Тепер не існує. 
РОСІЙСЬКОГО БАНКУ ДЛЯ 
ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ БУДЙ- 
НОК у Полі аві. Споруджений 
1912 в стилі модерн па вул. Олек¬ 
сандрі вській за проектом арх. 
М. Ф. Стасюкова та інж. С. В. Но¬ 
сова. Тепер використовується Рес¬ 
публіканським акціонерно комер¬ 
ційним банком соціального розвит¬ 
ку. Розташований па вул. Жовт¬ 
неві й № 17. 
РУБІЖНА — річка в іГолтав. обл., 
лівий рукав р. Ворскли (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер. Когелевського 
р-ну. 
РУБЛІВСЬКИЙ РАЙбИ. Ств. 
7.III 192.3 з Охтирського округу 
Харків, губ. Центр — с. Рублів- 
ка. З.УІ 1925 в зв’язку з ліквіда¬ 
цією Охгирського округу Р. р. 
віднесено до ГІолтав. окруїу, в 
складі якого вій існував до 1930 
РУБЦбВА БУДЙП'ОК у Міцно 
роді. Споруджений 1912 за нроек 
том укр. художника О. Г. Сластіо- 
на. Включав приміщення для при¬ 
ймання хворих і квартиру лікаря, 
шо визначило двохчастппне пла 
нування. Житлова частина склада¬ 
лася з чотирьох кімнаї з кухнею 
на першому поверсі. Вони були 
згруповані навколо невеликою 
холу із сходами, які вели па ман¬ 
сардний поверх, де зпахоішлась 
ще одна велика кімната. Ліку¬ 
вальна частина будинку мала ко 
ридорне планування і включала 
чотири лікарняні покої з окремим 
входом з гін. причілку. Дерев’яні 
стіни будинку було обкладено 
зовні цег тою. Завдяки двосхило¬ 
му даху на причілку було ств. ори 
тіпальну триярусну композицію, 
яка підкреслювала гол. вхід до 
квартири. Великі прямокутної 
форми вікна, лопатки в наріжних 
частинах, фриз, складений невели¬ 
кими трагіеційними нішами, і спа¬ 
рене грапеціппе віконце па горищі 
надавали споруді імпозантності. 
У процесі експлуатації будинок 
втратив вхідну веранду-тамбур, 

мансарднип поверх і причілковий 
фронтон, що значно погіршило 
його зовнішність. 
РУД А. Річки в Полтав. обл. 1) Лі¬ 
ва прит. р. Переводу (бас. Дніпра). 
Тече тер. Пирятинського р-ну. 
Довж. 40 км. Ширина річища 3—5 
м. На Р.— села Грабарівка і Да- 
видівка. 2) Тече тер. Козельщин- 
ського р-иу. 3) Прит. р. Кривої 
Руди (бас. Дніпра). Тече тер. 
Хорольського р ну. 
РУДА ЛОЗОВА — річка в Пол¬ 
тав. обл., прит, р. Хоролу. 
РУДЕНКІВКА — село Новоеаад¬ 
жарського р-пу, центр сільс. Ра¬ 
ди пар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Дубина, Мар’янівка, 
Пудлівка. Розташ. за 8 км від 
райцентру. Через село проходить 
залізниця Полтава Кременчук, 
гут розташована замізмітч. ст. Н. 
Саи/ісарм, автошлях Полтава — 
Дніпропетровськ 2034 ж. (1990). 
У 1910 — 117 цюрів, у т. ч. 102 
козаки, 435 десятин землі, в т. ч. 
315 ріллі, 098 ж. 
Рад владу встановлено в січні 
1918. У 1920 Р. Клюсівської сіль¬ 
ради Новосапжарського р ну Пол¬ 
тав. округу — 109 дворів, 0.30 ж. 
У період нім. фашист, окупації 
(16.ІХ 1941 —22.IX 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини 21 чод., 
спалили 12 хат, знищили дер ж. 
млин. У Р.— центр, садиба кол¬ 
госпу їм. газети «Зоря Полтавщи¬ 
ни»* На тер. села — асфальтобе¬ 
тонний, комбікормовий і консерв¬ 
ний заводи, млин фабрики продук¬ 
тів «Ворскла» відтоді вольний 
радгосп «Поносам карський», бу- 
рякопункт хлібоприймальне під- 
прш мер во, сільське споживче то¬ 
вариство ( і торговельним комплек¬ 
сом), палившій склад, лісництво, 
шляхова дільниця. Полтав. шляхо- 
во-сксилуагац. управління, залізн. 
станція, відділення зв’язку, АТС — 
228 номерів, с. ш., медпункт, ам¬ 
булаторія, клуб (на 200 місць), 
б-ка (6,8 тис. од. зб.). Електрифі¬ 
кована 1953, радіофікована 1981, 
телефонізована 1969. 
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У 1958 споруджено пам’ятники: на 
братських могилах раді воїнів, 
які загинули (17 чол.) при ви¬ 
зволенні Р. від гітлерівців, а також 
землякам (355 чол.), які полягли 
на фронтах Великої Вітчизи. вій¬ 
ни. У с. Мар’янівці пар. льотчик 
М. М. Кибкало Герой Рад. Союзу 
(1946). 
РУДКА. Річки в ІІолтав. обл. 
1) Ліва прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Довж. 11 км. Тече тер. Хородь 
ського р ну. 2) Права прит. р. Хо- 
ро.'іу (бає. Дніпра), Дов є I І км. 
Г<*че м р Хори ни який» р пу, 3) Лі 
Па Прн.і Р Х«»р«» IV ( І.п , у 1111 п р-1) 

(ом і І і км і І пика о.к ( ( ) км 
І« аг кір М при ’риДської <> р ііу 
і) 111 > 111. р. \<>рпі\ (па« Дніпра) 
Дпп/к. І і км. Ширини річища 
І— м. Гече гер. СеменіВСЬКПІ п 
Р 11 у. Влітку в окремих місцях 
перееихас. 
РУДКА (Мала Рудка) — місце¬ 
вість у Жовтневому р иі Полтави. 
Кол. передмістя. У 1926 — І 36 
дворів, 852 ж. У 1929 включена 
до складу Полтави. 
РУДНІ ІІІСКІЇ гс«>.іОг. пам’яі 
ка При рої и (» 1979). Відслонення 
відкладів полтавської світи. Роз¬ 
тань поблизу є. І<\ 11 це мого Ново 
Сни Жарської о |> ну. Перебуває у 
ві і а 1111 і ко іоспу ім. О. Я. Пар- 
хоменка П.юіца 0,5 та. 
РУДІ ПІНСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
бог. заказник (з 1979). Місце зрос¬ 
тання цінних рослин. Розташ. 
в Котелсвському р ні, па тер. 
Рудняиського лісництва. Перебу¬ 
ває у віданні ІІолтав. лісгоспза- 
гу. Площа 10 та. 
РУДЬКА — річка в Полгав. обл., 
ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Довж. 34 км. Тече територією Ко- 
зельщинського та Кременчуцького 
районів. 
«РУМЯНЦЕВСЬКИЙ Опис 
МАЛОРОСІЇ» перепис 1765— 
69 населення і господарств Ліво 
береж. України з метою запрова¬ 
дження нового, підвищеного держ, 
оподаткування. Див. Генеральний 
опис Лівобережної України, 

РУНІВЩИНА 

РУНІВЩЙНА (Па чеждівка, 
Швпдківка) — село По.пав. р ну, 
центр с.ільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села 1 лврпл- 
кн, І доби, К.ірпаумі, Сягайли, 
Уляиівка, < ] п су 1111 Розтані. па 
правому березі р. ( пшіківкм, за 
18 км ві - По 11.1 ви 1.1 іа > км від 
за.іізпич (і іЗожкшя 731 ж. 
(1990). Село зги н, у І її по.м. 13 ст. 
Належало поміщиці II. ІІогьом- 
к і 11 і і і, яка пореге >іп;іа сюди своїх 
Кріпаків, н о (ом поміщику 
ІІІвидчепку Я.і і.іннмп 1 /83 ввій 
ні 1.1 км к'м і1, 11« > 11 а в по в. з РспіГ- 
1 п 11 ж і.і-.оі іілпі У 19 сі. належа 
1.1 ІИіМІІЦІИ ОІИ І Ч'іювському. У 
1900 у рЦ яка О.у і » цеп і ром Рупій 

іципської во.іск ті ІІомав мов,, 
каліч. 109 господа| егв, 656 ж. 
Діяли громада селян-власників, 
мурована Георгіївська церква 
(1826). Працювали земська школа 
га школа грамоти. Відбувалося 
2 ярмарки на рік. Під час револю 
ції 1905—07 в селі стався виступ 
проти поміщиці Чичеріної. Селяни 
розгромили папську економію, спа¬ 
лили скирти хліба. У 1910 із селі 
— 132 господарства, 720 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 5 листопаді 1920 в Р. ств. 
комнезам, який об’єднував 65 
чол. У 1926 у селі, яке було цент¬ 
ром Рушвщшіської сільради Ру- 
нівщішського р ну Полтав. окру¬ 
гу,— 230 господарств, 888 ж. У 
1930 ств. с.-г. артіль ім. В. 1. Лені¬ 
на. У роки цім.-фашист, окупа¬ 
ції (21.IX 1941—22.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці вивезли па примусові ро 
боти до Німеччини з Р. і сіл, 
підпорядкованих Рунівщшіськіп 
сільраді, 233 чол., розстріляли 
45 чол. На тер. села — колгосп 
«Зоря комунізму» (ґоеп-во м’ясо 
молочного напряму). Діє сільське 
споживче т-во. Швейна майстер 
ня, пункт прокату, відділення 
зв’язку, с. ш., дільнична лікарня 
(50 місць), аптека, дитсадок, Ву- 
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ДМІИ Ж КУ'іЬгуріІ III І >0 МІСЦЬ, 

б кл (13 089 од. зо.), стадіон. 
Уродженцем Козацьких хуторів 
(тепер с. Гавридки), які були роз¬ 
тані. біля с. Рунівщшш, є укр. 
скульптор М. О. Ганрилко (1882— 
1920; див. Гаврилка М. О. моги¬ 
ла у Полтаві). У 1955 на брат¬ 
ській могилі рад. воїнів, які поляг¬ 
ли 1943 під час визволення села 
від цім.-фашист, загарбників, вста¬ 
новлено пам’ятник. Споруджено 
стелу на честь воїн і в-земляків, 
загиблих (157 чол.) па фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Поблизу 
Р. є 7 курганів. Виявлено 2 посе¬ 
лення доби бронзи та поселення ча¬ 
сів Київ. Русі. 
РУНОВЩАНСЬКИЙ РАЙбН 
(Рунівщанськпй, Рунівщинський, 
Руновський) Полтав. округу. Ств. 
7.III 1923 з Руновщанської, Вас кіль¬ 
ці вської та частини Василівської 
волостей Полтав. пов. Сільрад 10. 
Населення — 39 830 чол. (1923). 
Центі) — с. Руновщина (тепер с. 
Рунівщина). Ліквідовано 2. IX 
1930 з віднесенням території 
р-ну в підпорядкування Полтав. 
міської Ради і частково — Рублів- 
ського р-ну. 
РУНОВЩАНСЬКИЙ РАЙбН 
(Рунівський, Руповщииський) 
Красноградського округу (з 1925 
— Полтав. округу, тепер Харків, 
обл.). Ств. 7.III 1923 з Русько Ор- 
чиківської та Орчиково Черне- 
щинської волостей Красноград¬ 
ського повіту (раніше обидві вхо¬ 
дили до складу Руновщинської 
волості). Центр — с. Рунівщина. 
У 1925 з ліквідацією Красноград¬ 
ського округу віднесено до Пол¬ 
тав. округу. ЗОЛХ 1925 Р. р. лікві¬ 
довано з віднесенням території до 
Зачепилівського р-ну Полтав. 
округу. 
«РУХ*» — театр у Полтаві. Ств. на 
поч» 1924 на базі трупи Полтав¬ 
ського українського драматичного 
товариства. Режисуру здійснюва¬ 
ли: І. Бенієнко, Д. І. Козачківсь 
кий, М. О. Петлішеико (брат І. О. 
Мар’яненка, племінник М. Л. 

Кроііитіццької О, з 189.) ір.т у 
і рунах корифеїв укр. театру). 
Восени 1924 припинив існування. 
Частина трупи увійшла у пово- 
сткорений театр «Жовтень». 
РУЧКИ — село Гадяцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розташ. на берегах р. Хоролу, за 
18 км від райцентру та за 6 км 
від залізнич. ст. Веиеславівка. 
1153 ж. (1990). Виникли в 17 ст. 
На поч. 18 ст. Р. є власністю пол¬ 
кових писарів Гадяцького полку 
Груші, Тихоновича, Ситенського, 
Згодом гетьман І. Мазепа подару¬ 
вав село полковому обозному С. Т. 
Трощииському. У 1730 — 108 дво¬ 
рів, село розділено на дві частини: 
Довгалівку і Мокляківку. Геть¬ 
ман Д. Апостол затвердив першу 
за Андрієм, другу — за Іваном 
І роїцинським (до 1764, див. та¬ 
кож Кибинці). Відпоси.тпся до 
Рашівської сотні Гадяцького пол¬ 
ку. За переписом 1859 у Р. (село 
власницьке і козацьке) 231 двір, 
1924 ж., дерев. Різдва Богородиці 
церква (1756), б-ка. 1900 у Р. Пет- 
рівської вол. Гадяцькою пов.— 
408 дворів, 1233 ж., діяли 2 сільс. 
громади, земське нар. уч-іцс, жін. 
церковнопарафіяльна школа, від¬ 
бувався 1 ярмарок на рік. 1910 — 
411 дворів, 2558 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1928 у селі ств. три ТСОЗи: 
«Незаможник», «Нове життя», 
«Червоний хлібороб». У 1930 — 
колгосп «Шлях до комуни», який 
1934 розділився на 2 колгоспи: 
«Шлях до комуни» і «Червоний 
лан». 18.ІХ 1941— 12.1Х 1943 Р. 
окуповані цім.-фашист, загарбни¬ 
ками. У 1950, об’єднавши колгос¬ 
пи «Шлях до комуни» і «Червоний 
лан», сів. колгосп ім. Ілліча. 
У Р. розташ, його центр, садиба 
(зерново буряківничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’язку, 
неповна с. їй., фельдшерсько- 
акушер. пункт, дитсадок «Ромаш¬ 
ка», Будинок культури па 280 
місць, б-ка (12,9 тис. од. зб.). 
Уродженцями села с: укр. уролог 
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Л. А Чміїк:, ( 1 ,ЧЧ! ЮО.Ч ; і.»» і н 
ям науки > ІЧ Г .і І’) 16 N ГМ І * і 
КІН'ІШІ ПГІ('|н>\ |і Ц,к\ Иіі!> І.ІИІМИ 
мед. академію. 1928 її профе 
<«>р Київ. і і і іу удосконалення 

і і карі в); мовознавець, доктор фі 
лологічних наук М. А. Жовто¬ 
брюх; генерал-майор медичної 
служби В. С. Боряк. Пам’ятник 
В. 1. Леніну (1958), монумент ге¬ 
роям громадян, війни, загиблим 
1920 (1953); пам’ятник на брат¬ 
ських могилах рад, воїнів, які 
загинули, шіаіюдяючм Р. 1943 від 
пі геріпнів (Г)>,); обеліск Слави 
ініііі.іМ Од п осель ця м? полеглим 
(7 о чо, і ) в роки Великої Вітчизн. 
їй ціпі (1965). Поблизу села знайде¬ 
но посуд черпяхівської культури 
(2—6 ст. н. е.). 
РУСЬКА ФОРТЕЦЯ (Ряжсь- 
ка, Рязькз фортеця). Споруджена 
1731—39 на правому березі р. Орі- 
лі за зразковим проектом фор¬ 
тець Української лінії. Фортечні 
вали та рови Р. ф. не були до 
ведені до повного проектного, про¬ 
філю. Мала 4 бастіони. Всередині 
розтані, казарми залоги, будинок 
коменданта, пороховий льох, цей¬ 
хгауз, провіантський «магазейн», 
вартівня. Біля Р. ф. утв. слобода, 
яка поклала початок с. Ряському 
(тепер Машівського р-ну). 1784 
Р. ф. втратила свій статус (див. 
також Оборонне будівництво). 
РУСЬКЕ — село Машівського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів. Розтані, на правому березі 
р. Орелі, за 4І км від райцентру 
та за 42 км від залізиич. ст. Селе- 
щина. 1406 ж. (1990). Засн. з 30-ті 
рр. 18 ст. в зв’язку з спорудженням 
Української лінії. До 1761 відноси¬ 
лося до Полтав. полку, з 1764 — 
до Катерининської провінції Но¬ 
воросійської, з 1776 — Азовської 
губ. 1763 у Р. проживало 203 ж., 
1775 — 238 ж. 1783 зключено до 
Костянтикоград. пов. Катерино¬ 
слав. намісництва, 1796 — до Пол¬ 
тав. пов. Малорос., 1802— Костян- 
тиьоград. пов. Полтав. губ. За пе¬ 
реписом 1859 Р.— село козацьке, 

ГНі БКР. 

І 1 і 1!Н'»|>Ц. ,11 £(> к., ГИ) КК ІІС І » > ІЬ< . 
правління, череп Воммсссиська 
церква (1885), парафія п.ш* уч ще, 
запасний хлібний магазин, відбу 
валося 2 ярмарки па рік. 1900 — 
870 дворів, 6160 ж., земська і цер¬ 
ковнопарафіяльна школи, 50 віт¬ 
ряків, відбувалося 5 ярмарків па 
рік. 1910 — 984 господарства, 
6441 ж., придатної землі 4795 
десІ ріллі — 4324 дес. Промисла¬ 
ми займалися: теслярів — 22, крав¬ 
ців — 28, шевців — 12, ковалів — 
14, ткачів — 127 та ін. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918, організ. ревком. 1923 Р. 
стає центром сільради Котовського 
(Нехворощанського) р-ну Черво- 
ноград. (з 1925 — Полтав.) окру¬ 
гу. З 1930 — Харків, обл., 1937 — 
Полтав. обл. За переписом 1926 у 
Р.— 1265 господарств, 6669 ж., 
підпорядковані хутори Закосогір, 
Лип’янка, Розсохувате, Шевчен¬ 
ки (Павлівшкі). 1927—28 організ. 
5 ТСОЗів: «Зелений гай», «Надія 
на майбутнє», «Пахар», «Хлібо¬ 
роб», «Зелений клин». Колективі¬ 
зація на селі утверджу валас5і з 
порушеннями, що викликало не¬ 
вдоволення і масовий виступ на¬ 
весні 1930. На ноч. 30-х рр. сфор¬ 
мувалося 6 с.-г. артілей. Під час 
нім.-фашист, окупації (21.IX 1941 
—21. IX 1943) у селі та його око¬ 
лицях діяли три партизан, групи. 
З 1962 Р. входило до Карлівсь- 
кого, з 1966 — Машівського р-нів. 
Тепер тут розтані, центр, садиба 
колгоспу ім. 3. І. Леніна (зерно- 
во-тех. напряму, тваринництво), 
відділення зв’язку, с. ш., дільнич¬ 
на лікарня, дитсадок на 90 місць, 
Будинок культури на 400 місць 
з стаціонарною кіноустановкою, 
б-ка (18,6 тис. од. зб.), стадіон, 
лазня. Уродженцем Р. є Герой 
Рад. Союзу (1944) І. С. Саєнко 
[1919—43; при в’їзді до села йому 
зстанов. (1989) обеліск]. 1974 спо¬ 
руджено пам’ятник В. І. Леніну; 
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1989 — меморіал на честь воїііів- 

односельців, що загинули (323 
чол.) на фронтах Великої Вітчизні 
війни, та жертв фашизму; 1967 — 
на кладовищах 2 обеліски в пам’ять 
про воїнів-одпосеіьців. 

САВИНЦІ — село Миргород. р ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані населені пунк¬ 
ти Зелений Куг, Зірка, Олефірів- 
ка, Семерепки. Розгаш, на право¬ 
му березі р. Псла, за 35 км від 
райцентру та залізпич. ст. Мирго¬ 
род. 1334 ж. (1990). За полкового 
устрою входило до складу Вели 
косорочинської сотні Миргород, 
полку. У кінці 18 ст. С. знаходи¬ 
лись у володінні кількох власішків- 
козаків. дружини статського рад¬ 
ника Апостола, флігель-ад’ютан¬ 
та Михайла Апостола, сотника 
Має вського. З 1781 — у складі 
Миргородського пов. Київ, наміс¬ 
ництва (1787 — 1087 ж. чол. статі), 
з 1796 — Малорос., 1802 — Полтав. 
губернії. 1839 у власницькому 
і козацькому селі С.— 311 дворів, 
2238 ж., винокурний і селітряний 
з-ди, мурована Возиесепська церк¬ 
ва (нова збуд. 1871 на кошти помі¬ 
щика П. В. Фролова- Ба гроєва), 
церковна б-ка і церковнопарафі¬ 
яльна школа. 1872 в селі відкрите 
нар. училище. 1900 у С.— дві гро¬ 
мади (козацька і селян-власників), 
383 дворів, 2203 ж., земська та цер 
ковнопарафіяльна школи. 1910 — 
424 господарства, 2598 ж. У січні 
1918 встановлено Рад. владу, в то¬ 
му ж році ств. комітет бідноти, в 
1921 — комсомольську орг цію. 
1924 ств. перша комуна, до складу 
якої входило 12 господарств. За 
переписом 1926 у С.— 589 дво¬ 
рів, 2982 ж. 1928 в С. почало 
діяти перше колективне господар¬ 
ство «Колос», яке об’єднувало 23 

бідняцьких господарства. Колек¬ 
тивізацію завершено в 1932, ств. 
З колгоспи: «Піонер», «Більшо¬ 
вик» та «Друга п’ятирічка». 1930 
у С. відкрито семирічну школу, 
лікарню, сільмаг, б-ку. У роки 
пі м.-фашист, окупації жителі села 
взяли участь у діяльності партизан, 
загону «Перемога». 7.XI 1941 на 
майдані біля сільс. Ради були 
проведені урочисті збори, присвя¬ 
чені 24-й річниці Великого Жовт¬ 
ня, у яких взяв участь секретар 
підпільного райкому партії Г. О. 
Іващенісо, голова райвиконкому 
ГІ. С. Вовк та ін. бійці партизан, 
загону «Перемога». 18. IX 1943 
С. визволені від иім.-фашист, оку¬ 
пантів. 1950 колгоспи Савшщівсь- 
кої сільради були об’єднані в кол¬ 
госп «Більшовик». Оси. напрямок 
виробництва — рільництво і тва¬ 
ринництво. У селі збуд. школа, 
де 198 / була ств. учнівська вироби, 
бригада. В обл. змаганні учнів¬ 
ських вироби, бригад вона зайня¬ 
ла перше місце, за що була наго¬ 
роджена трактором. У 1975 в С. 
збуд. Будинок культури. Встанов¬ 
лено: пам’ятник В. І. Леніну 
(1981); надгробок на братській 
могилі рад. воїнів га партизанів, 
загиблих 1943; споруджено 1957 
обеліск у пам’ять воїн і в-односель¬ 
ці в, які загинули на фронтах 
Великої Вігчизн. війни. 
САВИНЦІ — село Оржицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковане с. 
Грабів. Розтань па лівому березі 
р. Оржпці, за 26 км від райцентру 
і за 27 км від залізн. ст. Лазірки. 
816 ж. (1990). Перша відома пи¬ 
семна згадка про село відноситься 
до 1-ї третини 17 ст. (воно позначе¬ 
не на карті франц. інженера Г.-Л. 
де Боплана). У 16 ст. на цій тери¬ 
торії існ. Канівські замкові уходи. 
У 1-й пол. 17 ст. входили до скла¬ 
ду володінь кп. Епішневецьких. 
З часу нац.-визв. війни під керів¬ 
ництвом Б. Хмельницького — до 
Яблунівської (деякий час до дру¬ 
гої ІІирятшіської) сотні Кропн- 
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вепського, потім — Лубен, полку. 
У 1729—ЗО із залежності від ко¬ 
зацької старшини перебувало 83 
господарства. З 1781 С.— в складі 
Хорольського пов. Київ, наміс¬ 
ництва. 1787 — 467 душ йол. ста- 
.і — казенні люди, козаки, кріпа¬ 
ки* у т. ч. 1. Боярського, О Чер¬ 
нецького та готика ( гепала Яблу- 
новського. 178 і споруджено Ми¬ 
хайлівську церкву (па місці згорі¬ 
лої 1783) У 18б ' збу/д. нову Ми¬ 
хайлівську церкву. 1835 в С.— 
(»І4 дер і авиич ге їни, оси. запят- 
гнм яких пу іо землеробство. Також 
киш в селі 1 тесля, 2 кравці н 

І німець. І Іапередодні ліквідації 
кріпацтва (1859) в С. паліч. 156 
торів, 1033 ж., поштова станція 
па тракті Лубни — Золотоноша — 
Переяслав. Щороку відбувався яр¬ 
марок (з 2-і пол. 19 ст.— три яр¬ 
марки). До С. належав х. Савинсь- 
кий, де було 19 дворів і 96 жите¬ 
лів. Після 18*61 С. і належні до 
них хутори були віднесені до Де- 
ІІИСІВСЬКОі ВОЛОСТІ Лубен. ІІОІ5. 
1900 в С. з хуторами паліч. 2052 
ж., у т. ч. 1971 козак і 81 селянин — 
нащадків кол. кріпаків. Діяла цер¬ 
ковнопарафіяльна школа, відбу¬ 
валося три ярмарки на рік. Жите¬ 
лі села взяли участь у революц. 
подіях 1905—07, за що 9 з них 
поплатилися трирічним засланням. 
1910 у С. з хуторами паліч. 2218 
ж., у т. ч. на х. Грабів (вперше 
згаданий 1884) — 24 господарства. 
Діяли 3 парові млини, 2 олійниці, 
а також кілька вітряних млинів. 
За антивоєнну агітацію в 1914 три 
жителі села було заслано на Соло- 
вецькі острови. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Ряд жителів села брав участь 
у партизан, русі. 1923 С. з хутора¬ 
ми віднесені до Яблупінського, а 
з 1931 — до Оржицького р-ну. 1923 
у С.— 88 ж., на х. Богаєвського 
(Савинського) — 273, на х. Гра¬ 
бів 263 ж. За переписом 1926 в 
С.— 424 двори, 2037 ж. У 1930 по 
Савшіцівській сільраді паліч. 
524 двори і 2529 ж. Було організ. 

САГАЙДАК 

три колгоспи: «Ударник», «Шлях 
до кращого» у Савинцях і «Черво¬ 
ний флот» — ус. Грабів. Бл. 50 
чол. померло від голоду в 1932 — 
33. Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції (17.1Х 1941—20.ІХ 1943) гітле¬ 
рівці закатували 8 чол., у т. ч. двох 
дітей, вивезли на примусові робо¬ 
ти до Німеччини 123 чол., чотири 
з них (М. Г. Путренко, І. Я. Час¬ 
ник, Г. Я. Шабля та П. І. Заруд- 
ний) втекли і воювали в словаць¬ 
кому партизан, загоні ім. Яна 
Жижки. 1950 вищезгадані три кол¬ 
госпи були об’єднані в один — ім. 
А. О. Жданова (з 1962 — «Кому¬ 
нар»), зерпово-буряківничии на¬ 
прям, мол. тваринництво. Є фер 
ма великої рогатої худоби, свиното¬ 
варна, вівце- і птахоферми. Діють 
с. їй., фельдшерсько-акушерський 
пункт, дитсадок на 50 місць, 
Будинок культури, б ка (14 тис. 
од. зб.), торговий комплекс, комп¬ 
лексно приймальний пункт по- 
буткомбінлту, пошта. На тер. 
сільради — цегельний з-д. У селі 
пам’ятник Герою Рад. Союзу Д. І. 
Бабаку (1957), братська могила 
рад. воїнів, полеглих 1941 і 1943, та 
мирних жителів — жертв нім. фа¬ 
шизму, пам’ятний знак воїнам- 
односельцям, загиблим (166 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. Між селами Савинцями і Гра 
бот їм височить 33 органи. 
САВРКЖ — річка в Полтав. обл. 
Тече тер. Шишацького р-ну. 
САВЧИН ЯР()К — струмок в 
ГІолтав. обл. Тече тер. Галицького 
Р-ну. 
С-АГА — річка в Полтав. обл., пра¬ 
ва прит. р. Хоролу (бас. Дніпра). 
Довж. 10 км. Тече тер. Миргородсь 
кого р-ну. На березі С. розташ. 
с. Мальці. 
сагАй — річка в Полтав. обл., 
приг. р. Говтви (бас. Дніпра). 
Тече тер. Диканського р-ну. 
САГАЙДАК — село Шишацького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу- 
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гаї і із, якій підпорядковані села 
Дм ятрівка] Кирпотівка, Лещаші, 
Луці, ГІриііцеве, Салнмі вщшіа, 
Чорнобаї. Розташ. за 22 км від рай¬ 
центру. Залізнич. ст. Сагайдак. 
1220 ж. (1990). Виник на поч. 20 
ст. під час прокладення залізниці 
Полтава — Ромодан. 1890 збуд. 
станцію, 1910 — амбар (пізніше 
хлібоприймальний пункт). 
Рад. владу проголошено у січш 
1918. За переписом 1926 С.— 
цеіпр Сагайдацької сільради Ши 
шацького р иу ІІолтав. округу, 
207 господарств, 456 ж., підпоряд¬ 
ковано село й 17 хуторів. 1929 збуд. 
семирічну школу. У березні 1933 
відбулося Сагайдацьке заворушен¬ 
ня голодуючих. З 1935 працює 
овочеприймальний пункт, з 1948 — 
лікарня на ЗО ліжок. Під час пім.- 
фашист. окупації (21. ЇХ 1941 — 
22. IX 1943) гітлерівці розстріл я ш 
4 і вивезли до Німеччини І 1 чо і. 
У районі села діяв партизан, за¬ 
гін ім. М. І. Наумова. У повоєн¬ 
ний час на тер. сільради знайдено 
родовища нафти і газу. 1956 від¬ 
крито дільницю Радченківського 
нафтопромислу. В С. розташ. 
колгосп ім. К. її. Тутки (зерпово- 
буряківничого напряму), відділен¬ 
ня зв’язку, с. пі., аптека, Иудппок 
культури на 420 місць з стаціонар¬ 
ною кіноустановкою, б-ка (13,2 
тис. од. зб.), музей. Уродженцем 
хут. Пащеики (тепер не існує) — 
поблизу С. є рос. військ, діяч, 
генерал майор артилерії Олексій 
Григорович Пащенко (1869—1909). 
Під час рос.-японської війни 1904— 
05 перший застосував арт. обстріл 
противника із закритих вогневих 
позицій. Займався випробуванням 
гірських гармат, питанням арі, 
техніки. У С. встановлено пам’ят¬ 
ники: 1967 — В. І. Леніну, 1909 
(реконстр. 1978) — на могилі 
О. Г. Пащеика, 1970 — пом. комі¬ 
сара партизанського загону — 
Г. А, Кухарю, 1958 — на братській 
могилі рад. воїнів, що загинули при 
обороні 1943 села від пім. фашист, 
загарбників, та воїпам-односель- 

цям, що полягли (210 чол.) па 
фронтах Великої Вітчизи. війни. 
сагайдАцьке заворушен¬ 
ня — виступ голодуючих у берез¬ 
ні 1933 паст. Сагайдак Шишацько- 
го р-ну. Паприк. 1932 — на поч. 
1933 па залізн. ст. Сагайдак, як 
і на ряд ін., звозили на зсипний 
пункт зерно, відібране у жителів 
навкол. сіл та хуторів т. з. буксир¬ 
ними бригадами. Серед голодую¬ 
чого населення навкол. сіл у бе¬ 
резні 1933 поширилися чутки, 
що па станції Сагайдак будуть 
давати зерно голодуючим. Гнані 
останньою надією па порятунок, 
сотні знесилених голодом людей 
потягнулися до Сагайдака, а коли 
виявилося, що хліба їм ніхто й не 
думав відпускати, всі рушили до 
хлібних складів. Червопоармійці, 
які охоропя ш складе* пробували 
відімкни натовп голодуючих, але 
селяни збили замки, увірвалися 
до складу і почали набирати зер¬ 
но, хто в мішок, хто в торбинку чи 
кошик. Інші, не в змозі стримати го¬ 
лод, почали хапати зерно жменями 
і їсти. Вартові викликали підмогу. 
На станцію прибула кіннота, яка 
увірвавшись па територію складів, 
учинила розправу над голодними 
селянами: багатьох було побитої і 
заарештовано, подальша доля яких 
не відома. Аналогічні події стали¬ 
ся і на ст. Гоголеве, де зберігалося 
зерно кукурудзи. Там теж за до 
помогою вііїська була вчинена 
розправа над голодними селя¬ 
нами. 
САЄНКЇВСЬКИЙ — ручай у 
Полтав. обл., ирит. р. Ворскли 
(бас. Дніпра), Тече тер. Кобеляць¬ 
кого р-пу. 
САЗбНІВКА — село Оржицько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де- 
нут. Розташ. на берегах р. Чевель- 
ча, яка тепер перетворена на си¬ 
стему взаємозв’язаних ставків, за 
25 км від райцентру і за 18 км від 
залізн. ст. Драбів. У межі С. вклю¬ 
чені села Кандибівка і Регушівка, 
1441 ж. (1990). Виникла на поч. 
18 ст. як ряд хуторів, які згодом 

850 



І 

І ІН ШОЇ. І 796 11.1 КОІІІІІІ ('к.'фІІШ 
» і.міх збудовано ісргв Бмгкре 
« < 11 < ■ 11 к у їм | ж иу І І і лом І'1 і і ( 
III 111('< < н І |М . 11 і | ■ 11 < н і і м пі . 1.1 

їм |Н мім «їм |Н И) II МІ І ІЧ І У'ІЛІ 

І І !.1 II.І 11*1 І І 1 ІІІ'Ч'ІІ 1 М * 1 , 
«її і ґ.у ні і |«Ні.п іми І'М И» у < 
і при м і шч н п му 11 к і а,ч ' і 

І ІМ »| НІ, 1 78і» Ж І 1.1 ним £0 < І |1 «V ’І і 
іініи ці |ііСомім)іі:ір.'и|)і‘я п.п.і пііо 
її 11.11 >« >і 1111 і м пін. Щороку відбу 
п.і іііоі по 4 ярмарки. 

І’.і і. владу проголошено в січні 
1918, Жителі села брали участь у 
шил імли русі в Золотоніському 
і Іубсп. пов. З 1923 С.— Драбів- 

« і кою р ну Золотоніської округи. 
МК) к. У 2-й пол. 20 х рр. було ств. 
і.ирсйську комуну , а також ТСОЗи 
ім. В. Я. Чубаря, ім. Й. В. Сталі¬ 
на, «Ранок», «Жовтнева хвиля» 
ні артіль ім. Т. Г. Шевченка. 1930 
комуна, ТСОЗи й артіль були пе¬ 
ретворені на колгоспи ім. С. М. 
Кірова, ім. Паризької комуни, 
ім. В. І. Леніна, ім. В. В Куйби 
шева. Під час голоду 1932—^3 ба¬ 
гато жителів села померло. З 
1931 С.— Оржпцького р-пу. і7 
1941 село стало місцем боїв частин 
ГІд.-Зх. фронту, зокрема, 20 і і 
21 армій та моряків Дніпровської 
флотилії, іцо проривалися з ото¬ 
чення Під час пім.-фашист, оку¬ 
панії (І7.ІХ 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 3 чол. і вивез 
ш на примусові роботи до Німеч¬ 
чини 182 чол. 1950 всі іосподарст- 
ва Сазонівсько: сіль, ради були 
об’єднані в колгосп ім. С. М. Кіро 
ва (з 1962 — «Маяк»; зерново-бу¬ 
ряківничого напряму, тваринницт¬ 
во). 1974 до нього був приєднаний 
колгосп Чевельчанської сільради 
«Зоря комунізму » (1979 з нього ви¬ 
ділився колгосп «Зоря»), Тепер 
у селі колгосп «Маяк», цегельний 
з д, неповна середня і поч. школи, 
Будинок культури, б ка. Ура 
дженцем С. є Герой Соц. Праці 
А. Д. Юрченко. У С.— братська 
могила рад. воїнів, полеглих 1941 
(пам’ятник 1968), пам’ятник од¬ 
носельцям, загиблим (182 чол.) 

Сад і вкд 

їм фрпім.іч Не ПІКШ 1 і 11 * 111, п і. піннії 
(!9<У) 
( \ЛІВК\ і* ю Кременчуцько 
11« р ну, цеп ір ,і їм Ради нар 
депутатів якій 11 і р'іорядкоцані 
се і.і КаїнІІїжа, Кс ісберда, Мл\- 
нівка, ІІеірашімка. Розтані попі, 
р. Кобелячок і затоки Дніпра,, не 
подалік від Дніпродзержіпіського 
водосховища, за 17 км від райцент¬ 
ру і за 24 км від залізн. станції 
Потоки, за 12 км від м. Комсо¬ 
мольська. 1008 ж. (1990). Засн. з 
окремих хуторів, ймовірно, на¬ 
прикінці 17 — у 18 ст. Назву одер¬ 
жала, напевне, від прізвища чи прі* 
звиська пєршопоселенця. 1900 на¬ 
лічувалося 130 дворів, 692 ж. 
До Салівської громади Келебер- 
дянської волості належали такі 
хутори: Бабці, Білецький, Горо¬ 
дянки, Карпенки, Колосники, Пла- 
хогпикй, ІГроцспки, Сакви, Стог- 
піївкл, Шведі (ІТІевці), У 1899 
вбудовано дерев. Благовіщенську 
церкву, при якій діяла церковно¬ 
парафіяльна школа. 1910 — 149 
дворів, 819 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З березня 1923 по вересень 
1930 С. входила до Потіцького р-лу 
Кременчуц. окр. 1923—307 ж. 1926 
—191 двір, 848 ж., по сільраді 534 
двори, 2365 ж. У 1939 — по Салі в 
ській сільраді — 1837 ж. Під час 
нім.-фашист, окупації (З.ІХ 1911 — 
29.IX 1943) гітлерівці стратили 4 
мирних жителів, вивезли па приму¬ 
сові роботи до Німеччини 121 чол. 
У С.— центр, садиба колгоспу 
ім. В. І- Леніна (юсподарство 
молочно-овочево-зерново-буря к і в 
ничого напряму), фельдшерсько 
акушер, пункт, дитсадок, с. пі., 
Будинок культури па 300 місць, 
б ка (19 тис. од. зб.), сільський му¬ 
зей на громад, засадах, комплекс 
но-приймальнип пункт райпобуг 
комбінату. Салівське лісництво, 
піонер, табір праці та відпочинку 
«Чайка» Полтач. гірничозбагачу- 
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пального комбінату, відділення 
зв’язку та Ощадбанку. У центрі 
села — парк. У С.— пам’ятник 
В. І. Леніну (1967), братська 
могила рад. воїнів, загиблих 1941 
і 1943, пам’ятник полеглим у роки 
Великої Вітчизн. війни воїнам- 
землякам (1952). У 60—70 х роках 
20 ст., в зв’язку з спорудженням 
чаші Дніпродзержипського водо¬ 
сховища, село перенесено північ¬ 
ніше на нове місце і забудовано за 
єдиним планом. Радіофіковано, 
електрифіковано, газифіковано; 
діє водогін. Більшість вулиць 
заасфальтована. 1959 у Келебер 
ді встановлено пам’ятник «Скор¬ 
ботна мати» на братській могилі 
рад. воїнів, полеглих у роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. На пн.-зх. 
околиці С. група курганів з 5 
насипів, найвищий з яких — Зо 
зулина могила. 
САМОВЙДЦЯ ЛІТОПИС - укр. 
козац.-старшинський літопис 17 
ст. Охоплює події па Україні, 
зокрема на Полтавщині, від 1648 
до 1702. Автором С. л. вважають 
Ракушку-Романовського Романа 
Опанасовича (Ракущенка; 1623— 
1703). Походив з ніжин. реєстре 
вих козаків. Брав участь у нар. виз¬ 
вольній війні 1648—54. У 1654— 
55 — «ревізор скарбу військового» 
і «дозорца скарбу військового». 
У 1658—63 — ніжин* сотник (1659 
був полковим суддею). 1660 брав 
участь у переговорах з Польщею. 
У 1663—68 — генеральний підскар¬ 
бій. У 1665 деякий час викопував 
обов’язки ніжин. полковника. 
Вперше С. л. надрукував О. М. Во¬ 
линський (за списком, надісланим 
йому П. Кулішем) в «Чтениях 
Московского об ва нстории и 
древностей» та окремою книгою 
(М., 1846). 2 е вид. здійснив 
О. І. Левицький за списком ГІ. Іс- 
крицького та Я. Ковельського (« Ле- 
топись Самовидца по новооткоьі- 
тьім спискам с гіриложением трех 
малороссийских хропик: Хмель- 
ницкой, ,,Краткого описання Ма- 
лороссии“ и ,,Собрания истори- 

ческого“». К., 1878), 3 е — Я. І. 
Дзира за списками П. Іскрицько 
го, Я. Ковельського та М. Суді- 
єнка («Літопис Самовидця». К., 
1971). Тепер відомо 7 списків 
С. л., з яких 4 зберігається у від¬ 
ділі рукописів ЦНБ АН України 
їм. В. І. Бернадського і по одному 
— в рукописних відділах Петер¬ 
бург. ІІубл. 6-кн ім. М. Є. Салти- 
кова-Щедріна, Харків, наук, б ки 
ім. В. Г. Короленка і Черніг. істор. 
музею. 
САМОДІЯЛЬНІ ОРКЕСТРИ 
Полтавщини. У 1990 в області па 
ліч. 382 духові оркестри, учасни¬ 
ків — 5246. Звання «народний» або 
«зразковий» мають 12 колективів: 
1) Зразковий дитячий духовий 
оркестр Зарізького сідьс. Буднл- 
ку культури Оржицького р-ну. 
Засп. 1969 Керівник — І. II. 
Слинько. З 1987 — зразковий. На- 
юроджувався дипломами, грамо¬ 
тами, преміями. 2) Зразковий дитя¬ 
чий духовий оркестр Гриньківсь- 
кого сідьс. Будинку культури Гло- 
бннського р-ну. Засп. 1970. Керів- 
ник — І. Т. Олійник. З 1980 — 
зразковий. Дипломант конкурсів. 
3) Народний самодіяльний духо¬ 
вий оркестр Оржицького районно¬ 
го Будинку культури. Засн. 1957. 
Керівник — І. М. Яковенко. З 
1979 — народний» 4) Зразковий ди¬ 
тячий духовий оркестр Васильків¬ 
ського сільс. клубу Семенівсько- 
го р-ну. Засп, 1970. Керівник — 
В. В. Новоселець. З 1985 — народ¬ 
ний. Має почесні грамоти. 5) На¬ 
родний самодіяльний духовий ор¬ 
кестр Миргород, районного Будин¬ 
ку культури. Засн. 1957. Керівник 
— І. І. ІІЇатравня. З 1973 -— народі 
пий. 6) Народний самодіяльний 
вокально інструмент. ансамбль 
«Ровесник», «Престиж» Кремен- 
чуц. парку культури ім. Петровсь- 
кого. Засн. 1973. Керівник — В. О. 
Бездельниіі. З 1981 — народний. 
7) Народний самодіяльний оркестр 
нар. інструментів Галицького ра¬ 
йонного Будинку культури. Засн. 
1968. Керівник — В. О. Рожко. 
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«САНЖЛРИ» А 1973 — народний. Лауреат Все- 
союз. фестивалю самодіяльної ху- 
дож. творчості трудящих. 8) На¬ 
родний самодіяльний оркестр нар. 
інструментів новосанжарськоіо ра¬ 
йонного Будинку культури. Засн. 
1965. Керівник — М. К Миро 
пенко. З 1967 — народний. 9) На 
родпий самодіяльний скмф. ор 
ксстр Кремепчуц. парку культури 
ім. Петровського. Засн. 1971 Ке 
рівник — В. О. Д-иобеико 3 19, І 
народний Дим томам і І н» Песето-• 
фегтпва по 11 ар і їй >р'м н м 19/ і 
77. 10) Маро рипі само і,ія н-пші 
гетра ріп 11 орі і « і р По 11. їм ми ько 
ГО 1 > V їді піп к\ н гурії Засн І ‘М>0. 
К <1 > і п 1111 к М .1 І Іем* рцеи. і 1 ) 
Мародм її іі самодіяльний і негру 
менг. ансамбль «Карусель*. Засн. 
1974. Керівник — О. 1. Чухрай. 
З 1980 — народний. 12) Народний 
самодіяльний вокально-інстру- 
мент. ансамбль «Барви» Лазірків- 
ського зонального Будинку куль¬ 
тури Оржицького р-ну. Засн. 1971. 
Керівник — В. М. Горбенко. З 
1987 — народний. 
САМПССНІЇВСЬКА ЦЕРКВА у 
Полтаві. 1840 було оголошено 
конкурс на проект церкви над 
братською могилою рос. воїнів 
(див. Полтавської битви пам'ят¬ 
ки). 1841 затверджено проект арх. 
її. І. ПІаплемаия, доопрацьований 
1848. Закладення відбулося 1852, 
освячена 1856 па честь св. Сампсо 
пія Странпоприїмця, будувалася 
на кошти 11. С. Судіспка. Мурова¬ 
на, прямокутна у плані, чотири 
СТовпна, увінчувалася центр, ба 
нею га чотирма декоративними 
главками по кутках. 1895 здійсни 
но реконструкцію за проектом 
арх. М. М 1 Іпкопома. В плані 
церква отримала вигляд рівнокін- 
цевого хреста ( ювж. і шир.— 
20.2 м, висота до зеніту бані — 
14.2 м). До 200 річчя По і ганської 
битви за проектом арх. С. В Но 
сова з зх. боку добудовано дзміни 
цю (розібрана 1930); метамов'ієно 
мармуровий іконостас з різьбленії 
ми орнаментами і кольоровими 

мозаїками, виготовленим фірмою 
ГІепціопі у Москві; під керівницт¬ 
вом худож. О. Я ( оком розішел 
по інтер’єр; па < х. фасаді церкви, 
зверненому >о братської могили, 
у ніші пстаном.'ЦЛо картину і і 
Іобра ІЗ пням І І € І р.І І під час 
моїіпші манері іо ми битви (не 
збере і тої), нижчі укріп ієно мар¬ 
мурову дошку з Текстом наказу 
шш і.кам. 19 іН ( . ц. *.акрита, 1990 
іі*ім Німа право* мі,ніч і ромаді. 
Розі лев. на пул. Шведська могила. 
1 І іаол. V. 
самсОнш Острів — городи¬ 
щі' 6— 3 ег. до п. е.; 5—7, 11 — ІЗ ст. 
п. е. Розтати, в ур. Самсонів Острів 
за 1,5—2 км на Гід. Сх. від с. Сен- 
чі Лохвицького району. Укріп¬ 
лений майданчик розміром 40 X 
X 45 м, оточений валом висотою 
2 м і ровом глибиною 1 м. Куль¬ 
турний шар потужністю 0,6 м міс¬ 
тить матеріали скіфського часу та 
київської культури 5—7 ст., дав¬ 
ньоруського часу (11—13 ст.). 
«САнжАРИ». Кінотеатр у емт 
Нові Санжари. Відкритий паприк. 
1985. Зал має 420 місць. 

Сампсоніївська церква V Полтаві. 
Фото гіоч. 20 сг. 
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САПІ ГИ ВУЛИЦЯ у Полтаві (кол. 
Перепроектованії, Магістральна; 
Київський р-н) — від вул. Ленін¬ 
градської до Заїжджого гіров. 
Наз. на честь Сапіго Серіія ’Ге- 
рептійовича (1911—42) — одного 
з керівників підпільної комсо¬ 
мольсько-молодіжної організації 
«Нескорена полтавчанка». Н. у 
Полтаві. 1940 брав участь як військ, 
кореспонденту війні збілофіннами, 
1941 був серед учасників оборони 
Києва, контужений потрапив у по 
лон, звідки втік і добрався до Поч- 
тави, де увійшов до підпільної гру¬ 
пи, Схоплений і страчений гітлерів¬ 
цями. На фасаді будинку, в яко¬ 
му народився С., на вул. Пушкіна 

50 встановлено Сапізі С. Т. ме¬ 
моріальну дошку. На С. в. роз¬ 
ташовані ііі-т по проектуванню під¬ 
приємств м’ясної і молочної 11 ром 
сгі (Лг9 1), автопідприємство 1602 
(№ 3), фірма побут, послуг «На 
талка» (М 6). 
САПІЗІ С. Т. МЕМОРІАЛЬНА 
ДбШКА у Полтаві. Встановлена 
на фасаді будинку по вул. Пушкі¬ 
на № 50, в якому жив Сапіго Сер¬ 
гій Терентійович (1911—42) — 
один з керівників підпільної ком¬ 
сомольсько молодіжної групи «Не¬ 
скорена полтавчанка» (див. Сапі- 
ги вулиця). Дошка — граніт 
(розмір 0,9 X 0,75 м), відкрита 
1987. 
сапсАя П. М. ПОВІТбВА 
МАНДРІВНА ТРУПА. Діяла під 
назвами Перша мандрівна трупа. 
Кременчуцький робітничо-селянсь¬ 
кий театр. Ств. в кіпці 1918 у Кре 
менчуці при губ. спілці споживчих 
товариств. Взимку працювала в 
Кременчуці (клуб залізничників 
ім. В. І. Леніна, «Народна ауди¬ 
торія», гарнізонний червопоармін- 
ський клуб), а влітку обслугову¬ 
вала сільського глядача. У сезоні 
1922—23 колектив розпався на 2 
трупи. Об’єднався у 1923. Очо¬ 
лювали — П М. Сапсан, О. О. 
Запорожець, Я. С. Кононенко, 
К. Я. Капатський Після лікві 
дації 1924 трупи частина акторів 

перейшла до театру ім, І. Фран¬ 
ка (тепер у Києві), театру ім. 
М. Заньковецької (тепер у Льво¬ 
ві). 
САрА-ВЕЛЙКА, Грицманівка — 
річка в Полтав. обл., права гі| ит. 
р. Псла (бас. Дніпра). Тече тер. 
Галицького |>-ну. 
САрА МАЛА Вербина — річка 
в Полтав, обл. Тече тер. Галицько¬ 
го р ну. 
сАри — село Гадяцького р-пу, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села: Донців- 
щина, Київське, Малі Будища, 
Саранчова Долина, Червоний Кут. 
Розташ. на правому березі р. Псла, 
за 7 км від райцентру та за 9 км 
від залізнич. ст. Гадяч. 2919 ж. 
(1990). 1622 па «Сарському горо¬ 
дищі» засн слобода в 10 дворів. 
Значаться на каріі Г. /І. де Богіла- 
па. 1030 привілеєм польського 
короля ВладпСлава IV урочище 
Сарн призначене для заселення. 
На той час входили до Черкасько¬ 
го староства. З поч. визвольної вій¬ 
ни укр. народу у 1648—54 С. від¬ 
носилися до Галицького, 1661 — 
Зіньківського полку, 1672 — Га- 
дяцьісої першої сотні Галицького 
полку. Довгий час належали Буто- 
впчам. 1675 гетьман І. Самойло- 
вич передав переяславському та 
галицькому протопопу Григорію 
Бутовичу села Сари і Крутки. У 
2-й чверті 18 ст. Гадяч та навкол. 
села належали гетьману Д. Апосто¬ 
лу (1727—34), потім < .—власність 
гетьмана К. Розумовського (1750— 
64), який 1785 продав їх в казну. 
З 1781 — у складі Галицького пов. 
Черніг. намісництва. За переписом 
1785 у С.— 99 хат, 225 ж., 1 гінсм 
меншій. 1791 село віднесено іо 
Київ, намісництва, 1796 — Мало¬ 
рос., 1802 — Полтав. губ. За пере¬ 
писом 1859 — село власницьке і 
козацьке, 291 двір, 2602 ж.; 1863 
С.— центр вол. Галицького пов., 
291 двір, 2848 ж., дерев. Різдва Бо 
городині церква в одному зв’язку 
з дзвіницею (1782), при ній б-ка. 
1884 — 835 дворів, 5151 ж.; 1900 — 
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СЛСП'ПІПКА 111)8 дворів, 8992 ж., дерев. Мико- 
тзївська церква (189/); 1910 — 

004 двори, з них 364 не мали ор~ 
11 о ї землі, 494 — не мали коней. 
І Іайпоіїшренішим промислом було 
щетини пцтво. У грудні 1905 в 
Сарській вол. відбувся рев. виступ 
селян, який був придушений, орга¬ 
нізатори — арештовані. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, утв. ревком па чолі з II. Л. 
І >узалом| На 4.IV 1922 у Саріись 
кін вол.— 2278 дворів, 12 040 і 
у т. ч. у С. 1221 двір. 1922 стії, 
Сарську С. і комуну Молода 
мм’и , за якою ну ш вчкріп ієно 
ІЗ н'с. к м н З 1923 ( у скла 
ц І іріцмоіп р пу РомсмсвічОго 
округу, іІЗОж. За переписом 19.39 
- 3995 ж. 
Під час пім.-фашист, окупації 
(27.ЇХ 1941—12.ІХ 1943) у С. діяв 
партизан, загін, який очолював 
замполіт МТС С. Я. Ігпатенко. 
Тепер у селі колгосп ім. М. В. 
Фрупзе (зернового і твариниицько 
то напряму, тех. культури), від 
рлеііия зв’язку, с. ш, (240 учнів), 
дві 8-річні школи (178 учнів), діль¬ 
нична лікарня па 25 місць, амбу 
шторі я, дитсадок «Колосок» па 

90 дітей, Будинок культури на 400 
місць, клуб на 300 місць, 2 б ки 
(28 тис. од. зб.). Уродженцями 
С. є брати Метл ямські: Амвросій 
Лук’яцович (1814—70, Ялта; літ. 
псевд. Амвросій Могила, Земляк) 
-- укр. поет-романтик, фолькло¬ 
рист, перекладач, книговидавець. 
ІІроф. Харків, і Київ, ун-тів. Ок¬ 
ремим виданням вийшла зб. вір¬ 
шів «Думки і пісні та ще дещо» 
(1839). Випустив за своєю редак¬ 
цією «Южпьтй русский сборпик» 
(ки. 1—5, 1848). Видав «Байки іі 
прибаутки Левка Ьоровиковсько- 
іо» (1852) та фольклорну зб. «На- 
родпьіе южнорусскпе песни» (1854) 
і Семен Лук’янович (рр. нар. і 
смерті невід., літ. псевд. — Семен 
Година) — укр. пост і етнограф. 
Був членом Рос. геоір. т-ва. Ви¬ 
пустив зб. поезій «Мова з Украї¬ 
ни». 1851 склав у С. «Етнографіч¬ 

ні відомості», де описам зовніш¬ 
ність, одяг, мову мешканців села, 
1852 — «Словник ііайвживапітих 
у Гадяцькому повіті слів ... » (ру¬ 
копис). У С. встановлено нам яг 
ннки: М. І. Каліпіну (1967), па 
братськіп могилі рад. воїнів, які 
загинули 1943 під час визволення 
села від гі ■ іерівців (1958), в па 
м'ять про іюїпів-ощосельців, що 
поляї ін (402 4(1.11,) нз фронтах 
їй пікої Ві'ічпзп. віпші (1967), га 
пам'ятник, споруджений 1912 на 
Коїш м жителів села односельцям, 
що загинули в рос.-япон. війні 
1904—().). Археологічні пам’ятки — 
Слов’янські городище та поселен¬ 
ня 8—10 і 11—13 ет., неолітичне 
поселення в урочищі Гора Кор- 
еунка 
САСЙНІВКА — (до поч. 20 ст. 
Сосипівка) — село Пирятинського 
р-пу, цеіпр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані пас. 
пункти Кепбллівка, Леляки, Ме- 
чепки, І Іершотравиеве, Червоне. 
Розташ. у межиріччі річок Перево¬ 
ду та Руди за 15 км від райцентру 
і за 7 км від залізпич. ст. Граба¬ 
рі вка. 930 ж. (1990). Засп. в сс 
ред. 17 ст. За універсалом гетьма¬ 
на І. Скоропадського 1708 село 
віддане пирятинському сотникові 
Семену Вакуленку, потім перейти 
ло у володіння генерального під¬ 
скарбія Андрія Марковича. С. па 
1781 відносилась до першої ІІи- 
рятинської сотні Лубен, полку, 
мала 273 хати, з них козаків вибор 
них 117, козаків-підпомічників — 
12, посполитих коронних, у т. ч. 
і рангових — 116. 1787 в селі про 
ж и вал о 749 ж. чол. статі різного 
звання, казенні селяни, козаки і 
кріпаки власників — радника Гри¬ 
горія Закревського та бунчуково 
то товариша Соханського дружини 
Ганни. За переписом 1859 у С.— 
159 дворів, 1697 ж., дереві По- 
кровська церква із дзвіницею (по- 
буд. 1789, не збереглася), 1900 
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С.— центр однойменної но пості, 
380 дворів, 1016 ж., діяла земсь¬ 
ка школа, три сільс. громади: ко¬ 
зацька, казенних селян і селяп- 
власників. 25 вітряків. 10 олій¬ 
ниць, цегельний з-д графині Му- 
сіної Пушкіної. 1910 — 437 госп-в, 
2706 ж. У 1905—07 жителі С. 
брали участь у рев. подіях. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1923—25 село належало до 
Березоворудського р ну Прилуць¬ 
кого округу, з 1925 — у складі 
Плрятинського р ну, 2945 ж. Під 
час нім. фашист, окупації (18.IX 
1941—19. IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 11 чол., вивезли до Німеч¬ 
чини 135 чол. У селі — колгосп 
ім. Ілліча (зерново-тех. напряму, 
тваринництво), відділення зв’язку 
та Ощадбанку, с. ш., фельдшерсь- 
ко-акушер. пункт, Будинок куль¬ 
тури (на 300 місць), б ка (13,3 
тис. од. зб.), краєзнавчий музей. 
Пам’ятники: В. І. Леніну (1949), 
на братській могилі 20 рад. воїнів, 
що загинули 1941 при обороні се¬ 
ла (1960); надгробок на братській 
могилі воїнів-односельців, які по¬ 
лягли під час Великої Вітчизн. 
війни. _ 
САХНЇВШИНА (кол. Сотпицьке, 
Сухий Тагамлик) — село МашОр¬ 
ського р-пу, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, які і і підпорядко¬ 
вані села Вовча Балка, Григорівна 
і Петрівка. Розтані, в долині р. 
Тагамлика, за 6 км від райцентру 
та за 2 км від залізнич. роз’їзду 
Сухий. 590 ж. (1990). Засн. у пер¬ 
шій пол. 18 ст. сотником Сахнов- 
ським. Згодом власниками були 
Бахрамовський, Маєвський. Ос¬ 
танній подарував маєток своєму 
зятеві, донському козакові Суво- 
рову. За переписом 1859 село влас¬ 
ницьке мало назву Сухий Тагам¬ 
лик Костянтиноград. пов. Полтав. 
губ., 69 дворів, 476 ж. 1900 — 144 
двори, 876 ж., земська школа і 
школа грамоти. 1910 — 171 двір, 
987 ж., придатної землі — 1103 
дес., орної — 978 дес., посівів — 
806 дес. Промислами були зайня¬ 

ті: 9 ткачів, 8 ковалів, 6 шевців, 
6 теслярів, 5 слюсарів, 4 кравці 
та ін. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Під час громадян, війни у 
селі діяв партизан, загін. 1925 у 
поміщицькому маєтку ств. кому¬ 
на «Мрія» (згодом реорганіз. в 
артіль). Також відкрито поч. шко¬ 
лу (з 1930 — семирічна). За пере¬ 
писом 1926 С.— Іванівської сіль¬ 
ради Машівського р ну Полтав. 
округу, 199 господарств, 1001 ж. 
1929 ств. колгосп ім. В. К. Блюхе- 
ра (пізніше носить назву ім. Газе¬ 
ти «Правда»). Від голодомору 
1932—33 померло 83, у 1937—38 
репресовано 18 жителів села. Під 
час нім.-фашист, окупації (20.IX 
1941—20.IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 153 чол., у селі діяла 
підпільна група. ІЗ результаті 
укрупнення 1950 колгосп став на¬ 
зиватися «Зоря комунізму» (з 
1961 — ім. А. О. Жданова, з 1966 — 
«Росія»). 1956 С.—центр Сах- 
нівщинської сільради. Тепер тут 
розташ. центр, садиба колгоспу 
«Росія» (зерново тваринницького 
напряму), відділення зв’язку і 
Ощадбанку, неповна с. ні., 2 фельд¬ 
шерсько акушер. пункти, дитсадок, 
Будинок культури на 250 місць, 
б-ка (15,7 тис. од. зб.). Село елект¬ 
рифіковане і радіофіковане. Роз¬ 
почата газифікація. Відкрито 1955 
пам’ятник рад. воїнам, загиблим 
(37 чол.) в ніч з 15 па 16.ХП 1943 
під час бомбардування фашиста¬ 
ми санітарного ешелону на роз’їзді 
Сухий. 197 воїнів односельців не 
повернулося з фронтів Великої 
Вітчизн. війни. На околиці села 
виявлено майстерню крем’яних 
знарядь раннього неоліту. 
САХНбВЩЙНСЬКИЙ РАЙОН 
(Сахнівіцинський, Сахновщансь- 
кий) Красноград. округу. Ств. 
7.III 1923 з Дар Надеждинської 
і Сахнівіцинської волостей Красно¬ 
град. пов. та Нижньоорільської 
вол. Зміївського пов. Центр — 
с. Сахновщина. Сільрад — 21. 
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Населення — 34 266 чол. (1923). 
1925 у зв’язку з розформуванням 
Красноград. округу С. р. віднесе¬ 
мо до Полтав. округу. З лютого 
1932 — у складі Харків, обл. 
СБбРНИК СТАТЙЙ ПО ЛЕ- 
кАрственньім растени- 
ЯМ». Видавався Укр. дослідною 
станцією лікарських рослин Все¬ 
союзного п.-д. ін-ту лікарських 
і ароматичних рослин у Лубнах. 
ІІа 1939 видано ЗО випусків. 
«СЬСРНИК статистйче- 
СКИХ СВЙДЕНИЙ О ПОЛТАВ 
СКОІЇ ГУБЄРІІИИ . 1Іолтава, 
1869 Лоллію ру\ населсіти «а 
етапами, піком, віроспопі іаппим 
ІіапедСНо дамі про (фабрики, за 
води, ремісників, ярмарки гощо. 
Додано список посадових осіб 
па 1869. 
СВАТКЙ — село Гадяцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Берізки, 
Бірки, Шєвчснкове. Розтані, на 
правому березі р. Групі, за 20 км 
від райцентру та за 18 від залізним, 
ст. Гадяч. 887 ж. (1990). Відомі 
з 17 ст. Належали до Гадяцького 
замку. При гетьмані І. Скоропад 
ському були віддані генеральному 
судді І. Чериишу. 1764 — у складі 
Гадяцької другої сотні Гадяцького 
полку. За переписом 1859 у С. 
(власницьке, козацьке) 340 дворів, 
2798 ж., дерев. Преображенська 
церква (1740), б-ка, церковнопара¬ 
фіяльне попечительство. 1900 у 
С. Бірківської вол. Гадяцького 
пов. З сільських громади (2 з них' 
селян-власпиків), 413 дворів, 1851 
ж., земська (1889) та церковнопа¬ 
рафіяльна школи. 1910 — 433 
двори, 2303 ж. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920' засн. ТСОЗ, що об’єд¬ 
нав 100 дворів. 1927 ств. колгосп 
«Паризька комуна», куди ввійшло 
412 дворів села і прилеглих хуто¬ 
рів. З 1931 —колгосп «Перемога» 
(об’єднав 440 господарств). Під 
час нім -фашист, окупації (9.IX 
1941—9. IX 1943) до Німеччини 
вивезено 260 жителів. У 1950 4 

СВПИКІВКА 

колгоспи С. і прилеглих нас. 
пунктів об’єднано в один — «Ра¬ 
дянська Україна» (в 1959 приєдна¬ 
но колгосп ім. К. Є. Ворошидова). 
Тепер у С.— центр, садиба колгос¬ 
пу «Радянська Україна» (м’ясо- 
мол. та зерново-тех. напряму), 
відділення зв’язку, с. ш., фельд¬ 
шер. акушер. пункт, дитсадок 
«Сонечко» (б місці»), будинок 
ветеранів праці (а 1990), Будинок 
культури на 350 місць, б-ка (16,1 
і їм од. зо.). У центрі села мемор. 
комплекс: односельцю — комбри¬ 
гу Лосю Ф. Ф. пам'ятник, що 
ватину в 1939 на Халхін-Голі (1945); 
на братській могилі рад. воїнів, 
полеглих 1943 при визволенні С. 
від нім. фашистів (1951). Пам’ят¬ 
ник воїнам-односельцям, загиблим 
(268 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни (1975), та пам’ят¬ 
ник борцям за Рад. владу (3 моги¬ 
ли, 1919; пам’ятник 1938, перемо- 
ховання в 1985). 
«СВЕДЕНИЯ О ВЕТЕРИНАР 
но-санитАрном состой- 
НИИ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕР- 
НИИ». Щомісячник, виходив у 
Полтаві 1899—1902. Видавець — 
Полтав^. губ. земство. 
СВИДЇВКА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. Дніпра. Тече тер. 
Кобеляцького р ну. 
«СВИНАРСТВО»: Респ. міжві¬ 
домчий тематич. наук. зб. Полтав. 
н.-д. ін-ту свинарства. Видавався 
з 1966. У 1975 вийшов вин. 23. 
Вин. 1—5 — рос. мовою під на¬ 
звою «Свиноводство». 
СВЙНКІВКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Коломаку 
(бас. Дніпра). Бере початок біля 
с. Филенкового Чутівського р-ну. 
Довж. 59 км, площа бас. 321 км2. 
Похил річки 1,3 м/км. Ширина 
річища 2 м. Боліт 5,3 км2. Тече 
тер. Чутізською та Полтавського 
районів. Живлення снігове іі до¬ 
щове. Замерзає в кінці листопаду, 
скресає у березні. На берегах С. 
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виявлено поселення бронзового ві¬ 
ку (1-етне. дон. е.). На С. розташ. 
села Первозванівка, Нова Кочу- 
беївка, Флорівка, Рунівщина, Ко- 
ваньківка. Новоселівка. 
«свиновйдство » — наук, 
зб. Див. «Свинарствон 
СВИНОТІК — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. Дпіпоа. 
СВИРЙДІВКА — село Лохвиць- 
кого р ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Дереківщина, ГІарницьке, Сте- 
пуки, Ячники, Розташ. на право 
му березі р. Сули, за 15 км від рай 
центру і за 9 км від залізнич. ст. 
Юсківці- 820 ж. (1990). Вперше 
С. згадана в переписних книгах за 
1722. За Ген. слідством 1729—ЗО 
входила до Лохвицької сотні Лу¬ 
бенського полку. Діяли дерев’яна 
Михайлівська церква (1777), піко 
ла і шпиталь. За переписом 1859 
С. село власницьке і козацьке, 
Лохвицькоги нов. 289 дворів, 1774 
ж., 1885 відкрито трикомгілектне 
поч, нар. уч-ще. За переписом 1900 
С.— центр волості, 339 дворів, 
1797 ж., З сільс. громади (козаць¬ 
ка, селян власників та казенних 
селян), земська школа і школа 
грамоти, відбувалося 3 ярмарки 
па рік, землі власної 2083 дсс.; 
1910 — 341 господарство, 2001 ж. 
Працювало 22 вітряки, 2 кузні, 
З олійниці, 8 крамниць. 

Свиридівка. Михайлів! ька церква. 
Фото 30-х рр| 20 ст. 

і 

Рад. владу проголошено у січні 
1918. Парт, осередок ств 1921, 
комсомол.— 1924. У 1929 органів, 
комуну ім. М. В. Фрупзе, в лю¬ 
тому 1930 — артіль ім. К Є. Во- 
рошилова і 4 невеликі колгоспи 
(ім. Першого травня, ім. М. Горь- 
кого, ім. С. М. Будьоного та ім. 
М. В. Фрупзе), які 1950 об’єдна¬ 
лися в один — ім. К. Є. Ворошило- 
ва. У роки нім.-фашист, окупації 
(12.ІХ 1941—12.1Х 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли на примусові роботи до 
Німеччини 156 чол., в селі діяли 
дві парт, підпільні групи. У берез¬ 
ні 1942 учасники однієї з груп 
загинули в нім. катівнях. На базі 
другої на поч. 1943 ств. партизан, 
загін «Сокіл». Після приєднання 
до колгоспу ім. К, Є. Ворошилова 
колгоспу «Зоря* (с. Сгепуки) ді ■ 
( таїз назву «Україна» (зерново---тва¬ 
ринницької о напряму). У С. роз¬ 
таш його центр, садиба, відділен¬ 
ня зв’язку, неповна с. ш., філіал 
Дунайської муз. школи, фельд¬ 
шерсько-акушер. пункт, Будинок 
культури на 400 місць, кіноуста¬ 
новка, б-ка (12,2 тис. од. зб.). 
У селі 1958 встановлено пам’ятник 
па братській могилі рад. воїнів, 
іцо загинули під час оборони 1941 
і визволення 1943 села від нім.-фа¬ 
шист. загарбників, та односельцям, 
полеглим (280 чол.) па фронтах 
Великої Вітчизн. війни. Пам’ятка 
археології — городище «Дитинець» 
кін. 1 тис. до н. е. та II—13 ст. 
н. е.; в ур. Червоні Могили — гру¬ 
па курганів. 
■«СВІТЛО ЖОВТНЯ». Газета, ор- 
ган Вел икс>6ага ча п ської районної 
Ради народних депутатів. Вихо¬ 
дить з 1907 три рази на тиждень 
у емт Великім Багачці. У 1932— 
67 газета мала назву «Ленінський 
шлях». 
СВІТЛОПРСЬКЕ — село Кобе¬ 
ляцького р-ну, центр сільс. Ради 
пар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Брачківка, Кишеньки, 
]Іросяниківка. Розташ. на березі 
Ді і і продзержнн. водосховища, за 
38 км від райцентру та за 50 км 
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СВЯТГЕЩЩЯ піл залізшіч. ст. Кобеляки. 3490 ж. 
(1990). Ств. 1962 у зв’язку з буд- 
вом Дніпродзержин* ГЕС: сюди 
були переселені жителі сіл Пере 
водочна, Потягайлівка і частково 
с. Кишеньки. У С.— колгосп ім. 
Т. Л. Климепка (зерново буряків 
ничого напряму, тваринництво), 
механіз. млин з олійницею, х;іібо 
завод, інкубаторна станція, 2 цехи 
Кобеляцького райітбуткомбіїїа і \ 
та Кобеляцької ф км « й»ря буч 
орг ція. Бід її юі і її >і ім'я їіч \' і і 
(Іцадблпку, < їм , і і к; 11 >і і я атака, 
дигса и>ь, веі ІІК.ІрІГІ, І»у ІІІІІОК ІІІО 

перів, Буйніш кульТурн на 300 
місць, б ка ( {о і ік о і аб ), н то 
рпьо краї знав, музей. \шоп.ш 
ція, пристань. Уродж(чщем с. Не 
револочна є рос, носі І. ер. Богда 
новпч [1743 (1744) — 1803]; у с. Ки¬ 
шеньках нар. Герой Соц. Праці 
А. ГІ. Бїленко. У С. встановлено 
пам’ятники: В. І. Леніну (1962), 
Г. І. Котовському (1963), воїн а м- 
землякам, які загинули під час 
Великої Вітчмзн. війни (1973). 
Братська могила рад. воїнів, іцо 
полягли 1943 та могила І ероя 
Рад. Союзу Т. Л. Климепка (1906— 
81; пам. 1983). На тер. сільради 
виявлено поселення часів неоліту 
(4 тис. до н. с\), 4 поселення епо¬ 
хи міді та бронзи (3—1 тис. до 
н. с.), 2 носе іеппя чєрняхівської 
культури (2—6 ст.), городище пе¬ 
ріоду Київ. Русі (13 ст.), бл. 40 
курганів. 
СВЯТЙЛІВКА — село Глобиись- 
кого р-пу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Крива Руда, Липове, Процея- 
ки, Струтипівка. Розтані) па березі 
Кременчуцького водосховища, за 
42 км від райцентру. 1929 ж. 
(1990). Існувала вже у 17 ст., вхо¬ 
дила до складу Жовнинської сот 
ні Лубен, полку. .1 1781 віднесена 
до Городиського пов. Київ, наміс¬ 
ництва, з 1789 — до Градизького 
пов. Катеринослав, на місництва. 
У 1781 в С.— 261 двір; у 1787 
838 душ чол. статі. За переписом 
1859 у С. Кременчуцького пов.— 

580 дворів, 3028 ж., дерев. Мпко 
лаїв.ська церква (1/80, нова 1806), 
біля якої знаходилися из і гроби і 
запорізькі хрест; мри щ ркиі 
о ка 3 2 і Щ)л. І її с і. ( . Гіді; 
ВОЛОСіщм метром 1888 відкрито 
ісмськс училнше. V 19оо у селі 

6у іо ' громл ці (козацька га дер ж, 
есіяіі) іемсвки сі цер КОШІ опара 
філльпа шко ж. ІІ.і поч 20 ст. пра 
цюпадії кількз олійниць, 25 вітря¬ 
ків, кідькз крамниць, відбувалося 

’ ярмарки па рік. У 1910 в селі — 
3/6 дворів, 2404 ж., паровий млин. 
1\і в владу проголошено в січні 
1918. З 7.111 1923 С. як центр сіль¬ 
ради віднесена до Горбівського 
р пу Кременчуц. округу. 2809 ж. 
До складу сільради входили також 
села Крива Руда, Процеики, Стру- 
тинівка та хут. Сидоренків. За 
переписом 1926 у С.— 554 двори, 
2796 ж. З 1928 С. включено до скла 
ду Грлднзькоіо р-пу. У період 
мім.-фашист, окупації (25.IX 1941 
—24.IX 1943) гітлерівці стратили 
7 жителів села, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 307 чол. 
УС.— центі), садиба колгоспу ім. 
О. В. Суворова (зерново-мол. на¬ 
пряму), товарно-рибне г-во «Пол- 
таврибгосгі», відділення зв’язку 
та Ощадбанку, будинок побуту, 
торг, центр, їдальня, с. ні., лікар¬ 
ня з амбулаторією, 2 дні садки, 
аптека, Будинок культури па 400 
місць, б-ка (12 тис. од. зб.), музей 
історії села на громад, засадах. 
Уродженцем села є Герой Рад. 
Союзу С. П. Шпаковськмй. Па¬ 
м’ятники: В. 1. Леніну (1967, но¬ 
вий 1988); рад. вошам, що поляг¬ 
ли 1943 при визволенні села від 
гітлерівців, та воїнам односель¬ 
цям, загиблим (288 чол ) у період 
Великої Вітчмзн війни (1956, ре 
констр. 1989); па братській могилі 
борців за Рад. владу (1967). На око¬ 
лиці села — 12 курганів. 
СВЯЧЕШЩЯ — ручай в Полтав. 
обл., права пініт, р. Сули (бас. 
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Дніпра). Тече тер. Лохвицького 
р-ну. 
СЕЛАМ, СПАЛЕНИМ НІМЕЦЬ¬ 
КИМИ ФАШЙСТАМИ, ПАМ’ЯТ¬ 
НІ ЗНАКИ. 1) У с. Баранівці 
Шишацького р-ну. Залізобетонна 
скульптура, окована міддю, на 
гранітному постаменті. Встановле¬ 
на 1975 при в’їзді до села (скульп¬ 
тор Копай горенко). За зв’язок 
з партизанами й активний опір 
окупантам гітлерівці спалили село 
в 1941 і 1943 (470 з 500 дворів). 
2) У с. Великій Обухівці Мирго¬ 
род. р-ну. Гранітна брила, приве¬ 
зена з Белицького кам’янодробиль- 
ного з-ду. Встановлена при в’їзді 
до села. За активний опір окупан¬ 
там гітлерівці знищили село, роз¬ 
стріляли і спалили живцем 419 
чол., у т. ч. 161 жінку і 108 дітей 
віком до 16 років. Відкрито 1977. 
3) Ус. Олефірівці Миргород, р ну. 
Сіра відшліфована стела у вигля¬ 
ді зламаної піраміди па тристу¬ 
пінчатому шлакобетонному поста¬ 
менті (скульп. А. Ю. Білостоць- 
кий). 45 жителів Олефірівки піш 
ли в партизани, інші — подавали 
допомогу партизанам. У вересні 
1943, відступаючи, фашисти спа¬ 
лили село. Відкрито 1975. Іл.— 
табл. ^ XXIV. 
СЕЛЕЩИНА (кол. Федорівна) — 
село Машівською р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Лагишівка, 
Сухоносі вка, Тимчепківка. Роз- 
таш. на берегах р. Тагамлпка (лі¬ 
ва прит. р. Ворскли), за 6 км від 
райцентру. Залізнич. ст. Селещи 
на. 3354 ж. (1990). Засн. у 17 ст. 
За переписом 1859 Федорівна — 
село власницьке Костянтішоград. 
пов. Полтав. губ., 61 двір, 269 ж. 
1897 споруд, залізнич. ст. Селещи- 
на. 1900 — 95 дворів, 575 ж., валь¬ 
цьовий млин (1902). 1910 — 138 
господарств, 825 ж., придатної 
землі — 1474 дес., орної — 1349 
дгс., посівів — 623 дес. Промисла¬ 
ми займалися: 5 кравців. 4 ткачі, 
2 теслярі, столяр. 
Рад. владу проголошено у січні 

1918. За переписом 1926 С.— центр 
сільради Машівського р-ну Пол¬ 
тав. округу. 193 господарства, 876 
ж. У 1923 ств. с.-г. артіль «Єднан¬ 
ня», па поч. 30-х рр. їм. М, І. Ка- 
лініпа. 1932 відкрито М ГС, вида¬ 
валась г-та «За сталінські колгос¬ 
пи». Під час нім.-фашист, окупації 
(20.IX 1941—22.ІХ 1943) у селі 
діяла підпільна група. Гітлерівці 
стратили 17, вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 133 чол. У 
С. розташ. центр, садиба колго¬ 
спу ім. М. В. Гоголя (зерново- 
буряківничої о напряму, тварин¬ 
ництво), комбікормовий, молоко- 
та хлібозаводи, цехи: по перероб¬ 
ці газового конденсату та виробии- 
чо-тех. обслуговування тресту 
«Укрбургаз», 2 АЗИ та іп. С. ш., 
будинок для ветеранів, 3 фельд¬ 
шері і.ко акушер. пункти, 4 дит- 
еа іки, Будинок культури на 250 
місць, клуб па 200 місць, 2 стаціо¬ 
нарні кіноустановки, 2 б ки (15,7 
тис. од. зб.), АТС, відділення 
зв’язку та Ощадбанку, споживче 
т-во, лазня з сауною, стадіон. Уро¬ 
дженцем С. є засл. лікар УРСР 
В. В. Шульга. Тут в 1920 вчителю¬ 
вала і померла укр. культурно осв. 
і громадська діячка К. К. Лісовсь- 
ка (1860—1920). У 90 х рр. 19 ст. 
співробітничала в неофіційній час¬ 
тині «Полтавських губерпеких ве- 
домостей». З 1895 працювала сек¬ 
ретарем ж-лу «Хуторянин», у 
1905—06 — г-ти «Полтавщина», 
аж до її закриття після опубліку¬ 
вання «Відкритого листа статсько¬ 
му раднику Філопову» В. Г. Ко- 
роленка. З 1907 викладала матема¬ 
тику в гімназії Н. О. Старицької. 
Крім того, була секретарем губ. 
земських щорічників. Незадовго 
до революції написала працю «При¬ 
рода ІІолтавской губернии», ви¬ 
дану краєзнавчим музеєм. 1917 
М. Рудинський залучив К. К. Лі- 
совську до підготовки програм і 
підручників для пар. шкіл у від¬ 
діл наросвіти Полтав, губ. земства. 
У С. споруд, пам’ятники: 1979 — 
Гоголю М. В. пам'ятник, 1956 —• 

860 



іг;і братській могилі рад. ВОЇНІВ, 

що загинули при визволенні 11 > Гї 
сзла від цім. фашист, загарбників, 
кортв фашизму, ііїдіії п.ііпків, із 
віщіам-односельцям, потеї тим (323 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. На околиці села — два 
кургани. 
СЕЛТШВСЬКИЙ — річка в Пол¬ 

ітав. обл., нрит. р. Сули (бас. Дні¬ 
пра). Тече тер. Лохвштького р-ну. 
СЕЛІТРОВАРІННЯ. Вироблення 
селітри — складового матеріалу 
при ви готовленії і пороху. Піч час 
ви з в. і іі і і 1111 ІЬ-іН >і контроль за 
виробииіпмом селітри иіік гію 
вам безпосередній Імн/ьт Хмелі. 
ІМЩЬКіШ. ПІСЛЯ Переяс І.ІВСЬКОІ 
ради 1654 цю функцію перебрав 
па себе царський уряд. Одним з 
важливих осередків С. стала Пол¬ 
тавщина, зокрема, території Га¬ 
лицького, Миргород., Переяслав., 
Полтав. і Прилуцького полків. 
У Полтав. полку діяв селітряний 
з-д В. Кочубея (поб іизу Дикапь- 
ки), у Галицькому — генерального 
судді 1. Чсрниша (у с. Гірках), 
К. ІЗутовського (у с. Броварях), 
А. Тимченка, братів Кир’якових, 
Балясішх, І. Корецького (у м-ку 
Опішні) та іік пас. пунктах. 1737 
власники селітряних підприємств 
об’єдналися в найбільшу на Укра¬ 
їні Ошшшшську селітряну ком 
панію. На її з-дах здебільшого 
працювали вільнонаймані май¬ 
стри. 1845 в Полтав. губ. наліч. 
74 селітроварні (у Га іяцькому 
нов.— 16, Зіньківському — ЗО, 
Золотоніському — 7, Кобеляцько¬ 
му — 1, Лубенському — 4, Пере¬ 
яслав.— 2, Пирятин.— 2, Полтав. 
— 4, Роменському — 3, Хорольсь- 
кому — 1). У 1858 на 75 селітровар¬ 
нях Полтавщини було зайнято 
2819 чол. Воші протягом року 
виготовили 64 506 пудів селітри 
на 351 422 крб. До кіп. 19 ст. всі 
вони припинили свою діяльність. 
СЕЛІОЧЕНКО О. Ф. МОГЙЛА 
у емт Опішні Зіньківського р ну. 
Селючепко Олександра Федорів¬ 
на (1921 — 87) — майстриня ху 

-СЕМАФОР» 

дожньої гончарної п.частики, засл. 
майстер мар. тііорчси'.ті УРСР (з 
1971). Н. в Ом і пші. Навчалася 
у матері Явдохи ІІ(з рішім (І*^Н7 — 
1953). Працювала на з ді «Худож¬ 
ньої кераміки». Створювала тра¬ 
диційні нар. іграшки, сюжетні 
композиції на твори красного пиеь 
менства. Твори зберігаються у 
багатьох музеях, експонувалися 
на виставках, у т. ч.— міжпар. і 
всесвітніх. Похована на сільсько¬ 
му кладовищі. 
«СЕЛЯНЙН». Газета, орган Пол¬ 
ків. губ. селян, відділу при Пол¬ 
тав. губ. к ті КП(б)У. Виходила 
1920 три рази на тиждень у Полта¬ 
ві. 

«селянська біднота». Газе¬ 
та, оріан Полтав. повіг. та міськ. 
к-ту КП(б)У. Виходила 1919 у Пол¬ 
таві. 
«СЕЛЯНСЬКА ПРАВДА». Газе 
та, орган повітвикоіікому Полтав. 
губ. Видавалася 1920 у м. Кобеля¬ 
ках. 

«СЕЛЯНСЬКА СТОРІНКА». Га¬ 
зета, видавалася 1924—25 у Кре¬ 
менчуці. Друкувалася на шпаль¬ 
тах газети «Наш путь*. 

СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 
1902 УЧАСНИКАМ ОБЕЛІСК у 
с. Ковалівці Полтав. р ну. Вста¬ 
новлено у центрі села в парку 
«Перемога», на місці, де З.ІУ 1902 
була влаштована розправа карате¬ 
лів над селянами — учасниками 
П олтавсько-Харк і вського селян¬ 
ського повстання 1902, під час 
якої були вбиті Д. Т. Шанда і Т. А. 
Шанда. Праворуч від гранітного 
обеліска (висота — 2 м) з мемо 
ріальним написом — три гранітні 
плити, покладені у вигляді про¬ 
філю людини. Па нижній плиті — 
контури руки з смолоскипом. Від¬ 
крито 1952. 
«СЕМАФбР», Газета, виходила 
1929—34 у Кременчуці. 1934—51— 
«Більшовицький шлях>>. 
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СЕМЕШВКА — СЄЛІІЩЄ МІСЬКОГО 
типу па р. Кривій Руді, райцентр, 
за 134 км від Полтави. У селиші 
залізшій, ст. Веселий Поділ. 8236 
ж. (1990). Семенівській сільраді 
підпорядковане с. Малинівка. На¬ 
прикінці 17 ст. на Ромоданівсько- 
му тракті виникло невелике посе¬ 
лення, яке спочатку було кінно- 
поштовою станцією. До кін. 1781 
С. входила до Хорольської сотні 
Миргород, полку. Потім — до Хо- 
рольського пов. Київ, намісницт¬ 
ва. 1787 в С.— 254 ж. чол. статі — 
колезького асесора с. Родзяпки. 
Свою назву нас. пункт дістав, 
мабуть, після розподілу земель їх 
власником О. С. Родзяпком між 
трьома сипами. З того часу село, 
яке дісталося Семену, почали на¬ 
зивати Семенівкою. У 1800 О. С. 
Родзянко мав у С. 944 кріпаки. 
Пізніше землі села належали по 
міщнкам Старицьким, нащадкам 
Родзянків по жіночій лінії. З 
1796 С.— Малорос., з 1802 — 
Полтав. губ. З 1836 С.— містеч¬ 
ко, волосний центр. За пере¬ 
писом 1859 — 133 двори, 812 ж., 
Веіхсвятська церква (1769, нова 
1909), поштова станція, три ярмар¬ 
ки на рік. У 1863 — 801 ж., 100 
дворів, церква, відбувалося три 
ярмарки на рік. Діяла поштова 
станція. За переписом 1885 в С.—- 
261 двір. 878 ж. Наприкінці 19 ст. 
споруджено залізницю Кремен¬ 
чук — Ромни протяжністю 200 
верст, що пролягла через С. Стан¬ 
ція дістала назву Веселий Поділ. 
У 1900 в С.— 279 господарств, 
1500 ж. За даними перепису 1910 
в містечку вже 329 господарств, 
1728 ж. З кінця 19 ст. в С. стала 
розвиватися промисловість. 1872 в 
містечку засн. народне училище. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Партосередок сів. у лютому— 
березні 1920, в листопаді цього ж 
року тут побував Г. І. Петровський. 
Перший комнезам ортаніз. 1921, 
трудову артіль — 1822. У 1923 утв. 
Семенівський р-н з центром у С. 
1929—39ств. колгоспи ім. В. І. Ча- 

паєва, «У дарннк», М ГС і цукро¬ 
заводі Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції (12 IX 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 121 рад. акти¬ 
віста, 130 чол. вивезли до Німеччи¬ 
ни; діяла підпільна група, якою 
керував П. О. Зінченко. Тепер у 
С.—центральна садиба колгоспу 
ім. В. І. Чапаєва, Веселоподільсь- 
кий цукрокомбінат, ремонтно-тран¬ 
спортне підприємство, «Сільгосп- 
хімія», хлібоприймальне підпри¬ 
ємство, хлібокомбіпат, молокоза¬ 
вод, харчосмакова ф-ка, шляхове 
ремонтно-буд. управління, міжкол¬ 
госпна пересувна шляхова колона, 
побуткомбінат, комбінат комуналь¬ 
них підприємств. У селищі дві 
с. ш., районна лікарня, аптека, 
санепідстанція, два дитсадки, Бу¬ 
динок піонерів, два Будинки куль¬ 
тури (ца 450 місць), кінотеатр, 
районна б ка для дорослих (37 500 
Од. зо.), б ка для дітей (14 565 од. 
зб.), стадіон, краєзнавчий музей. 
Видавалася газета «Комуністич¬ 
ним шляхом», з грудня 1990 — 
газета «Трибуна довір’я». 
Уродженцями С. є укр. прозаїк 
Л. О. Павленко, укр. рад. фоль¬ 
клорист, критик, літературозна¬ 
вець І. П. Цапепко (1914—63; у 
1930 закінчив семенівську семи¬ 
річку). З с щем пов’язана труд, 
діяльність Героя Рад. Союзу 
(1944) В. Д. Кізя. В С.— два 
пам’ятники В. І. Леніну (1980; 
1974, реконстр. 1982); 1965 спору¬ 
джено пам’ятник В. І. Чаиаєву; 
1957 встановлено надгробки на 
братській могилі рад. воїнів, по¬ 
леглих 1943, на братській могилі 
рад. воїнів, партизанів, підпільни¬ 
ків і жертв фашизму 1941—43, та 
пам’ятник воїнам-односельцям, які 
полягли (165 чол.) на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Пам ятник 
(1968, реконстр. 1982) секретарю 
підпільного райкому комсомолу 
І. АІ Сухині, який загинув 1942 
(похований в С.). Пам'ятний знак 
Трудової Слави — трактор «Уні¬ 
версал». На кладовищі — пам’ят 
пик (1975) на могилі Героя Соц. 

862 



Праці (1965) П. Ю. Черненка 
(1905—75), могили підпільників, 
страчених 1942 (пам. 1984). 
СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙбН, Знах 
у зх. частині обл. Площа 1,3 тис. 
км2. Нас.— 38,2 тис. ж. У районі 
65 нас. пунктів (одно с-ще міськ. 
типу, 64 села, підпорядкованих 
селищній та 18 сільрадам нар. де¬ 
путатів). Центр — смт Семенівка. 
Утв. в березні 1923 з Семеиівської, 
Зубанівської та Зайчинської (Заї- 
чииської) волостей Хорольської о 
повіту в складі Кременчуцького 
окруїу. З "іонно 1932 по вересень 
1937 був у скла іі Харків., а з ве¬ 
реси я 1937 І |о 11 ,і в. оо і 3 груд 
ми 1962 н*р |) 11 у вхочича в Хо 
ро п.ськнй р н. У січні 196.) знову 
утв. Семснівський р п. Поверхня 
пологохвиляста з давніми прохід¬ 
ними долинами та блюдцям и-запа- 
линами. На Пд, Зх. омивається 
Кременчуцьким водосховищем. Ко¬ 
рисні копалини: пісок, мертель, 
торф, є джерела мінеральної води. 
Річки — Сула з Борисом, Хорол, 
Крива Руда, Ьіляківськс водосхо¬ 
вище. Переважають чорноземи со 
лоицюваті, лучно-чорноземні гли- 
бокосолонцюваті-грунти в комплек¬ 
сі з солонцями. Пл. тісів і лісових 

СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН 

смуг 2,7 іис, та. Переважають 
дуб, клен, акація біла, липа, сосна. 
У районі — заказники респ. зна 
чення Гракове і Солоне, а також 
заповідні об’єкти місц. значення — 
пам’ятки природи: дуб звичайніш 
(див. Дуби), Богдапівський парк, 
Веселоподільський парк та па 
м ятка садово паркового міктецт 
ва — Крпворудеький дендропарк. 
Паіібі гмиі пром. пі шрікмсіва: 
ІЗ «се юподі іьськпіі цукрокомбінат, 
Хлібоприймальне підприємелво. мо- 
юкозавод, харчосмакова ф-ка, ав 

іонідприємство, ремонтіїо-транс- 
поргпе підприємство, райсільгосп 
хімія, побу і комбінат, хлібокомбі- 
нат. комбінат підприємств громад¬ 
ського харчування, 157 крамниць. 
Спеціалізація с. г.— вирощування 
озимої пшениці, ячменю, кукуруд 
зи, цукрового буряку, соняшни¬ 
ку. Розвинуто скотарство, свинар¬ 
ство. вівчарство. У районі 22 кол¬ 
госпи, 1 радгоспи, 2 міжгосп. під¬ 
приємства, Веселоподільська дос 
лідно-селекціина станція. 1990 пло¬ 
ща с.-г. угідь — 97,3 тис. га, в т. ч. 
орної землі 75,3 тис. га. Залізн. 
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ст. Веселий Поділ. Автомобільних 
шляхів — 630 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 380 км. У районі 
41 заг.-осв. школа, 2 школи-сад- 
ки, муз. школа і два її філіали, 
два будинки піонерів та школярів, 
станція юних натуралістів, між¬ 
шкільний навчальний виробничий 
комбінат, 35 дитячих дошкільних 
закладів, 53 лікувальних заклади, 
в т. ч. центральна районна, номер¬ 
на, інфекційна та 3 дільничних 
лікарні, 43 фельдшерсько-акушер. 
пункти, 4 лікарських амбулаторії, 
7 аптек, 48 Будинків культури та 
сільс. клубів, 48 б-к. Районний 
історико-краєзнавчий музей. Вида¬ 
ється районна газета «Трибуна 
довір'я». На тер. р-ну зберегли¬ 
ся кургани доби бронзи, скіфсь 
кого часу та Київ. Русі, залишки 
городища, очевидно, літописного 
містечка Горошина, поселення нео 
літичного часу, епохи міді та 
черняхівської к-ри. Див. також 
статті: Семенівка, Біляки, Василів¬ 
на, Великі Липпяги, Веселий По¬ 
діл, Горошино, Жовтневе, Запин¬ 
ці, Іванівна, Крива Руда, Наріж 
жя, Оболонь, Очерегувате, Погреб- 
няки, Пузирі, Степанівна, Товсте, 
Устимі вка, Худол і і вка. 
СЕНЧА — річка в ІТолтав. обл., 
права прит. рї Сули (бас. Дніпра). 
Тече тер. Лохвнцького р-ну. 
СЕНЧА — село Лохвнцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Лучка 
і Рудка. Розташ. на правому бе¬ 
резі р. Сули, за 14 км від райцент¬ 
ру і за 10 км від залізнич. ст. 
Сенча. 1559 ж. (1990). Тер. суч. 
С. входила до Переяславського 
князівства. Від тих часів у селі 
збереглося два городища, одне з 
яких під назвою Синець згаду¬ 
ється в 12 ст. С. відзначена і на 
картах Г. Л. де Боплана (серед. 
17 ст. ). Напередодні нац.-визв. вій¬ 
ни під керівництвом Б. Хмель¬ 
ницького входила до володінь маг¬ 
ната І. Вишневенького. У серед. 
17 ст. в сотенному містечку С. Лу¬ 
бенського полку жило бл. тисячі 
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чол., з яких половину становили 
селяни, а другу — ремісники. На 
кін. 17 ст. їх кількість зросла до 
5 тис. чол. Жителі С. займалися 
шевством, кравецтвом деревооб¬ 
робним промислом, виробництвом 
цегли та глиняного посуду, коваль¬ 
ством, ткацтвом, гуральництвом. 
У С. діяло 7 кузень, селітряний 
з-д. У 18 ст. великого значення 
набрав чумацький промисел. На 
поч. 19 ст. щороку відбувалося 
три ярмарки. 1863 в С. иаліч. 549 
дворів, 2945 ж., дерев’яні Успенсь¬ 
ка (1742), Миколаївська (1781) та 
мурована Христоріздвяна (1827) 
церкви, при них діяли б-ки, сіль¬ 
ське уч-іце. Щороку відбувалося 
5 ярмарків. Переважаючими бу¬ 
ли шевський, гончарний, чинбар¬ 
ський промисли. Наприкінці 19 — 
на поч. 20 ст. діяло три дворічні 
церковнопарафіяльні школи й од¬ 
на — п'ятикласна. 1910 С.— вол. 
м-ко Лохвнцького пов. иаліч. 659 
дворів, 3446 ж., 2 парові млини 
з 2-ма крупорушками й 2-ма про¬ 
сорушками, орної землі — 2995 
дес., посівів — 2135 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У лютому 1918 обрано волос¬ 
ну Раду, ств. червоногвардійський 
загін. 22—23.11 1918 в Сеичі 
відбувся перший волосний з’їзд 
сільських ревкомів. 1923 ств. Сен- 
чапський р н. 1926 у С. иаліч. 
3322 ж. 1927 ств. ТСОЗ, відкрито 
лікарню, дві семирічні ніколи. 1929 
на базі ГСОЗу оргапіз. колгосп 
«Єдиний вихід», 1930 виник кол¬ 
госп «Червоним партизан», які 
через два роки об’єдналися в 
одне господарство — колгосп ім. 
К. Маркса. У 30-х рр. у С. було 
споруд. лікарню, амбулаторію, 
станцію, відкрито дитячі ясла, 
їдальню, хлібопекарню. У роки 
нім.-фашист, окупації (17.1 X 1941 
—14 ЇХ 1943) тут діяла підпільна 
група. У 1950 на базі артілей ім. 
К. Маркса та «13-річчя Жовтня» 
ств. колгосп ім. М. І. Калін і па 
(тепер колгосп «Росія»; м’ясо-мол - 
зернового напряму, тех. культу- 
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СЕРЕДНЯКИ ри). Діють Яблуиівське і Ярівське 
газокондепсійне родовища, сейсмо- 
партія, ремонтна дільниця Лох- 
вицького комунгоспу, будинок 
зв’язку, лікарня на 100 ліжок, ап 
гека, с. ш., муз. школа, дитсадки 

«Ромашка» і «Сонечко», зональний 
Будинок культури, 2 сільї ькі клу¬ 
би 4 б-км, будинок побуту. Уро 
дженцями С. є Герой Соц. Праці 
Б. І. Трупі, укр. письменник II. II. 
Розін (1907—42), укр ін»«'і II Р. 

Іучанський (ГІ і М «рчпіко 
1882— псі ЗО ч рр., Харків) Його 
поезії па/ірук V лочІИШІ.М»му іб 
«11 Єрів ш.ч про іім.і V 1923 ира 
цювам *< кр< і ірпм І'о п ік і.кої (|>і 
ЛІ і II луї , о по V МІСІїевІІІ 

г-ті ч Влада праці . 1924 у Ромнах 
видав зо. поезії «Спів землі». Спо 
руджено пам’ятники: В. І. Леніну 
(І947); М. II Калініну (1973), на 
братській могилі рад. воїнів, по¬ 
леглих під час оборони 1941 і виз¬ 
волення 1943 села від цім.-фашист, 
загарбників, та односельцям, за¬ 
гиблим (443 чол.) на фропіах 
Великої Вітчизп. війни (1965). 
сенчАнський Р\й(3н — 
адм-тер. одиниця. Ств. 7.1II 1923 
у складі Лубен, округу Сенчансь- 
кої та Юсковецької (ісковецьІої) 
волостей Лох вицького пов. (всього 
11 сільрад). 11л.— 293 кв. версти. 
На 7ЛХ 1923 пас.— 23 541 чол. 
Ліквідований 1931. Відновлений 
1935 в складі Харків, обл. 22.IX 
1937 віднесений до новоутвореної 
Полтав. області. Розформований 
ЗО грудня 1962. Центі) — с. Сепча 
(тепер Лохвицького р-ну). 
СЕРЕДЙНИ-САБАГТНОЇ Л. 1. 
МОГТЇЛА у с. Олефірівці Мир¬ 
город. р-ну. Середииа-Сабатіна 
Людмила Іванівна (1876—1948) — 
укр. ткаля, майстер пар. мистецт¬ 
ва УРСР (з 1936). Навчалася у 
Рупівщинській і Дігтярі вській 
павч.-ткацьких майстернях. Жила 
у с. Олефірівці, завідувала місце¬ 
вою навчально-ткацькою майстер 
нею (1902—27). Винайшла новий 
спосіб ткання — перахівний пере 
бір. Її роботи експонуватися на 

багатьох віїставках, > і ч. на 1-й 
укр. пар. мистецтва 19.96 у Києві, 
міжпар. 1937 — у Парижі, По 
ховай і на її їм і.кому кіа мчяпці 
СЕРІ!ДЮІ річка и 1І<1 и аи.оол., 
приг. р. ( V III У111 і 111 >. і). І в 
че І«Т>. ( емі НІ ІК'ЬКОГО р ну. 
СЕРЕДНЯ іОВІВА — річка 
в Полі'лн. обл., прав» прім, р Віль- 
\«»в«»і І «и 11 п (о.к . Дніпра). Довж. 
68 км І« че и;р Зіцьківськоїо, Дп 
камського і І Іо.ті ямської о районів. 
С І рЕдпя ЗАГАЛЬІЮОСВЇТШІ 
ШКОЛА. Па 1990 у Полтав. облас- 
ІІ ДІЯ.ЛО 180 середніх шкіл (у т. ч. 
і школи інтернати). З них — 
133 міських (78 укр., 58 136 учнів, 
44 рос., 56 490 учнів), 11 шкіл дво¬ 
мовних (в укр. класах — 3560 уч¬ 
нів, рос.— 6343). Кількість с. ш. 
на селі зросла до 247, учнів до 
53 156 (з них одна рос., 252 учні). 
З 16 687 вчителів с. ш. Полтав. 
обл. 84,4 % мас. вишу пед. осві¬ 
ту. Гри кандидати наук; Герой 
Соц. Праці — М. К. Андрієвський, 
засл. вчителів УРСР — 34. У 10 с. 
ні. працюючої молоді і в 145 ден¬ 
них, на правах структурних під¬ 
розділів, навчається 5622 учні. 
СЕРЕДНЯ КОТЕЛЬНА — річка 
в Полтав. обл., права притч р. 
Котельви (бас. Дніпра). 
СЕРЕДНЯКИ — село Галицького 
р-ну, центр сільс. Ради пар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Ветхалівка, Жовтневе, Конова ло¬ 

ве, с-ще Вирішальне. Розтані, на 
[>. Шачрайці, що впадає у р. Та¬ 
тарку, за 26 км від райцентру та 
за 6,5 км від залізнич. ст. Вепесла- 
вівка. 644 ж. (1990). 
Засік паприк. 17 ст. на місці ко¬ 
зацького сторожового пункту між 
Гадячем і Лохвицею, що належав 
до Галицького замку. Перша згад¬ 
ка припадає на 1718, коли гетьман, 
І. Скоропадський передав їх у 
володіння полкового писаря Олек¬ 
сандра Ситенського. 11 дворів 
(1730), За переписом 1764 С. воло 
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дій полковий обозний Йосип Си- 
іенський. Належали до Галицької 
першої сотні Галицького полку. 
Післи ліквідації полкового устрою 
спочатку входили до Лохвицького, 
потім до Галицького пов. Черніг. 
намісництва, з 1796 — до Малорос, 
губ. Відзначені базари. 1757 
Й. Ситенським збуд. першу церк¬ 
ву Іоанна Многостраждального. 
1883—84 зведено нову дерев, церк¬ 
ву з дзвіницею за допомогою дійс¬ 
ного статського радника Прокопіи 
Адріановича Устимовича. При ній 
приписана Троїцька домова церк¬ 
ва на хут. Ветхалівці, ику звела 
на кошти чоловіка вдова Устимо¬ 
вича Софіи Олександрівна. При 
ній діяли: б ка, земське уч ще, 
церковна сторожка. З 1802 С. у 
складі Полтав. губ. За переписом 
1859 в С. Галицького пов. (село 
козацьке, власницьке) — 100 дво 
рів, 891 ж., поштова станція* 1892 
відкрито церковнопарафіяльну 
школу, 1894 — земську. 1910 С.— 
Петрівської вол., мали 259 гос¬ 
подарств, 19 вітряків, 2 ковальсь¬ 
кі і слюсарні майстерні. Жителі 
займалися теслярством, кравецт¬ 
вом, шевством, ткацтвом га ін. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. З 1923 — центр сільради в 
складі Пегровеького р ну Ромен* 
ського округу, 1878 ж. У 1924 ств. 
кооператив. 22 господарства об’єд¬ 
налося у ТСОЗ ім. 11-річчя Жовт¬ 
ня (1928). У 1931 ств. два колгос¬ 
пи: ім. 11-річчя Жовтня та «Чер¬ 
воне життя», які через рік злили¬ 
ся в один, а 1934 розділилися на 
два ім. К. Є. Ворошилова та «За¬ 
повіт Леніна». Того ж року в село 
прибув перший трактор. У 1936— 
40 колгосп «Заповіт Ілліча» збуду¬ 
вав свинарник, три стайні, корів¬ 
ник, два зерносховища, працюва¬ 
ла МТС. У селі діяли: школа з 
трирічним строком навчання (з 
1917), семирічка (з 1931), лікарня, 
пологовий будинок, пошта, ощад¬ 
на каса, клуб. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(19.IX 1941—-12.IX 1943) гітлерів 

ці відправили до Німеччини 31 
чол., спалили і зруйнували всі 
сільські установи, крім школи, 
де містилася стайня. 1950 колго¬ 
спи «Заповіт Ілліча» та ім. К. Є. 
Ворошилова об’єдналися в один 
ім. С. М. Кірова, який 1959 об’єд¬ 
нався з колгоспом ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка під назвою останнього (з 
1966 — ім. М. Горького). У С. роз¬ 
тані його центр, садиба (спеціалі¬ 
зація — зернові та городні культу¬ 
ри), відділення зв’язку і Ощадбан¬ 
ку, неповна с. ш. з клубом книго¬ 
любів «Срредпяківські проліски», 
фельдшерсько-акушер. пункт, ап¬ 
тека, дитсадок на 25 місць, Буди¬ 
нок культури (збудІ 1936 з розі¬ 
браної церкви) на 250 місць, б-ка 
(9,6 тис. од. зб.). майстерня рай- 
побу гкомбіма ту, ла шя. 
Уродженцем С. є М. І. Савнч 
(1808—92) — укр. громад, діяч, 
публіцист, член Кирило-Мсфодіїв- 
ського братства. У селі пам’ятни¬ 
ки М. Горькому (1970), на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які загину¬ 
ли (32 чол.) при визволенні 1943 
С. від нім. фашист, загарбників 
(1956), та обеліск (1965) у пам’ять 
про воїн і в-односельці в, полеглих 
(136 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизп. війни. 
«СЕРЕДНЯКЇВСЬКІ ПРОЛІС¬ 
КИ» — літ.-творчий гурток (зго¬ 
дом — клуб книголюбів) середня- 
ківської 8-річпої школи Галиць¬ 
кого р-пу. Діє від 1962 під керів¬ 
ництвом директора школи (тепер 
пенсіонер) II. П. Бойка. 1965 укр. 
поет П, Тичина присвятив учням 
школи вірш «Жайворів, прилітай 
іще разі» і подарував свої твори 
з автографом. Гуртківці пишуть 
власні твори, збирають фольклор. 
«СЕРІЇ І МОЛОТ». Газета, орган 
Гребінківської райради пар. депу¬ 
татів. Видається з 1967 у Гребінці. 
Попередні назви: «За більшовицькі 
колгоспи» (1935—41), «Сталінсь 
кий шлях» (1944—56), «Прапор 
комунізму» (1956—62). Перерви у 
виданні: 1941 (вересень) — 1943, 
1963—66, 
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СЄВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1906. Виступ солдатів 
34-го Сєвського гііх. полку 9-ї 
піх. дивізії в Полтаві. Безпосе¬ 
реднім поштовхом до повстання 
послужив обшук 15.VII 1906 на 
місці, де збиралися представники 
революц. орг-цій, у т. ч. тут зна¬ 
ходилося в той час 18 солдатів 
Сєвськото полку та 2 артилеристи. 
Під час обшуку було заарештовано 
одного солдата Сєвського полку. 
Дізнавшись про це, група содда 
тій провела агітацію серед перцю 
то батальйону осипів. Гі, в свою 
чері.у, мі ціялм іршюіу в роїах ба 
і.і іьі’юііу н от І() і години вечора 
п 11 і і 111 пі на вулицю. < грідяючи 
вгору, повсталі направилися до 
казарми артилеристів, забрали 
кілька гармат і з ними направили¬ 
ся до арештантських рот, щоб 
звільнити політ, в’язнів. Викли¬ 
кавши війська гарнізону, в т. ч. 
й більшу частину Сєвського пол¬ 
ку, повстанці бу ш зустрінуті ку¬ 
леметним вогнем б і л 5і арештантсь¬ 
ких рот. Після збройної сутички 
повстання було придушено. У січні 
1907 73 учасників повстання було 
віддано до військ, суду. 
СИДОРЯЧЕ — село Котел ен¬ 
ського рпу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане с. 
Михайлівна Перша. Розтані, за 
17 км від райцентру і 49 км від най¬ 
ближчої залізним. ст. Охтирка. 
267 ж. (1990), по сільраді — 673 ж. 
С. утв. з хуторів Спаського (Спа- 
сівщина) та Байраківки. 
Рад. владу встановлено в січні 1918. 
У 1926 на х. Сндорячому був 521 
ж. (відносився до Михайлівської 
сільради Котел енсько то р-ну Пол- 
тав. округу). 1931 тут ств. артілі 
ім. XVI парта’їзду га Г. І. Котов- 
ського. За час иім.-фашист, окупа¬ 
ції (10.Х 1941—23.11 1943; 11.III 
1943—9.Х 1943) гітлерівцями зака 
товано 5 чол., вивезено на приму¬ 
сові роботи до Німеччини 120 чол. 
У с. Михайлівці Першій розміщ. 
правління колгоспу «Червона зір¬ 
ка» (оси, напрям г-ва — рільницт- 

СИМОНЕІІКА В. А. МУЗЕЇ! 

бо). У С.— восьмирічна школа, 
фельдшереько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, сільс. клуб па 140 місць, 
б ка (9,4 гис. од. зб.). У Михай¬ 
лівні Першій — історико-крає¬ 
знавчий музей на громадських за¬ 
садах. У С. встановлено пам'ятни¬ 
ки Г, І. КогОмському 4969); зем¬ 
лякам, що заіпмулп (/> чол.) 
у Великій Ні і мили війні (1958); 
братська могила ра є воїнів^ полсТ- 
лих 1943. У Михайлівні Першій — 
братська могила рад. воїнів, за- 
і милих 1943, серед них — Герої 
Рад. Союзу Попов М. І. га Гарні¬ 
зон М. Г. 1979 встановлено пам'ят¬ 
ний знак односельцям, що загину 
ли (100 чол.) в роки Великої Віт- 
чизн. війни, 1970 — пам’ятний 
знак на місці бою рад. воїнів з 
фашист, загарбниками у 1943. 
СИДЯКІВ — річка в Поліав. обл., 
прнт, р. Сули (бас. Дніпра). 
СИМОНЕІІКА В. А. МУЗІЕЙ у 
с. Біївцях Лубенського р-ну. 
Сівор. 1965 на громадських за¬ 
садах. Розмістився в хаті, де на¬ 
родився укр. письменник Василь 
Андрійович Симоненко (1935—63). 
Ріс без батька, виховувала сина 
мати — Ганна Федорівна Симонен- 
ко-Щербань та дідусь Федір Щер¬ 
бань. Дід уособлював в собі пісен¬ 
ну душу народу, його давню й су¬ 
часну легенду; пісні та перекази 
діда зробили великий вплив на 
формування світогляду письмен¬ 
ника (дідові присвячені вірші 
«Дума про діда», «Дід умер)»). 
Навчався в сільській с. ш., у 1952— 
57 вчився на факультеті журналі¬ 
стики в Київ, ун-ті. Працював у 
редакціях газет «Черкаська прав¬ 
да»,, з 1960 — «Молодь Черкащи¬ 
ни», був власкором «Робітипчої га¬ 
зети» по Черкаській області. 
Ряд композиторів звертались до 
творчості В. А. Симопеика: П. 
Майборода — «Виростеш ти, си¬ 
пу»; Г. Майборода —«Чую, зем¬ 
ле» (романс), «Земле рідна» (ро- 
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мапс), «Буду тебе ждати» (твір 
для чоловічого хору); О Білаш — 
«Минуле не вернуть» та ііь По¬ 
мер і похований у Черкасах. Му¬ 
зей розмістився у двох кімнатах. 
Експозиційна площа 42 м2, має 
57 експонатів, з них 49 оригіналь¬ 
них. Зав. музеєм —вчителька гео¬ 
графії місцевої школи О. М. Ку- 
ляба. 
«СЙНЯ БЛ^ЗА» — пересувний 
теагр газета. Працював 1926 у 
Полтаві під керівництвом М. М. 
Бравого та Лизинського. 
СИНЙНКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Мерла (бас. 
Дніпра). 
СЙТНИКОВЕ — гідролог, заказ¬ 
ник (з 1982). Болотний масив. Роз¬ 
тані. біля с. Сухішівки Кобеляць¬ 
кого р-ну. Перебуває у віданні кол¬ 
госпу ім. В. І. Леніна. Площа 3(Ю га. 
ситняк (Зве — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Сули (бас. Дніпра), 
СІЛЬБ^ДИ — політико освітні 
заклади клубного типу па селі. 
Перші С. на Полтавщині виникли 
1920. На 1.1 1923 їх наліч. 48, на 
1.ІІІ 1925 — 337. На поч. 30-х рр. 
С. були реоргапіз. в будинки ко¬ 
лективіста (колбуди). 
«СІЛЬГОСПТЕХНІКА» — дер¬ 
жавне об’єднання по виробиичо- 
тех. обслуговуванню с. г. Полтав. 
обл. Створена в листопаді 1960. 
Здійснювала ремонт с.-г. техніки, 
механізацію трудомістких робіт. 
Мала 60 ремонтних майстерень, 
34 бази постачання, 33 автогоспо¬ 
дарства, 26 тех. обмінних пунктів, 
ЗО механізованих загонів. У серп¬ 
ні 1978 перетворена на об’єднання 
по виробничо-тех. забезпеченню 
с. г. 
«СІЛЬСЬКЕ ЖИТТЙ». Газета, 
орган райради пар. депутатів. Ви¬ 
дається у смт Шишаках з 1967. 
Попередні назви: «За більшови¬ 
цький врожай» (1933—34), «Ленін¬ 
ський шлях» (1934—62). У 1941 — 
43, 1962—67 газ. не видавалася. 
«СІЛЬСЬКІ новйни» Г азе- 
та, орган Чутівської райради нар. 
депутатів. Видається з 1962 у смт 

Чутовому. Див. « Пекінським тчя- 
хомь (Чутове). 
СКАРБЙ НА ПОЛТАВЩИНІ. 
Відомо понад 200 речових, монет¬ 
но-речових та монетних скарбів з 
тер. Полтавщини. Найважливіші 
з них: речовий скарб крем’яних 
пластин доби енеоліту, знайдений 
1928 у с. Старому Орлику (тепер 
с. Радянське Кобеляцького р-ну), 
неподалік ярмаркового майдану. 
Зберігається в Історичному музеї 
України. У районі цього ж села, 
неподалік Кабакових хуторів 1915 
у ліпному горщику виявл. скарб 
бронзових знарядь зрубної куль¬ 
тури (16—15 ст. до н. е.), що 
складався з шести серпів та сокир- 
кельтів. Зберіг, у Полтав. крає- 
знавч. музеї. ївахпівський скарб 
срібних прикрас 8—9 сл. (ромен- 
еької культури) з с. Яхппків (тепер 
Лохвицького р ну) виявл. 1905. 
Він складався з трьох шийних 
гривен, 2 фібул, ланцюжків та іи. 
виробів. Зберіг, у Істор. музеї 
(Москва). Скарб срібних прикрас 
рубежу 10—11 ст. знайдено 1905 
під час прокладання водогону в 
Полтаві, на Соборному майдані 
(на тер. городища роменської куль¬ 
тури). У його складі — 12 скроне¬ 
вих кілець, 8 браслетів та шийна 
гривна. Експонується у Полтав. 
красзнав. музеї. На поч. 60-х рр. 
20 ст. на пл. Кірова в Лубнах, у 
підземному ході 17 ст. виявл. мо 
нетно-речоЕИЙ скарб. Він складався 
зі срібних позолочених коряків 
московського виробництва, пояса 
зі срібними позолоченими пласти¬ 
нами з емалями, виготовленого у 
Львові, намиста і, використаних 
як прикраси, золотих червінців 
Росії, монет Речі Посполитої 1-ї 
пол. 17 ст. Зберігається у Лубен¬ 
ському краєзпавч. музеї. 1958 ви¬ 
явл. скарб поч. 18 ст. у смт Дикань- 
ці. Він містився у маленькому гле¬ 
чику і складався з разка скляного 
і коралового намиста, срібних 
гудзиків до сорочки та пряжки пас¬ 
ка, понад 10 срібних польс. та 
рос. монет 1623—1713. Зберіг. 
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у Нолтав. краєзнав. музеї. Скарб, 
захований 1920, був знайдений 
1989 у с. Ковадівці (тепер Шшва¬ 
цького р-пу). У його складі понад 
40 срібних речей: свічники, ложки, 
ножі кіп. 19ст. Зберігається у Пол- 
тав. краєзпавч музеї. Скарб сріб¬ 
них і золотих виробів 19 — ІІОЧ. 

20 гг. (вага за ЗО кг) виявл. під час 
прокладання теплотраси 1984 у 
Кременчуці. Кілька столових на¬ 
борів срібного рос. посуду, япон¬ 
ські срібні чарки, уламки га цілі 
золоті і срібні прикраси, колек 
ційні монети надійшли до Держ. 
сховища (Москва). Дукпшиііськиіі 
Скарб мопсі лмлп/н ію у кружаль 
пом> горщику на поселенні чер 
пяхівської культури (3—4 сі.), в 
ур. Біля Спіпжарки. Виявлений 
1942 па лівому березі р. Ворскли, 
біля с. Лукнщшш ГІолтав. р-ну. 
У кого складі гіопад 1000 ценаріїв 
римських імператорів 1—2 ст. 
934 монети зберігаюі ься у Иол- 
тав. краєзнав. музеї. ( карби з 
римськими денаріями виявлені 
1911 у с. Нехворощі (тепер І Іово- 
санжарського р-пу) — 300 монет, 
1957 — у с. Крячківці ГІиряпшсь- 
кого р-ну— 38 монет, 1967 — ус. 
Труханівці Котелсвського р-пу — 
30 монет. Частина монет зберіга¬ 
ється у ГІолтав. та Пирятинському 
краєзнавчих му кях. 1893 у Пол¬ 
таві виявлено скарб срібних араб¬ 
ських дирхемів — ЮО монет; по¬ 
над 40 з них передано у ГІолтав. 
краєзпавч. музей* Великий скарб 
монет знайдено 1983 на правому 
березі [>. Псла, в зтр. Старе, побли¬ 
зу с. Запсілля Великобагачансько- 
кого р-пу. В кружальному горщи¬ 
ку містилося 2164 монети держав 
Центр, та Зх. Європи 16—17 ст., 
31 срібла та білону. Захований 
після 1656. Зберігається у Полтав. 
краєзпавч. музеї. 
СКАРЖЙНСЬКОЇ К. М. МУ 
ЗЕЙ. Засн. 1885 поміщицею К. М 
Скаржииською (уродженою Рай 
зер, 1854—1932) у своєму маї гку 
на хут. Круглик поблизу м. Лу¬ 
бен як перша загальнодоступна 

СКАРЖЙНСЬКОЇ К. М. МУЗЕЙ 

приватна збірка на Полі нищиш. 
Катерина Миколаївна проводила 
значну громадську і благодійну 
роботу: ств. у Круглику пар. шко¬ 
лу, бібліотеку; організувала ве¬ 
чірні читання для народу, само¬ 
діяльний театр. На її кошти прово¬ 
дились археол. розкопки. Скар- 
жинську обрали своїм членом кіль¬ 
ка наук, товариств — Московське 
нумізматичне, Іісерос. т во любн- 
іелін ііриродозії.шстна, антрополо¬ 
гії га етнографії, почесним чле¬ 
ном — Полтавська вчена архівна 
комісія По смерті чоловіка Скар 
жппська поселилася у Швейцарії. 
Заснувала робіт, будинок, протя¬ 
гом 2 років утримувала притулок 
для рос. політемігрантів. З почат¬ 
ком першої світової війни повер¬ 
нулася до Лубен, їй була призначе¬ 
на невелика персональна пенсія. 
Померла і похомаші в Лубнах. 
Музей ( каржингької мав чітко 
виражений і ст<) р и ко-к раєзн авч ий 
профіль, вів широку збирацьку, 
культур,-освітню, дослідницьку їі 
видавничу роботу. Займав спеці¬ 
ально споруджений двоповерхо¬ 
вий флігель, для нього були виго¬ 
товлені спец, вітрини і стенди. 
Вівся облік відвідувачів і екскур¬ 
сійних груп. За гри роки (1898— 

Будинок К. М. Скаржинськоі 
у Круглику. За малюнком 
Г. І. Наобута 1915. 
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1901) музей відвідало 1228 чол. 
Наліч. 20 тис. експонатів (археоло¬ 
гії — бл. З тис. од. зб., історії — 
5178 од., етнографії — 9533 од., 
природознавства — 3836 од.). Се¬ 
ред них — численні археол. зна¬ 
хідки з Полтавщини, Харківщини, 
Криму, природничі колекції з ін¬ 
ших країн, колекція античної ке¬ 
раміки, зброї 16—19 ст., церков¬ 
них старожитностей, речей побуту, 
особисті речі та автографи Є. П. 
Гребінки, 1. С. Сковороди, О. В. 
Суворова. Музей мав багатий ар¬ 
хів, який складали родові доку¬ 
ментальні збірки Леонтовичів, Ки- 
р’якових, Ограновичів, Райзерів 
та ін. Його книгозбірня налічува¬ 
ла 4 тис. томів. Діяла народна чи¬ 
тальня. З колекціями музею пра¬ 
цював ряд відомих дослідників та 
діячів вітчизняної культури В. І). 
Антонович, В. П. Горлснко, Ф. К. 
Вовк, С. К. Кулжіпіськиіі, Г. І. 
Нарбут, Д. І. Явориицькиіі та ін. 
Першим хранителем С. м. був 
археолог і краєзнавець Ф. І. Ка- 
мінський (див. Лубенський крає¬ 
знавчий музей). Камінський пода 
рував музею власні колекції зна¬ 
хідок. Після його смерті (1891) 
завідувачем музею став С. К. 
Кулжинськийі До музею надійшли 
також речі, подаровані жителями 
Лубен, пов., родичами К. М. Скар. 
жипської. Серед них — П. Я. Ар 
машевського, Ф. І. Дейкупа, С. М. 
і Ф. Н. Ізмайлових, І. А. Заре 
цького, Г. С. та А. Г. Кир’якових, 
І. Н. та В. Н. Леонтовичів. Скар- 
жинська активно пропагувала своє 
зібрання, маючи па меті створен¬ 
ня міського музею в Лубнах. Ли¬ 
стування з Катериною Миколаїв 
ною та завідувачем музею вели 
багато істориків, археологів, крає¬ 
знавців — В. Б. Антонович, Д. І. 
Багалій, М. Ф. Біляшівськнй, 
О. О Бобринський, К. В. Болсу- 
новський, В П. Горленко, І. А. 
Зарецькии, В. Г. Ляскоронський, 
М. О. Олеховський, О. А. Спіцин, 
М. Ф. Сумцов, П. С. Уварова, 
К. М. Феофілактов, Д. І. Явор- 

няцький. С. м. вів археол. дослі¬ 
дження курганів та поселення в ур. 
Лиса Гора під Лубнами, Гінцівеь- 
кої стоянки та ін. пам’яток, прово¬ 
див геологічні обстеження. Серед 
виданих праць — книги К. ГІ. 
Бочкарьова «Очеркп Лубенской 
старші ьі» (М., 1901) та С. К. Кул- 
жипського «Описание коллекции 
пародньїх писанок музея Е. Іі. 
Скаржинской» (М., 1895). З по¬ 
чатком революції 1905—07, Кате¬ 
рина Миколаївна, виїжджаючи за 
кордон, вирішила подарувати свій 
музей Лубнам за умови, щоб місто 
«визнало її довічне право» на 
участь в організації і наступному 
спрямуванні діяльності цього за¬ 
кладу, а також побудувало для му¬ 
зею спеціальний будинок. Міська 
дума не визнала за можливе при¬ 
йняти такий іарупок,— він був пе¬ 
редатні 1906 Музею Полтамськ. 
губ. земства (див. Полтавський 
краєзнавчий музей). Ряд мисте¬ 
цьких творів зберігається уПолтав. 
худож. музеї, архів музею — в 
Архіві Полтав. області. 
СКЕЛЯ — геолог, пам’ятка при¬ 
роди (з 1970). Місце позначення 
рівня особливо великих повеней. 
Є позначки рівня води під час 
повеней 1787, 1789, 1820, 1842, 
1845, 1877, 1888, 1895, 1915, 1942. 
Розтань у м. Кременчуці, у річко¬ 
вому порту. Перебуває у віданні 
міськкомунгоспу; Площа 0,05 га. 
СКЕЛЬСЬКИЙ ПРЕОБРАЖЕН- 
СЬКИЙ МОНАСТЙР чоловічий. 
Засп. 1660 чепцями Корсупського 
монастиря, спустошеного уніата¬ 
ми. Розтань па правому березі 
р. Ворскли біля с. Куземнім (тепер 
с. Скелька Сумської обл.) па зем¬ 
ляк зіньківського полковника В. 
Шишака. Назву одержав від скель, 
що височіли навколо. Мав 3 дерев, 
церкви: Різдва Іоаіша Предтечі, 
Введепську (трапезну), ГІреобра 
жеиську (збуд. 1759, перенесена 
1790 до Зінькова і названа По 
кровською церквою). 1786 С. П. м. 
закрито, маєтності секуляризова¬ 
но. Одна з церков перенесена до 
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Миргорода, де була кладови¬ 
щенською. 
СКЙБІВКА — село Чутівського 
Р му, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Воєводське, Рябківка. Трудолюбів- 
ка. Розтані, на відстані 23 км від 
райцентру та 11 км до залізнич. 

<т. Скороходове. 396 ж. (1990). 
Під час Північної війни 1700—21 
сотня Охтирського полку була 
розквартирована в Рублівській 
слободі. Назва села згадується 
з серед. 19 ст. На час перепису 
1897 і$ х. Скибин Рублівської во¬ 
лоси' Вогодухів. інщ. Харків губ, 

ЗО к. Жп і елі села брали участь 
у рево іюц. подіях 1902. Весною 
)оГо к |)оку була розгромлена са 
диба поміщика К. К. ЛепгардтЛ і? 
с. Рябківка. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За всесоюз. переписом па 
17. XII 1926 в х. Скибівка Филен- 
кі вської сільради Рублівського 
р ну — 117 госп в, 563 ж. Під час 
цім.-фашисті окупації (З.Х 1941 — 
6.І1І 1943, 13.11Г 1943—19.1Х 1913) 
гітлерівці вбили 22 чол., вивезли 
до Німеччини на примусові роботи 
51 чол., село було спалене. УС.— 
відділення зв’язку, клуб на 300 
місць, 6-ка (15 тис. од. зб.). 1957 
встановлено надгробок на братсь- 
кій могилі рад. воїнів, які загину¬ 
ли під час визволення села 1943, 
та пам’ятник воїнам-односельцям, 
полеглим на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. 
СКЛїФОСбВСЬКИХ САДЙБА. 
Знаходиться у с. Яківцях па пп.- 
сх. околиці Полтави. Належала 
Скліфосовській Софії Олександ¬ 
рівні — дружині М. В. Скліфо- 
совського (див Скліфосовського 
А/, В. могила). Наприкінці 19 ст., 
до загибелі сина вченого, маєток 
паз. «Отрада». Займав площу в 
600 дес. Господарство було на ви¬ 
нятково високому рівні Земле¬ 
робство велося за восьмипільною 
сівозміною, запільні ділянки за¬ 
сівалися люцерною. Утримували¬ 
ся коні, велика рогата худо- 

СКЛІФОСОВСЬКОГО МОГИЛА 

ба, свині, шиця. Був плодовий 
промисловий сад. город, виноград¬ 
ник, пасіка (15 вуликів), хмільник. 
На косогорах і в ярах проводило¬ 
ся насадження дуба, клена, бере¬ 
зи та ін. З 1871 Скліфосовський 
щоліта відвідував, а з 1900 постій¬ 
но жив у садибі. Займався садом 
(виводив нові сорти фруктів), ви¬ 
ноградником. хмільником (їздив 
у Чехію з метою ^ вивчення хме¬ 
лярства). У кін. 19 ст. на його 
кошти споруджено школу в пам’ять 
про сина Бориса, де селянські 
діти навчалися грамоті, с. г., город¬ 
ництву, садівництву. Маєток Склі- 
фосовських паз. «Полтавською 
Швейцарією». 1919 дружина і доч¬ 
ка М. В. Скліфосовського були 
вбиті партизанами із загону Бібі- 
ка, який наступав на Полтаву, 
зайняту денікінцями, С. с. поруй¬ 
новано. Зберігся будинок, де жив 
вчений. Па тер. парку С. с.— 10 
курганів. 
СКЛІФОС Озського м. в. 
МОЇ ЙЛА у Полтаві, на вул. Ви- 
боргській (тер. кол. с ща Яківці). 
Скліфосовський Микола Васи¬ 
льович (1836—1904) — рос. вче- 
ний-хірург. Н. поблизу м. Дубос- 
сарн у Молдавії. Закінчив мед. 
ф-т Моск. уп-ту (1859). Працював 
в Одесі, Харкові. З 1870 — профе¬ 
сор хірургії Київ. ун-ту5 з 1871 — 
Медико-хірургічної академії в Пе¬ 
тербурзі, з 1 <80 — професор мед. 
ф-ту Моск, уп-ту. 1883—1900 — 
директор клінічного ін-ту вдоско¬ 
налення лікарів у Петербурзі. 
Один з піонерів черевної хірургії, 
антисептики та асептики в Росії. 
Ініціатор і голова 1-го з’їзду рос. 
хірургів. 1884 обраний почесним 
членом Полтав. тов-ва лікарів. 
З 1871 — щоліта, а з 1900 постійно 
жив у Скліфосовськил садибі в 
с. Яківцях на околиці Полтави де 
й помер. Був похований па цер¬ 
ковній площі біля могили сина. 
1904 на могилі вченого встановле- 
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но мармуровий обеліск, 1966 під 
час проведення в Полтаві міжнар. 
форуму хірургів біля могили за¬ 
кладено парк, 1975 встановлено 
гранітну плиту з емблемами меди¬ 
цини і написом. У Полтаві відкрито 
Скліфосовському М. В. пам'яШ- 
НЬІК 
СКЛІФОСбВСЬКОМУ м. в. 
ПАМ’ЯТНИК у Полтаві. Відкри¬ 
то 1979 на тер. Полтавської облас¬ 
ної лікарні (вул. Шевченка № 23). 
Пам’ятник — гранітне погруддя 
висотою 1,6 м на постаменті висо¬ 
тою 2,4 м з меморіальним напи¬ 
сом. Автор — скульптор М. О. 
Чернецький. 
СКОВОРОДЙ ВУЛИЦЯ у Пол 
таві (кол. Колоиійська, з 1920 х 
рр.— ім. Ф. Лассаля; Київський 
р-н) — від гіл. Дзержинського до 
вул. Лютого. Паз. 1972 на честь 
Сковороди Григорія Савича (1722 
—94) — укр. просвітителя, філо¬ 
софа і поета. Н. у Чорнухах на 
Полтавщині, в сім’ї малоземель¬ 
ного козака. Освіту здобув у Київ 
ській академії, де навчався 1734— 
41, 1744—45, 1751—53. У 1741—44 
служив у придворній капелі в 
Петербурзі. 1745—50 перебував в 

Пам’ятник М. В. Скліфосовському 
у Полтаві. 

Угорщині, подорожував по Авст¬ 
рії, Словаччині, Польщі, Італії. 
1751 викладав у Переяславському, 
1759 — у Харківському колегіу¬ 
мах. Після сутички з церковника¬ 
ми залишив пед. діяльність і з 
1769 мандрував по Україні, пропо¬ 
відуючи свої філософські погляди. 
Зокрема, 1753 під час мандрівки 
па Харківщину*! 764 Сковорода по¬ 
бував у Гребінці, Пирятині, Лохви- 
ці, Лубнах, Гадячі (окремі дослід 
ники допускають, що він міг бути 
і в Золотоноші, Чорпобаї, Оржи- 
ці, Хоролі, Решетилівці, Полтаві). 
У цей час написав оси. філософсь¬ 
кі та поетичні твори: «Діалог, или 
розглагол о древнем мірі»», «Нар- 
кісс. Разговор о том: узнай себе», 
«Разговор пяти путинкоо о истии- 
пом іцастіп в жпяпп», «Разговор, 
пазьіваемьій алфавіт, или Бук¬ 
варі» мира», «Пзраилскин Змій», 
«Діалог. Имя ему — Потоп зміни» 
та іп. Автор рукописної зб. поезій 
«Сад божественньїх п'Ьсней», зб, 
байок «Басні харковскія». Ство¬ 
рив видатну пам’ятку укр. сатири 
18 ст. «Всякому городу прав н 
права», яка стала пар. піснею. 
Помер і похований у Сковороди- 
нівці на Харківщині. У Чорнухах 
відкрито Сковороди Г. С. меморі¬ 
альний комплекс, у Чорнухах і 
Лох виці встановлено Сковороді 
Г. пам'ятники. 
С, в. прокладена па иоч. 19 ст. Тут 
розташовувалася Німеиька коло¬ 
нія, звідки первісна назва. 1875— 
77 споруджено гол. будинок Пол¬ 
тавської духовної семінарії. 1915 
в ньому розмістилося евакуйоване 
в Полтаву В і ленське юнкерське 
училище, в якому навчався М. О. 
Щорс, про що сповіщає Щорсу 
М. О. меморіальна Ооиіка. У 1918 
у будинку працював ІДВК Рад 
України, штаб ЦК Чехословацької 
с.-д. робітн. партії, штаб Черво¬ 
ної гвардії південнослов’янської 
революц. спілки. 
З 1920 в цьому будинку містить¬ 
ся Полтавський сільськогосподар¬ 
ський інститут, який тепер зай- 
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має і будинок кол. Полтавсь¬ 
кого жіночого єпархіального учи¬ 
лища. 1988 на одному з будинків 
ін-ту встановлено пам’ятну дош¬ 
ку, яка сповіщає, що в цьому р-ні 
1810—52 розміщався перший місь¬ 
кий театр (див. Полтавський віль¬ 
ний театр). 1871 у поміщика 
Башкирцева і нім. колоністів Шик- 
лера та Бенке було придбано діляп 
ку, на якій 1875—76 інж. І. І. Фе- 
доровим споруджено будинок Пол 
тавського духовного училища (те 
неї) Полтавський сільськогоспо¬ 
дарський радгосп-технікум). У 
бу ціпку М 7, у своготоварпша Ста 
рмцізкою, 1861 кип і номер М. ІЗ. 
Петроградський (диві Остроярад 
ському М. В. меморіальна дошка). 
СКОВОРОДИ Г. С. МЕМОРІ- 
АЛЬНИЙ КбМПЛЕКС у смт 
Чорнухах. Відкр. 1972 як складо¬ 
ва частина Чорнухинського істо¬ 
ричного музею. Відтворено сади¬ 
бу батьків укр. просвітителя, пое 
та і філософа Г. С. Сковороди 
(див. Сковороди вулиця), що скла 
дається з хати, клуні, комори, кіш 
ниці. На основі документів, біо¬ 
графічних та етнограф, джерел ар¬ 
хітектор В. М. Тертичний відтво 
рив типову садибу укр. малозе¬ 
мельного козака 18 ст., яким був 
батько мандрівного філософа. Ха¬ 
та типова для Чорнух тих часів, 
має дві полошиш — хату (світлії 
цю) та хатину (що правша госпо¬ 
дареві за комору). У хаті експо 
нуються речі селянського побуту і 
вжитку 18 ст. Зліва від хати — кри¬ 
ниця з журавлем, у глибині сади¬ 
би — клуня, де обмолочували хліб, 
зберігали сіно, солому, реманент. 
Поруч різьблена комора для збе¬ 
рігання обмолоченого хліба та ін. 
продуктів. Садиба обнесена типом 
з лози. Між подвір’ям садиби і 
сквером, що прилягає до неї, Ско¬ 
вороді Г. С. пам'ятник. Комплекс 
розташ. на вул. Леніна V» 45. 
СКОВОРОДІ Г. С. ПАМ’ЯТНИ¬ 
КИ. 1) У м. Лохвиці. Встановлено 
1922 на честь Г. С. Сковороди 
(див. Сковороди вулиця) до 200 

СКОВОРОДІ Г. С. ПАМ’ЯТНИКИ 

річчя від дня його народження. 
Автор І. П. Кавалерідзе. 1972 ре¬ 
конструйований. Пам’ятник — 
скульптура па повний зріст на 
гранітному постаменті (заг. вис. 
4,17 м). Розташов. на вул. Леніна. 
Іл.— табл. XXX. 2) У смт Чорну - 
хах. Відкрито 1972 па тер. Сково¬ 
роди Г. С. меморіального комплек¬ 
су. Бюст з кованої міді (1,45 X 
X 1,35 X 0,95 м) встановлено на 
постаменті з лабрадориту (3,25 X 
X 0,77 X 0,61 м). Посередині по¬ 
стаменту мідний поясок з написом 
«Григорій Сковорода^. Автор — 
скульптор М. Г. Когаи. Навколо 
пам’ятника майданчик (12,4 X 
X 11,4 м) із залізобетонних плит, 

Пам’ятник Г. С. Сковороді 
у Лохвиці. 
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ліворуч — мармурова плита (1,40 X 
X 0,85 X 0,10 м) на чавунних 
стовпчиках (вріс. 0,17 м). 
СКбРИКИ — струмок у Полтав. 
обл., прпт. р. Артополоту (бас. 
Дніпра), Тече тер. Лубенського 
Р ну. 
СКОРОБІР — урочище, місцезна¬ 
ходження ісуріанпого могильника 
6—3 ст. до п. е. Зпах, па лівому 
березі р. Сухої Групі, недалеко 
від городища скіфського часу біля 
с. Більська Котслевського р-пу. 
Разом з курган, могильниками в 
урочищах Осняги, Сараичеве По¬ 
ле (розтані, поблизу С.) складають 
некрополь Більського городища. 
Розкопки проводив В. О. Город- 
цов (поч. 20 ст.), Б. А. Шрамко 
(1965, 1972, 1975). Досліджено 46 
курганів. У кін. 19 — на поч. 20 
ст. нараховувалось більше 1000 
насипів. Серед цих знахідок — 
ліпний посуд скіфського часу, 
антична кераміка, предмети оз¬ 
броєння (мечі, вістря стріл, списів 
та ін.), деталі кінського упряжу, 
прикраси із золота, бронзи, куль¬ 
тові речі. Знахідки зберігаються в 
історичних музеях Москви і Києва, 
Музеї археології Харків, уіі-ту та 
Полтав. краєзнавчому музеї. 
СКОТОБАЛКА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Орчика (бас. 
Дніпра). Довж. 17 км, площа бас. 
71,3 м2. Тече тер. Карлівського 
р-ну. 
СЛАВИ МОНУМЕНТ у Полтаві. 
Споруджено 1805—11 в центрі 
Круглої площі до 100-річчя Пол¬ 
тавської битви. Перший монумент 
на честь цієї події встановлено 1778 
на тер. Полтавської фортеці бі¬ 
ля Вознесенської церкви (див. 
Полтавської битви пам'ятки). 
У кіп. 18 ст. розібраний. Напере¬ 
додні 100 річного ювілею полтав. 
губерн. арх. М. А. Амвросимов 
виконав два ескізи пам’ятника у 
вигляді колоші, увінчаної орлом, 
на зразок тріумфальних колон 
якими відзначалися перемоги у 
давньому Римі. 27. VI 1804 на пул. 
Олександрійській (іепер Жовтне¬ 

ва) було закладено фундамент 
мапбутиього монументу. Ескізи 
М. А. Амвросимова надіслали на 
розгляд до Академії мистецтв у 
Петербург, де їх доручили опра¬ 
цювати відомому арх. Ж. Тома 
де Томону. Підписаний ним проект 
датовано 1805, будівництво роз¬ 
почато 1806. У роботах взяли 
участь скульптори Ф. Ф Щедріп, 
І. П. Мартос, І. Гордеє в; відливав 
деталі майстер П. Яки мов. За¬ 
гальна вартість монумента стано¬ 
вила понад 150 тис. крб. 
С. м.— чавунна колона тоскан¬ 
ського ордера на кубічному граніт¬ 
ному постаменті, що стоїть на 
ступінчатому стилобаті у формі 
чотирикутної о бастіону, в основу 
якого вмонтовано 18 гармат (10 — 
з йол гав. фортеці, 8 — з Пере- 
иолочпої). Верхня площина ого¬ 
роджена литою чавунною граткою, 
декоративні стояки якої виконано 
у вигляді вкладених у піхви ме¬ 
чів, обернених клинком до землі, 
що символізувало завершення 
військ, дій. Грані постаменту при¬ 
крашають горельєфні бронзові 
композиції з римською військ, 
атрибутикою. У центрі композиції 
з пд.-сх. та пп.-зх. боків — вели¬ 
кі бронзові кільця у вигля ді змій, 
що тримають себе за хвіст, т. з. 
«кільце повернення» — алегорія 
вічності і повторюваності світу. 
У кільці на пд.-сх. грані позначе¬ 
на дата Полтавської битви: «июня 
27-го 1709 года». На протилежно¬ 
му боці: «Окончеи в 1809 году». 
Однак С. м. було відкрито 27.VI 
1811. Колона — цегляна одягну¬ 
та чотирма чавунними кожухами, 
шви між якими закрито трьома 
пасками у вигляді вінків дубового 
листя. Колону увінчує півсфера, 
па якім — бронзовий позолочений 
орел з блискавками у кігтях і 
тавровим вінком у дзьобі; оберне¬ 
ний у бік поля Полтавської бит¬ 
ви. Висота колоші разом з капі- 
гелью 10,35 м, орла з полу сфе¬ 
рою — 2,11 м, розмах крил орла — 
бл. З м, нижній діаметр колони — 
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1,84 м, верхній 1,30 м, розміри 
стилобаті 12,2 X 12,2 м. С. м. за¬ 
микає перспективу восьми вулиць 
міста, є його ідейною і містобудів¬ 
ною домінантою, утворює разом 
із забудовою Круглої площі до¬ 
вершений ансамбль доби рос. кла¬ 
сицизму. Іл.— табл. VII. 
СЛАВИ ЯЛбЩА у Полтаві (кол. 
Привокзальна, Ленінський р и) — 
перед вокзалом залізничної ст. 
Полтава Південна. Будівництво 
залізниці від Харкова до Одеси 
розпочалося 1865. Спочатку 1870 
відкрився рух нз відтинку Кре 
менчук І Іо и іпз. 18, ! пз ні і 
пінку ІІО.'іізііз Чаркіи. ЗаміСі'Ь 
гимчзсоііОго вокзалу 1880 «ведено 
капітальний, 1937 перебудований. 
1941—43 будинок зруйновано, 
1947—50 відбудовано за проектом 
архітектора Е. Лимаря. Обабіч 
гол. входу, оформленого у вигляді 
арки порталу, встановлено брон¬ 
зові барельєфи в пам’ять подій 
1709 і 1943. І Із С п. розташовані 
технікум транспортного будівниці 
ва (.\Ь 1) і Палац ку п.тури заліз 
ничпнків (.Мі> 3). Технікум засп. 
1925. Будинок зруйнований 19*1 — 
43, відбудований 1949 за проектом 
арх. В. Явпикова. На фасаді вста¬ 
новлено Піколаепн у В. М. мемо¬ 
ріальну дошку. Палац культури 
споруджено у ЗО х рр. 20 ст. Дорога, 
що веде від С. п. до центру міста, 
проходить через міст, яким збудова¬ 
но у повоєнний період за проектом 
арх. О Шумиліпа, І. Тимаповича, 
інж. К. Кириєнка. Іл. — табл. XV. 
«СЛАВНЬІ БУБНИ ЗА ГОРАМИ 
илп Путешествие моє кое-куда 
1810 годл». Книжка рос. письмен¬ 
ника І. М. Долгорукого (1764— 
1823) про подорож на Україну 
(опуб.т 1870 у Москві з передмо¬ 
вою О. Бодяпського). Полтавщи¬ 
ні присвячено розділи: «Околиці 
Полтави. Земляні будови*, «Мону¬ 
мент», «Полтавське свято», «Бо¬ 
гоугодні заклади •>, «Забавки й ве¬ 
селощі», «Шлях до Кременчука», 
«Бал у клубі», «Опис Кременчука», 
«Двірдевий сад. Театр». 

СЛАСТЮНА О. Г. МОГИЛА 

«СЛАВУТИЧ» — ансамбль пісні 
і танцю при Кременчуцькому місь¬ 
кому Палаці культури ім. Г. І. Пет- 
ровського. Ст. 1975. У 1977 удо¬ 
стоєний почесного звання народний 
самодіяльний. Засновник і ху- 
дож. керівник— Б, 11. Смолякова. 
<С.» — лауреат Бсесою тих та рес¬ 
публіканських фестивалів, оглядів 
та конкурсів пап творчості, а та- 
кож мі кпар фольклорного фе¬ 
стивалю в Іспанії (1983). Гастролю¬ 
вав у Болгарії (1977, 1982), Угор¬ 
щині (1979), Польщі (1980). 
СЛАСПбНА О. Г. МОГЙЛА у 
м. Миргороді* Опанас Георгійо¬ 
вич Сластіоп (Сластьоп, Сластїо- 
нов; 1855—1933) — укр. живопи¬ 
сець, графік, архітектор, мистецт¬ 
вознавець, етнограф, громад, діяч 
і педагог. Н у м. Бердянську Тав¬ 
рійської губ. (тепер Запорізької 
обл.), у сім’ї іконописця рестав¬ 
ратора. Навчався в шкоті Т ва 
заохоч< пня мистецтв у Петербур¬ 
зі, 18/4—82 — у петерб. Ам в 
1.. К| >амського та II. Чистякова. 
Після закінчення академії манд¬ 
рував по Україні, замальовував 
краєвиди, пам’ятки, сільс. тини 
у характерному народному вбран¬ 
ні, речі селян, побуту, зразки різь¬ 
блення та ін, 1897—1900 — худож¬ 
ник тех. к~ту віііськ. міністерства. 
1900—29 — викладач Миргород¬ 
ської художньо промислової шко¬ 
ли. 1883—85 проілюстрував поему 
Т. Г. Шевченка «Гайдамаки», 1894 
—95 створив серію лі тог рафій до 
альбому «Старовина українська 
і запорізька», 1875—192(3 — га¬ 
лерею портретів укр. кобзарів. 
Серед живописних Полотен — кар¬ 
тина «Миргород» (1901). Сприяв 
спорудженню Полтавського гу¬ 
бернського земства будинку. За 
його проектами (в українському ар¬ 
хітектурному стилі) споруджено 
ряд шкіл (див. Земських шкіл бу¬ 
динки), лікарень, будинків ко¬ 
оперативних товариств, Миргород- 
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ську подолі карто, ідальню-клуб 
та /рн (ґлікарию. (Іл.— таод. 
XXII). Досліджував і популяризу¬ 
вав кобзарське мистецтво (див. 
Кобзарі), народну творчість, ку¬ 
старні промисли. Малюнки і стат¬ 
ті С. (під псевд. Опі ІЧНЯНСЬКИЙ 
Гонча}) Гончар та ш.) друкували¬ 
ся у періодиці Петербурга, Києва, 
Львова та ш. За його участю засн. 
Миргородський краєзнавчий му¬ 
зей (1920), першу селянську капе¬ 
лу бандуристів ім. Івана Франка 
(2-а пол. 1920-х рр.). Помер і по¬ 
хований у Миргороді иа Трої¬ 
цькому кладовищі. 1965 на могилі 
встановлено залізобетонний па¬ 
м’ятник (автор — А. Убийвовк), 
1989 замінено гранітним (автор — 
Р. А. Гусаренко). У Миргороді 
відкрито Сластіопу О. Г. меморі¬ 
альні дошки. 
СЛАСТіОНУ О. Г. МЕМОРІАЛЬ 
НІ ДОШКИ у м Миргороді* ІЗстл 
новлені па честь О. Г. Сластіопа 
(див. Сластіопа О. Г. мотала). 
1) На фасаді Миргородського ке¬ 
рамічною технікуму. Дошка — 
майоліка (автор — А. Ф. Свдо- 
шенко), відкрита 1964. 2) На фаса¬ 
ді Миргородського краєзнавчою 
музею, заснованого 1920 О. Г. 
Сласт іоном. Дошка — майоліка 
(автор — А. Ф. ввдошспко), від¬ 
крита 1965. 
СЛЙНКА — ручай у Полтав. обл., 
права прит. [). Грунь-Ташані (бас. 
Днчіра). 
СЛІП ОР ІД — річка в ГІолтав. обл., 
права гірит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Довж. 83 км, площа бас . 560 км2. 
Похил річки 0,32 м/км. Ширина 
річища 5 м. О *ер 0,8 км2, боліт 
17 км2. Тече тер. Гребінківського, 
Оржицького, Лубенського райо¬ 
нів. На С. збуд. 5 шлюзі в-регуля 
торів. На берегах річки розтані, 
села Майорщина Гарасі вка, Улья- 
новка, Олександрі вка, Лазірки, 
Вопонинці, Черепки. 
СЛШЦЇВСЬКИЙ — ручай в Пол¬ 
тав. обл., прит. р. Будакви (бас. 
Дніпра). Тече тер. Лохвицького 
р-ну* 

СЛОБІДКА — село Ми)) город, 
р-ну, розташ. на правому березі 
р. Хоролу, центр сільс. Ряди пар. 
депутатів якій підпорядковані се¬ 
ла Мальці, Носенки, Осове. Роз¬ 
таш. за 18 км від м. Миргорода та 
за 12 км від залізним. ст. Кибипці. 
691 ж. (1990). Вважають що село 
заси. в 17 ст. 1689 універсалом геть¬ 
мана І. Мазепи С. передана у 
власність осавулові Миргороді 
полку Григорію Зарудному. 1729 
у С.— 38 дворів, 1781 — 139 хат. 
1787 в селі мешкало 469 душ чол. 
статі, з яких частина була козака¬ 
ми, а частина належала власни¬ 
кам — підсусідку Якову Зарудно- 
му і гусарському полковому обоз¬ 
ному Мусію Зарудному. Після 
скасування кріпацтва в 1861 знач¬ 
ив частина жителів селі, крім зем¬ 
леробе І вл зайнялася ремеслами* 
За переписом 1859 и Г. плліч. 156 
дворів, 1076 ж., проводилось З 
ярмарки, дерев. Миколаївська 
церква (1770, нова 1901), іон. цер¬ 
ковнопарафіяльна школа, 6-ка. 
1883 у селі заходами земства від¬ 
крито народне училище, де спо¬ 
чатку навчалося 20 хлопчиків. За 
даними 1883 С. належа із до ІІег- 
рівської волості і називалася мі¬ 
стечком. Разом із с. Маль ця ми в 
ньому паліч. 197 садиб. С. було 
відоме своїми лавками та ярмар¬ 
ками. 1900 у С. Пегрівської волос¬ 
ті Миргород, повіту — дві сіль¬ 
ських громади (козацька і сепян- 
влаеників), два ярмарки земсь¬ 
ка і церковнопарафіяльна школи. 
1910 у С. бую 206 господарств, 
1213 ж. 
Рад. владу проголошено 10.1 1918, 
у 1922 обрано Слобідські їй викон¬ 
ком За переписом 1926 — 280 дво¬ 
рів. 1460 ж 1927 сгв. комсомоль¬ 
ська орг-ція села. 1931 утв. кол¬ 
госп «Заповіт Ілліча». При кол¬ 
госпі працював інтернат для ді- 
гей-сиріт, була відкрита школа- 
семирічка. У 1939 в С.— 1113 ж. 
У період цім.-фашист, окупації 
(14.1Х 1941 — 18.ІХ 1943) 90 чол. 
вивезено до Німеччини, один жи- 
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«словник...» тель розстріляний, 107 ж. С. заги¬ 
нули на фронтах війни. У селі 
колгосп «Заповіт Ілліча». Напри 
мок — зерново буряківничий, гвл 
риішицтію Будинок побут, послуг, 
неповна с. ці., фельдшерсько аку¬ 
шер. пункт, дит. садок, Будинок 
культури (па 270 місць), б-ка 
(11 306 од. зб.), сільс. громадський 
музей. 1989 відкрито будинок для 
ветеранів війни та праці. Уроджен¬ 
цями С. є Герої Рад. Союзу П. Я. 
Посвіт та Ф ГТ. Кривенко. 1970 
встановлено пам’ятник В. І. Ле 
піну (1986) — споруджено обеліск 
у пам’ять про воші в односельців, 
які іапщули на фронтах Великої 
Вітчизп. пішій. 
СЛОБбДО-ПЕГРЇВКД (у (8 сі. 
Петрівка — слобода) — село Гре- 
бінківського р-ну, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Гулаківка, Загре- 
белля, Оржиця, Паризька Кому¬ 
на. Розтані, па правому березі 
р. Оржпці, за 6 км від районного 
центру іа залізним, сг. Гребінка. 
Територією села проходять ко 
лії залізниць київ .а черкаського 
напрямів. 922 ж. (1990). Село впер¬ 
ше згадується 1773. Входила до 
першої Пирятипської сотні Лубен, 
полку. З 1781 — у складі Ппрятин- 
ського пов. Київ, намісництва, 
98 хат. У 1787 палім. 333 ж. чол. 
статі — кріпаків надвірного рад¬ 
ника ГІ. Свічки. 1900— 349 дворів, 
1263 ж., земська школа, 1910 — 
274 двори, 1663 ж. До 1917 в С. II. 
діяла двокласна церковнопарафі¬ 
яльна школа. 1911 на кошти зем¬ 
ства зведено нове шкільне примі¬ 
щення. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. 1923 — у складі Пирятин- 
ського р му Прилуцького округу, 
2093 ж. 20. IX 1941 —20. IX 1943 
село було окуповано мім. фашист, 
військами. Тепер у селі — кол¬ 
госп ім. Г. С. Ка гамдика (м’ясо- 
мол. і зернового напряму, тех. 
культури) Торг, комплекс, с. НІ., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит. 
садок, Будинок культури (па 315 

місць), сільський клуб (на 80 
місць), б ка (12553 од. зб.), крає¬ 
знавчий музей. За 1982—89 побу¬ 
довано їдальню, ілзіно, сауну, 
гуртожиток. Уро (.женцем села є 
Героп Рад. Союзу Кагамлнк І . С. 
(1923—43, див. Кагамлика вули¬ 
ця), 1967 у С.-П. йому спорудже¬ 
но пам'ятник. 1960 встановлено 
мемор. дошку на фасаді будинку 
школи, де він навчався 1931—38. 
1956 встановлено: надгробки на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули 1941 при обороні і виз¬ 
воленні 1943 села від гітлерівців, 
та жертв фашизму, пам’ятник вої¬ 
нам-односельцям, що полягли під 
час Великої Вітчизн. війни. 
«СЛОВНЙК МАЛОРОСЇЙСЬ- 
КОЇ СТАРОВИНЙ» в. я. ло- 
МИКбВСЬКОГО. Складений 
1808. У ньому зафіксовані числен¬ 
ні факти з історії України, зокре 
ма, з історії Полтавщини. Ломн- 
ковськпп Василь Якович (1777— 
1848) — укр. історик, етнограф, 
агроном. Нар. в с. Мелюшках (те¬ 
пер Хорольського р-ну) у сім’ї по¬ 
міщика. Вчився в Шляхетському 
кадетському корпусі в Москві, 
після закінчення якого деякий час 
перебував на військ, службі. Зби¬ 
рав документи з історії України. 
У 1803—08 уклав збірник нар. дум. 
Найвизначнішою працею Лом іжев¬ 
ського був Словник, опублікона 
ний у «Киевской старіше» (1894, 
МЬ 7—9). Збереглося листування 
з 1. Р. Мартесом,; щоденник (див. 
Мартоса /. Р. могила). 
«слбвник пайвжииапіпшх в Га¬ 
лицькому повіті слів, що відносять¬ 
ся до малоросійського наріччя». 
Рукопис на 22 арк., датов. 1852 п 
підписаний С. Л. Мет. пінським 
(днв. про нього с. ( ари). Йому ж 
належать «Етнографічні відомос¬ 
ті», складені 1851 у с. Сарн Га¬ 
лицького пов. (детально описано 
зовнішність мешканців, мова, одяг, 
звичаї тощо), та «Етнографічні рі- 

877 



домогі і» па б арк., надіслані з Га¬ 
дяча 20.11 1854. Тут є «Справа про 
чарівницю 1844 р., 36 укр. при¬ 
слів’їв і приказок («Він з-за Дні¬ 
пра, я з-за Десни: чорти до купи 
знесли»), повір’я, звичаї, приспів¬ 
ки («Сало їла га п покапалась, 
із чорнявим женихалась та й посва¬ 
талась»). Рукопис оглянув й за¬ 
реєстрував проф! Д. К. Зеленін в 
«Описі рукописів ученого архіву 
імп. Рос. географ, г-ва», вигі. З 
(«Полтавська губернія»). Петро¬ 
град, 1916. 
«слОво». Ліг. жури, учнів пол- 
тав. 1-ї чоловічої гімназії. Вихо¬ 
див у 1915—17 як орган вільної 
творчості і незалежної думки. 
«СЛОВ ЯНСЬКІ НОМЕРЙ». Го¬ 
тель у Полтаві. Побудований на 
поч. 20 ст. на вул. Српенській 
(тепер вул. Комсомольська Лі? 19). 
Зруйнований під час Великої Віг- 
чизн. війни. Відбудованш.. Ге пер 
у будинку міститься житлове уп¬ 
равління міськвиконкому. 
СМЕТАНИНЕ — озеро в Полтав. 
обл. До утв. Кременчупького во¬ 
досховища було розтані, на тер. 
Градизького р-ну. Тепер не існує. 
«СМІХАч», Гумористичний дода¬ 
ток до газ. *3а більшовицькі тем¬ 
пи». Видавався 1936 у с. Оболоні. 
СМбТРЙКИ — село Ппрятип- 
ського р-пу, центр сільс. Ради нар. 
депутатів. Розтані, па лівому бе¬ 
резі р. Оржиці, за 33 км від рай¬ 
центру і за 12 км від залізпич. ст. 
Кононівка. 1017 ж. (1990). У 
1714 було 56 дворів. С., за універ¬ 
салом гетьмана І. Скоропадського, 
даному ппрятииському сотникові 
Семенові Вакулепку, перебували 
у володінні значкових товаришів 
Івана і Петра Вакуловичів та їх¬ 
нього зятя Мусія Худолія. Входи¬ 
ли до Першої Ппрятипської сотні 
Лубен, полку. У 1781 С.— Пи- 
рятиіь пов. Київ, намісництва, у 
селі ііаліч. 111 дворів, у т. ч. 19 — 
виборних козаків, 92 — посполи¬ 
тих, різночинців і козацьких під- 
сусїдків. 1787 у С.— 432 ж.— ко 
заки та піддані гвардії капітана 

Теплова і бунчукового товариства 
Сох а не ь кого дружини Аніж. З 
1802 — у складі Пирягингького 
пов. Полтав. губ. 1859 в С. було 
95 дворів, 790 ж. 1900 — 249 дво¬ 
рів, 1491 ж., земська школа. У 
1910 село входило до складу Теп¬ 
лі вської волості Пирятинського 
пов., 304 двори, 1770 ж. Оси. за¬ 
няття: столярство, ткацтво, тес¬ 
лярство, шевство тощо. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. З березня 1923 С.— у складі 
Пирятинськсіго р-ну Прилуцького 
округу, 2225 ж. 1921 ств. груд, 
артіль ім. Е. Тельмаїїа (ТО госпо¬ 
дарств), згодом артіль ім. В. В. 
Воровською (12 господарств) і 
ТСОЗ «Вільна праця». У 1929 ар¬ 
тілі і г-во об’єдналися у колгосп 
ім. Артсма. Крім гою, в селі було 
ств. колгоспи" ім. VII з’їзду Рад, 
ім. ВКІІ(б) га «Серп і модо і » на 
х. Ірпшківка, що входив до Смо- 
гриків. сільради. Під час пім.- 
фашист. окупації (19. IX 1941 — 
18.IX 1943) гітлерівці розстріля¬ 
ли 20 чо.т., вивезли на примусо¬ 
ві роботи до Німеччини 245 чол. 
1950 всі с.-г. артілі об’єдналися 
в один колгосп ім. Артема. Тепер 
у селі колгосп ім. Артема (м’ясо- 
мол., птахівничого, зерново тех. 
напряму), комплекс, приймальний 
пункт побут, обслуговування, від¬ 
ділення зв’язку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, диг, 
садок, Будинок культури па .300 
місць, б-ка (11,4 тис. од. зб.). 1957 
у С. встановлено па м робок на 
братській могилі ря ч. воїнів, які 
загинули при обороні села 1941, 
та пам’ятник воїпам-одпосельцям, 
що полягли (166 чол.) на фронтах 
Великої Вітчпзн. війни. 
СНІПОРІД — літописна давньо¬ 
руська порубіжна фортеця Посоль¬ 
ської оборонної пінії 10—13 ст. 
Знаходиться в ур. Городок, за 
1,5 км на Пн. від с. Мацківці Лу¬ 
бен. р-ну. Згадується V «Сгшске 
русскнх городов дальнпх и ближ- 
них» (14 сл.). Обстежувалася у 
кін. 19 ст. В. Г. Ляскоронським, 
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СІІІТЇІНСЬКИЙ 1945 Ф. Б. Копиловим, 191Н 1. Т. 
Ляпупікіним. Розкопки 1955 II О. 
Раппопорта, 1982—89 10. 10. Мор- 
гупова. Розкопано 6л. 2250 м2 пло 
щі городища, 500 м2 посаду. Злах, 
на мису, утвореному річками Су 
лою та Сліпородом. Майданчик 
городища площею 0,7 га оточе¬ 
ний валом висотою до 6 м та ровом 
глибиною до 2 м. Фортечна стіна 
мала башту, підйомний місток 
через рів; конструкція валу скла¬ 
далася з дерев’яних зрубів, забу- 
тоиапих грунтом. Па тер. городи 
і па досліда єно кілька кптсл, ряд 
госп ям 10 12сі., залишки коло 
дя.чя, ізиявл. могильник 12—15 Ст. 
СНЇТЙІІ (Сняіпп) — сечо Лубен¬ 
ського р-пу, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковане се¬ 
ло Броварки. Розташ. за 35 км 
від райцентру та за 12 км від за¬ 
лізшій. ст. Дубровка. 1052 ж. 
(1990). Засн 988, відомий як 
літописне місто Кспятип, одне з 
укріплені» Посольської оборонної 
лінії. 1106 в р ні С. руські князі 
розбили половецького хана Кобя 
ка. С. зруйнований ор іами Ьатпя. 
Згадується в ярлику кримського 
хана Меиглі Гірея в кіп. 15 ст. 
1578 — серед володінь М. Т. Бай- 
бузи. Згодом значиться серед во 
л одінь Вишневеньких. Універса¬ 
лом гетьмана І. Мазепи від 12.1 
1689 С. віддано омліекомоиному 
полковникові Іллі Новпцькому. 
Підтверджено ун і ве реалом геть¬ 
мана І. Скоропадського 7.ІІ 1709 
його дружині Мелапії Василівні 
та синам. За Генеральним слід¬ 
ством про маєтності 1729—ЗО С. 
входив до Лубен, сотні Лубен, 
полку, 105 дворів. Володіли ним 
бунчукові товариші Іван та Яків 
Новицькі. 1750—64 — центр Спі- 
ишської сотій того ж полку, 1781 
С.— м-ко Лубен мов. Київ, наміс¬ 
ництва, 287 хат; 1 787 — 606 ж. «гол. 
статі, козаки та власники:! пол 
ковник Андрій, бунчукові товари 
ші Дмитро, Данило та Андрій По 
вицькі. 1796 — у складі Малорос., 
1802 — Полтав» губ. За переписом 

1859 V власницькому м ку С. Лу¬ 
бен. нон.— 174 двори, 1824 ж., 
мурована І рОїцьк.а ік рква з дерев, 
дзвіницею (1686) та мурована Нос- 
кресспська церква (1805), винокур¬ 
ний та селітряний і ди. 1900 — 
центр Снітинеької вол. Лубен, 
повіту, разом з хуторами 2671 ж., 
діяли 9 сільс. громад (козацька, 
казенних селян та 7 селян власни¬ 
ків); міністерська та 2 церковно¬ 
парафіяльні школи. У 1904—05 
відбулися селянські заворушення. 
1910 — 491 господарство, 2975 ж., 
водяний млин з олійницею, сукно- 
ва іьпя II. Б. ІЦербатова. Рад. 
владу проголошено у січні 1918. 
1920 ств. полвпкопком та сільраду. 
За переписом 1926 м-ко С. Спі- 
тинської сільради Вовчківського 
р-ну Лубен, округу, 659 госпо¬ 
дарств, 3153 ж. Під час цім.-фа¬ 
шист. окупації (13.IX 1.941—17.ЇХ 
1943) гітлерівці вивезли до Німеч¬ 
чини 222 ж., спалили 283 хати. З 
1957 в С.— центр, садиба колгоспу 
«Жовтень» (зерпово-тех. напряму, 
тваринництво), відділення зв’яз¬ 
ку, с. ш., медпункт, Будинок 
культури па 450 місць, б-ка (11,4 
тис. од. зб.), лазня з сауною. Урод 
женцем села є поет О. І. Максимей- 
ко. У С.— братська могила рад. 
воїнів та жертв фашизму, що за¬ 
гинули у 1941—42, і пам’ятник 
воїпам-односельцям, полеглим (152 
чол.) у роки Великої Вітчизп. вій¬ 
ни (встанов. 1952). В ур. Слобода — 
поселення дніпродоненької культу¬ 
ри доби неоліту; поселення доби 
ранньої бронзи. На березі Сули — 
давньоруське городище 10—13 ст., 
залишки міста Конятина. Поблизу 
С.— поселення та курганний мо 
гильник часів Київ. Русі. На ІІн. 
від села — 4 кургани. Па околиці 
Броварків — 13 курганів. 1л.— 
габл, XXI 
СНЇТИНСЬКИЙ — гідролог, за¬ 
казник (з 1984). Болотний масив. 
Розтані, поблизу с. Снітина Лубен- 
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ського р-ну. Перебуває у віданні 
колгоспу «Жовтень». Площа 34 га. 
СОКІЛЬСЬКЕ УРбЧИЩЕ — па 
м’ятка природи (з 1989). Діброви 
в заплаві р. Ворскли. Є численні 
болота і озера. Ростуть рі дкісні 
види рослин: конвалія травнева, 
ковила Іоанна, родовик лікарсь- 
кнй, на озерах — сальвінія плаваю¬ 
ча. Розташ. поблизу с. Правобе¬ 
режної Сокілки Кременчуцького 
р-ну, на тер. Кишеньківського ліс¬ 
ництва. Перебуває у віданні Кре¬ 
менчуцького ліегоспзагу. Площа 
243 га. 
СОКІЛЬСЬКИЙ ПРЕОБРА- 
ЖЙНСЬКИЙ МОНАСТЙР чоло 
вічий. Засн. 1714 ігуменом Пол¬ 
тавського Хрестоздвиженського 
монастиря біля гори Духової на 
березі р. Ворскли (тепер тер. с. 
Правобережної Сокілки Кобеляць¬ 
кого р-ну). 1737 зруйнований крим. 
татарами, 1738 відновлений, 1777 
будівлі перенесено на гору. Мав 
дві дерев’яні церкви: Преобра- 
женську і Георгіївську. 1786 за¬ 
критий, маєтності секуляризовано. 
СОКОЛОВА БАЛКА — село Но- 
восанжарського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Андріївна, Світлів- 
щина. Розташ. за ЗО км від рай¬ 
центру та за 22 км від залізнич. 
ст. Нові Санжари (на лінії Полта¬ 
ва — Кременчук). Через село 
проходить автотраса Полтава — 
Дніпропетровськ. 1293 ж. (1990). 
Назва походить від першого посе¬ 
ленця Сокола, який оселився при 
балці. За переписом 1859 у С. Ь. 
наліч. 115 дворів, 1361 ж. Діяли 
сільська управа, хлібний запасний 
магазин. У 1900 — Нехворощансь 
кої волості Костянгиноградського 
повіту — 413 дворів, 2444 ж., зем¬ 
ська і парафіяльна школи. Зго¬ 
дом у зв’язку з переселенням на 
Сх. кількість жителів у селі змен¬ 
шилася. Так, 1910 тут було 328 
дворів, з них селянських 324, 
1928 ж., яким належало 2230 
дес. землі, у т. ч. 1985 дес. ріллі. 
При Георгіївській церкві (1880) 

існ. жіноча Парафіяльна школа. 
Рад владу проголошено в січні 
1918. У 1926 в С. Б. Нехворошан- 
ського р ну Полтав. округу наліч. 
465 дворів, 2513 ж. У період иім.- 
фашист. окупації (17.IX 1941 — 
21.IX 1943) гітлерівці розстріляли 
трьох рад. активістів, вивезли до 
Німеччини 11 чол. С. Б.— цент [І 
садиба колгоспу ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка (зерново-буряківничний на¬ 
прям, тваринництво). Дільниця Но 
восанжарського ремонтного під¬ 
приємства райагропрому, філіал 
Новосанжарського спеціалізова¬ 
ного автотранспорт, підприємства 
№ 1604, відділення зв’язку, АГС— 
86 номерів, с. ш., фельдщерсько- 
акушер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури па 450 місць, б-ка (9,9 
тис. од. зб.). Електрифікована 
1963, ра ііофікована 1951, теле¬ 
фонізована 1970. Пам’ятник Т. Г. 
Шевченку (1967), обеліск (1963) 
в пам'ять про воїнів-односельців, 
які загинули (199 чол.) на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни. 
соколбвського Є. X. ПАР¬ 
ТИЗАНСЬКЕ З’ЄДНАННЯ. Сів. 
у кінці лютого 1943 на окупованій 
фашистами тер. районів Лохвиць- 
кого, Пирятииського, Чернухиись- 
кого Полтавської, Варвииського, 
Срібпянського, Прилуцького, Іва- 
ницького, Малодівицького, Ічнян¬ 
ського Чернігівської, Глинською 
та Роменського Сумської областей. 
Початок йому поклало переможне 
збройне антифашистське повстан¬ 
ня населення Варвииського р-ну 
27 лютого 1943. У формуванні 
боєздатного партизан, підрозділу 
і керівництві ним відіграли знач¬ 
ну роль підпільники с. Степу кім 
Лохвицького р-ну комуністи Є. X 
Соколовський (1910—45) та А. С. 
Яровий (1915—43). Переслідувані 
окупаційною владою, у березні 
1943 вони відійшли до лісу Лаі - 
тур, що на Лохвиччині. З кінця 
березня до Лат ура стали сходи¬ 
тись учасники Варвииського по¬ 
встання, підпільники і партизани 
з навкол. сіл. Сокодовський і 
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солошшя Яровий формували тут партизан, 
підрозділ (57 партизанів, які 
мали ручний кулемет, автомат, 
ЗО гвинтівок, 10 гвинтівочних обрі 
зів і пістолетів). 2. VIII 1943 загін 
6. X. Соколовеького був перетво 
рений на з’єднання. 
На час розформування (кінець ве 
респя) в усіх групах з'єднання пі і 
командою Є. X. Сокол«»всі.кого 
налічувалося бл. 1 >01) ж» і 
соколОвському О. П МІ 
МОРіЛЛЬНА ДОШКА у Поділ 
ві. Ве і знов ієна пл <|>.к .і п п»і. 
корпусу Н<> ітаасі,^<>/ а %ічч,Ки (х 
подарсккої ()<>< іідноІ станції ім. 
М. І Ванн мжл (ву ї. Шведська 
М 80) па честі) 105 і річниці з дня 
народження Соколовського Олск 
сія Никаноровича — укр. агро- 
грунтознавця, акад. АН УРСР 
(з 1929), дійсн. члена ВАСГНІЛ 
(з 1935), засл. діяча науки УРСР 
(з 1945). Дошка — мармур (0,9 X 
X 0,61 м), відкрито 1989. 
солдатської слАви ме 
МОРіАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС у 
Полтаві. Знаходиться па гер. Пол 
тавського парку ім. І. її. Котли 
ревс}>кого, на місці Старого міськ. 
кладовища (район вул. Фрунзе). 
У 1941—43, під час нім.-фашист, 
окупації, па і ер. кладовища і 
концтабору, що знаходився непода¬ 
лік, було закатовано понад 3,5 тис. 
рад. громадян — мирних жителів, 
військовополонених, партизанів та 
підпільників. 1969 тут відкрито 
меморіальний комплекс Солдат¬ 
ської Слави. Сюди були перенесе¬ 
ні останки рад. воїн1'в визволите¬ 
лів, полеглих у боях за Полтаву. 
У центрі меморіалу — тригранний 
облицьований сірим гранітом обе¬ 
ліск — тритон (вис. 22 м) у формі 
солдатського штика з написом: 
«Слава героїв безсмертна». Біля 
підніжжя палає Вічним вогень, 
запалений двічі Героєм Рад. Сою 
зу геп -полковником О. І. Родім- 
цевим від факелу, доставленого з 
могили Невідомого Солдата у 
Києві. Біля обеліска — 6 метрова 
гранітна постать воїна з щитом 

Поруч Вічним вогнем розтані, 
могили в яких поховані секретарі 
По тини ького підг/і чьпо/о обко¬ 
ми КИ(6)У ( Ф. Копдра гепко і 
І Ф /Іік пко геп. лейтенант О. І. 
ВійГіп ( пім .»ш і па вилиця), військ* 
кореепоп іСііТіі II (). ./іі юв (лив. 
Іг дона а у чиц /), ( М. ( ірупііпков, 

() () ІСузпецов, Гсроіі Ра і. Союзу 
по іічоі ник М. II. КучерспкО та іп. 
Праворуч алеї, що веде чо Вічно¬ 
го воі гіЮ,— 4 групових та 21 пооди¬ 
нока могила з встановленими на 
них граїцігппми плитами (1 2 X 
X 0,8 м); з цільної сторони обеліс¬ 
ка — 17 братських могил, в яких 
поховані останки 394 рад. воїнів, 
полеглих 1941 та 1943. На моги¬ 
лах — гранітні плити (1,7 X 1,4 м) 
з викарбуваними на них прізвища¬ 
ми загиблих воїнів, партизанів, 
підпільників, жертв фашизму. Ав¬ 
тори — екульп. Е. М Купцсвич, 
архітектори І. В. Мезенцев, Г. М. 
Кислий та Л. С Вайпгорт. Іл.— 
табл. XIV. 
СОЛбНЕ — гідролог, заказник 
реси. значення (з 1982). Болотний 
масив із галофітною рослинністю 
Розтані, біля с. Оболоні Семен і в- 
ського р иу. Перебуває у віданні 
колгоспу «Вперед до комунізму». 
Площа 400 га. 
СОЛбНЕ — ручай в Полтав. обл., 
ліва прит. Дніпра, 
солонйця — річка в Пол і а в. 
обл., один з рукавів р Сули 
(прит. Дніпра). Протікала тер. 
Градизького р-ну, ссредішою гра 
дизькпх плавнів, де було багато 
озер. Між Дніпром і Солопицею 
було кілька урочищ, в т. ч. Оснче, 
Стан, або Станова Дубина, ГІіща 
на Редута, а праворуч від остан¬ 
нього — огороджений ровом про¬ 
сті р, що називався Городок. Зліва 
від нього ур. Залізна Баба. Навес¬ 
ні та влітку гер. навколо ур. Ста¬ 
нової Дубини затоплювалася во¬ 
дою. урочище перетворювалося в 
острів. Здавна Станова Дубина 
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була пристанищем запорожців, пов¬ 
станців. Вважається, що саме тут 
повстанці під керівництвом Д. 
Гуні вели героїчні бої з польським 
військом і були розбиті. В цьому 
урочищі був один із збірних пунк¬ 
тів гайдамаків. У червні 1768 тут 
стояв табором один з ватажків гай¬ 
дамацькою руху С. Неживий. У 
роки громадян, війни та в пері¬ 
од тимчасової нім.-фашист, окупа¬ 
ції 1941—43 на тер. ур. Станової 
Дубини базувалися рад. парти¬ 
зани. Тепер р. Солопиця та уро¬ 
чища Осиче, Станова Дубина та 
ін. не існують у зв’язку із ств. 
Кременчу цького водосховища. 
СОЛОНЙЦЬКИЙ БІЙ 1596. Ви¬ 
рішальний бій в урочищі Солоіпі- 

ця поблизу м. Лубен під час пов¬ 
стання 1594—96 під керівництвом 
С. Наливайка і Г. Лободи. Після 
бою в урочищі Гострий Камінь 
поблизу Білої Церкви (поч. квіт¬ 
ня 1596) осн. загони повстанців 
на чолі з С. Наливайком і Г. Лобо¬ 
дою, забравши свої сім’ї, відійшли 
на Лівобережну Україну. Напри¬ 
кінці травня 1596 польс. штяхет. 
військо на чолі з коронним поль- 
ним гетьманом С. Жолкевським 
відрізало шлях відступу до рос. 
кордону. Сел.-козац. повстанські 
загони спорудили в урочищі Соло- 
ниця міцно укріплений табір, в 
якому було 10 тис. чол., але боє¬ 
здатних наліч. не більше, як 3 тис., 
решта — члени сімей повстанців і 
поранені. С. Жолкевський мав бл. 
5 тис. жовнірів, крім шляхет. 
збройних загонів. 16.V 1596 поча¬ 
лася облога табору, що тривала бл. 
двох тижнів. С. Жолкевський 
вступив у таємні переговори з 
Г. Лободою, пообіцявши реєстрів- 
цям амністію. Це викликало між 
реєстровими і нереєстровими коза¬ 
ками збройну сутичку, в якій 
Г. Лободу було убито. 26.V польс.- 
шляхет. військо почало гарматний 
обстріл табору, готуючись 28.V по 
чати вирішальний штурм Ллє 
вночі проти 28. V верхівка реєстров 
ців схопила С. Наливайка, М. Ша- 

улу та ін. керівників повстання і 
видала С. Жолкевському. Під час 
переговорів польс.-шляхет. війсь¬ 
ко підступно напало па табір і 
вирізало кілька тисяч повстанців. 
Тільки невелика частина козаків 
прорвала оточення і відступила 
на Запоріжжя. 
СОЛОНЦІ — село Миргородсько¬ 
го р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Бессарабн, Коптів, Мареничі. 
Розташ. за 26 км від Миргорода та 
за 10 км від залізп. ст. Гоголеве. 
410 ж. (1990). 1787 при урочищі 
Солопиці Миргород, пов. Київ, 
намісництва був хутір (8 хат) пол¬ 
кового осавула Копдискалова. За 
ревізією 1859 згадується власниць¬ 
кий хутір Солоненьким (37 дворів, 
200 ж.). До Жовтневої революції 
туї знаходилася Пологівська еко¬ 
номія графа Гудовпча. 1900 на ху¬ 
торі наліч. 11 господарств, 56 ж. 
Економія мала 4905 десятин землі, 
у т. ч 2909 орної, паровий млин 
з просорушкою. 1910 у С. наліч. 
14 господарств, 87 ж. У 1911 зем¬ 
ство побудувало в селі двокласну 
школу. 
Рад. владу у С. проголошено в січ¬ 
ні 1918. З 1922 по 1925 на тер. 
Пологівської економії ієн. кому¬ 
на «Маяк», а в 1929 — артіль 
«Веселіш гай». 1923 у С.— 1125 ж. 
1931 ств. колгосп «Зоря комуніз¬ 
му», який об’єднав кілька артілей. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(14.ІХ 1941 —18.ТХ 1943) вивезено 
до Німеччини 196 чол., розстріля¬ 
но 11 чол. По сільс. Раді загинуло 
46 односельців. З 1988 в С.— кол¬ 
госп «Зоря». Напрямок господар¬ 
ства — молочно-зерновий, тех. 
культури. У селі є комплексний 
приймальний пункт, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит. 
садок, Будинок культури (на 280 
місць), б-ка (9443 од. зб.). Спору¬ 
джено (1967) обеліск у пам’ять про 
воїн і в-односельці в, які загинули 
на Фронтах Великої Вітчизн. війни. 
СОЛбХА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Групі (бас, Дніпра). 
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«СбНЕЧКО» — Хоро льськпіі за 
йод продтоварів. Ств. 1925 як 
артіль «Єднання», з 1926— харчо¬ 
комбінат. З 1988 — сучасна назва. 
Розміщений на вул. Леніна .N5 15. 
СОНЯЧНЕ (до 1963 Шеіічемкінка, 
Куличка) — село Машівського 
р ну, центр Старипьківської (з 
1980 — Сонячної) сіл ьс. Ради 
пар. депутатів, якій підпорядкпва 
ні села Зоря, Олексії вка, Пасків 
ка. Рубані вка, ( і ірпцькінка І '< *м 
тати, за 28 км ні і райцентру «а 
за 22‘км ізі і ».« її шич п ( і н іші 
па. 138 і , (1999). Н і м 111 к юна іюч 
20 X рр 29 С І І!г|ЧІІІІМП ІНнс II ‘111151 
ми бу пі кип м манко і сі і Комі 
миііівки її Рубапівкп. За порсни 
сом 1920 Шевчепківка (Куличка) 
с-ще Кошманівської сільради Ма¬ 
ті вського р-ну Гіолтав. округу, 
11 господарств, 52 ж. 1928 утв. ко 
му на «Червоний Жовтень» (з 1930 
— колгосп), 1932 — колгосп ім. 
С. М. БудьонногО, які 1940 об'єд¬ 
налися під назвою Остшіпього. У 
1937—39 репресовано 0 жителів 
села. 1937 засп. поч школу (І9(>/ 
збуд. нове приміщення, стала по 
повиою с. ні ). Село бу «о окуповане 
пім.-фашисі. вііісвками з 21.IX 
1941 до 23.IX 1943. Шляхом укруп¬ 
неная 1955 колгсх пі в ім. С. М. Бу- 
дьонлого, «Чериоишї степ» (с. 11 ас- 
к:вка) та ім. XVI партз’їзду (с. Ру¬ 
бані вка) уїв. колгосп «Іскра», 
яки# 1900. об’с іпавшнсв з колгос¬ 
пом ім. В. І. Леніна, одержас. наз¬ 
ву останнього 1902 перейменова¬ 
ний па ім. М. О. Щорен (зермово- 
буряківничого напряму, тиарпн- 
ництво). У С. розтані, йото центр, 
садиба від іілепня зв’язку та 
Ощадбанку, неповна с. пі., фельд- 
шерсько-акушср. пункт, дитсадок, 
клуб на 129 місив, кіноустановка, 
б ка (8,5 тис. од. зб.). ( е ю електри¬ 
фіковане і радіофіковане У 1959 
споруд, пам’ятник (1988 — мемор. 
комплекс) рад. воїнам, що за їм пу¬ 
ли (23 чол.) при обороні 1941 і 
визволенні 1943 С. від мім. фа 
шист. загарбників, та воїнам одно 
сельцям, полеглим (192 чол.) на 

СОРОЧИНСЬКИЙ 

фроіЛах Великої Віїчнзн. війни. 
С ОРОЧИИСЬКА трагедія 
1905 кривава розправа царських 
військ з повсталими селянами у 
с. ( орочппцях (тсік'р с. Великі 
Сорочинці Миргород, р ну). Без- 
носоредиім прив(>дОм н> повстання 
був арени \ Сорочипцях 17.XI? 
1 М І! І МІ( вгної сел. ( ПІЛКИ І . 
їм ІВІКОІІІЮІ о. 18.XII селяни , Зі¬ 
бравшись па міімпгі впвіспли чер¬ 
воні прапори, роззброїли поліцію, 
вимагали звільнення заарештова¬ 
ного. Було обрано сел. к т, який 
очолив повстання.! Наступного дня 
в се то прибув каральний загін. 
Його зустріли бл. 5 тис. селян, 
озброєних вилами і косами. Під 
час збройної сутички було вбито 
командира карального загону і по¬ 
ранено двох козаків. Втрати селян 
становили 63 чол. вбитими і пора¬ 
неними Через два дні до Сорочин¬ 
ці в прибув повнії каральний загін 
па чолі з статським радником Ф. 
Фі.тоновим. Над повстанцями у се¬ 
лі було вчинено криваву розправу. 
Письменник В. Г. Короленко (див. 
Короленка вулиця) у статтях «Від 
критий лист статському раднико¬ 
ві Філонову» і «Сорочипська тра¬ 
гедія» затаврував, розправу над 
повсталими селянами. Пізніше ці 
події відобразив у повісті «Со 
рочпнська трагедія» укр. письмен 
ник II. Ходченко у романі «Ма 
тн» — укр;» письменник А. Голов¬ 
ко. Учасник подій кобзар М. Крав 
чепко (1858—1917) ск.їли дві ду¬ 
ми — «Про сорочішеькі події 
1905», записану художником О. 
Сластіопом, «Чорна неділя в Со- 
рочпнцях», яку записав В. Коро¬ 
ленко. 5 Великих Сорочипцях вста¬ 
новлено Сороишіській трагедії 
190) нам'япашк., Іл. — габл. XXV. 
сорочішський МИХАЙ¬ 
ЛІВСЬКИЙ МОНАСТЙР чолові¬ 
чин. Засц, 1670 Миргород, полков¬ 
ником II. Апостолом як пустинь 
у лісі понад р. Пслом, за 4 версти 
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на Сх. від м-ка Сорочшіців (тепер 
с. Великі Сорочинці Миргород, 
р-пу). При монастирі діяли церк¬ 
ви: Михайлівська, св. Миколая 
і Преподобної Марфи — матері св. 
Симеона Дивногорця. 1786 С. М. 
м. закрито, маєтності секуляризо¬ 
вано. 
сорОчинські йрмарки. 
Періодичні торги у с. Великих 
Сорочинцях; відомі з 2 ї пол. 17 ст. 
Були місцем оптового і роздрібно¬ 
го продажу товарів. У 19 — на 
поч. 20 ст. у селі щороку відбува¬ 
лося 5 ярмарків, які тривали один 
— три дні: Василівський (на поч 
січня), Похвальний (у березні), 
Святодухівськнй (у травні), Здви- 
женський (у вересні) і ГІилипів- 
ський (у 2-й пол. листопада). 
С. Я. у Великих Сорочинцях Мир¬ 
городського р-ну відроджено 1966. 
Відбувається щороку в останні су¬ 
боту і неділю серпня. 1л.— табл. 
XXV. Див. також Ярмарки. 
СОРбЧИНСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ 
1905 ПАМ’ЯТНИК у с. Великих 
Сорочинцях Миргородського р-ну. 
Після грудневих подій на місці 
Сорочинської трагедії /90Г) одра¬ 
зу ж встановили дубовій і хрест. 
1955 споруджено гранітний обе 
ліск, 1968 відкрито пам’ятник 
у вигляді трьохфігурної скульп¬ 
турної групи із залізобетону на сту¬ 
пінчастому постаменті (заг. вис. 
3,8 м). Автори — скульп. Е. Ф. 
Жуковський, арх. А. Г. Скиба. 
Іл.— табл. XXV. 
СОСНЇВКА (до 29-х рр. 20 ст.— 
Свинарна) — село Галицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів. Розташ. на лівому березі 
р. Псла, за 18 км від райцентру 
та за 20 км від залізішч. ст. Гадяч. 
1383 ж. (1990). Виникла в 17 сі. 
і належала до Галицької першої 
сотні Гадяцького полку. З 1750 
Свинарна — власність гетьмана 
К. Г. Розум енського, у 1785 'ї 
продано в казну, мала 92 господар¬ 
ства, 759 ж. За переписом 1859 
С.— село власницьке, казенне, 
козацьке; 192 двори. 1161 ж., де¬ 

рев. ГІокровська церква в одному 
зв’язку з дзвіницею (1794), б-ка, 
попечительство, цукр. з-д. 1900 у 
С. Вельбівської вол. Гадяцького 
пов. було 2 сільські громади; 315 
дворів, 1804 ж., земська, церков¬ 
нопарафіяльна жіноча та школа 
грамоти. Д910 —327 дворів. 1965 ж. 
Рад. владу проголошено на поч. 
1918 На 7.ЇХ 1923 у С.— 2371 ж., 
підпорядковане с. Красна Лука. 
У період нім.-фашист, окупації 
(27.ЇХ 1941—12.ІХ 1943) закато¬ 
вано 13, вивезено до Німеччини 
140 чол. Біля села діяв партизан, 
загін. 
У С. центр, садиба колгоспу «Ма¬ 
як» (зерново-мої. напряму), від¬ 
ділення зв’язку, неповна с. ш., 
амбулаторія, аптека, психоневро- 
лог. відділення Галицької центр, 
райлікарпі на 50 місць, дитсадок 
па 45 місць, клуб на 200 місць, 
б ка (10,2 тис. од. зб.), нар. істор. 
музей, дільниця Гадяцького з-ду 
металовиробів «Горизонт». 1955 
встановлено пам’ятник на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, загиблих 
1943 при визволенні села від 
нім. фашистів. Мемор. комплекс 
(1965) в пам’ять про воїнів-одно- 
сельців, які полягли (290 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
СОСНбВИЙ ПАРК — бот. па¬ 
м’ятка Природи (з 1970). Серед на¬ 
саджень парку — дуб віком 600 р. 
Розташ. в м. Лохвиці. Перебу¬ 
ває у віданні райкому пгоспу. 
Площа 50 га. 
СбТНИЦЬКА — річка в Полтав. 
обл., кол. приг. Дніпра. Текла 
тер. Кременчуцького р-ну. Тепер 
не існує, затоплена водами Дні- 
продзержинського водосховища, 
ебтницький — річка в Пол¬ 
тав. обл., прит. р. Матяшівки (бас. 
Дніпра ). 
СОФ ЇЇВСЬК А ЦЕРКВА. Являє 
собою піраміду-усипальницю у с. 
Комендантівці Кобеляцького р-ну. 
Побудована у кін. 70-х рр. 19 ст. 
на кошти місцевого поміщика 
М. Білевича для поховання його 
дочки Софії Чотиригранна, квад- 
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ратна в плат (7,0 X 7*0 м), спору 
і кеші із ксаті' Ірані тих брил, 
іаиершуваласі. хрсстм Після до¬ 
будови у 90 х роках цегляного 6а 
биіщя, їй р« (*ола імама в КДЗДО- 
мтім іи ьн V меркну і названа Со¬ 
фі І ИСЬМ »іо 

4 1 О ІМ А ЛІС IIIЧIIА ІЛ (З ЬІІН 
ІДИ НА». Газета, орган Глобннсь 
кого РК Компартії України га рай¬ 
ради ден. трудящих Виламалася 
1044—62 у с. 1 аобімн*. Попередні 
назви: 1УЛО—36 «(.опіа лістич 
мий наступ , І!>36 П Черво 
на юря (дим «Зоря Комунізму ■). 
З 1090 *Зоря Придніпрчв пь. 

і ОЦІАЛКЛ її* 111А І РЛДИЖ 
ЧИНА». Іа кіа, орган Градмзько 
і о РК Компартії України та ран 
ради ден. трудящих. Видавалася 
1044—62 в смт Градизьку. Попе¬ 
редні назви: 1931—39 — «За соціа¬ 
лістичну перемогу», 1939—41 — 
«Соціалістична перемога». Видан¬ 
ня «С. І.» припинено м зв’язку 
з ліквідацією району. 
«СОЦІАЛІСТИ ЧІ і А п ері; М <3- 
ГА». Газета, орган І раднзької о РК 
К1І(б)У та райра ні чен трудящих* 
Видавалася 1939—11 в с. Градизь¬ 
ку* Див. «Соціалістична Гради ж- 
чииа». 
«СОЦІАЛІСТЙЧ НА ПРАЦЯ». 
Газета, орган Котелелісвкого РК 
Компартії України і а райради деп. 
трудящих. Видавалася 19.56—62 
у с. Котел вві. Див. «Народна три¬ 
бунал. 
«СОЦІАЛІСТИЧНА ХОРСЗЛЬ 
ІДіІНА». Газета, орган Хорольсь- 
кого РК Компартії України і рай¬ 
ради деп. трудящих. Видавалася 
в м. Хоролі 1938—41. 1941 (сер¬ 
пень) — 1943 — не видавалася. 
1.ІІ 1944 вийшов А° 1 під назвою 
«Радянська Хорольщина». На¬ 
ступні номери до 1962 — виходи¬ 
ли під назвою «С. X.». З 1962 — 
«Колгоспна правда». 
«СОЦІАЛІСТЙЧНЕ СЕЛ(3». Га¬ 
зета, орган Кишеньківського РК 
Компартії України, райради ден. 
трудящих. Видавалася у Кишень¬ 
ках 1934—41 (1932 -34 під назвою 

СПАС О-ПРЕОБР АЖЕНСЬКА 

«За соціалістичне село»), 1941 
(вересень) — 1943 — не видавала¬ 
ся. 1944- 62 поновлює свій вихід. 
Видання припинено У зв’язку з 
ліквідацією району. 

«СОЦІАЛІСТИЧІПІїї НАСТУП». 
Газета, орган РК КІГ(б)У, раннії 
копкому, райра ні профспі юк ї ло 
бішіішпп. Віщав.і ї м я 1930 36 у 
с. Глобшіе, Див. «Зоря комунізму» 
і «Зоря Придніпров'я■». 

СОНМ БЛАГОДЕНСТВА — га - 
ємне революц. і мО декабристів. 
Дим. декабристи на Полтавщині. 
«спартАк». II одтав. палац спор¬ 
ту, міститься в залізобетонному 
триповерховому будинку. У пала¬ 
ці працює ДІОСШ з плавання, 
спорт, гімнастики, вільної бороть¬ 
би і боксу. У 75 платних фізкуль¬ 
турно-оздоровчих групах займа¬ 
ється 1160 чол. Розташований па¬ 
лац спорту па ил. Дзержипського 
А- 16. 

СПАСО ПРЕОБРАЖЕНСЬКА 
ЦЕРКВА у с. Великих Сорочин- 
цях Миргородського р-ну. Збуд. 
1732—34 в стилі укр. барокко на 
замовлення гетьмана Данила Апо 
стола, якого згодом в ній похова¬ 
но. Мурована, хрещата в плані, 
дев’ятидільна, первісно дев’яти- 
верха (після пожежі 1811 — п’яти- 
верха). Центр, дільниця увінчана 
багатозаломною банею на дванад¬ 
цятигранному світловому бараба¬ 
ні (вис. до зеніту центр, бані 26 м). 
На стіні бабинця — гетьманський 
герб. В інтер’єрі панує семиярус¬ 
ний різьблений іконостас, утворе¬ 
ний трьома іконостасами, які міс¬ 
тять понад 100 іконі С.-П. ц.— 
одна з найвизначніших пам’яток 
монументальної мурованої архі¬ 
тектури та укр. монументально¬ 
го мистецтва 18 ст. У С.-ГІ. ц. був 
охрещений М. В. Гоголь. Хрещеним 
батьком був син лікаря М. Я. Тро- 
химовського полковник М.М. Тро- 
химовський. 
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СІїЛСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ 
СОБбР — гол. споруда Мгарсь- 
кого монастиря. За Густипським 
літописом дерев’яну Преображен- 
ську церкву освячено 1628, за Ве¬ 
лична літописом — 1654. Розібра¬ 
на 1684 і за ініціативою гетьмана 
І. Самойловича закладено муро 
вашій храм. Освячений 1692. Збу¬ 
дований на зразок собору Троїць- 
ко-ілліііського монастиря у Чер¬ 
нігові за проектом арх. І. Баптис¬ 
та за допомогою М. Томашев- 
ського. Завершував будівництво 
майстер А. ГІирятинський, тесляр¬ 
ськими роботами керував майстер 
Д. Ворона. 1728 обвалилися скле¬ 
піння, 1736 потерпів від пожежі. 
Освячений вдруге 1754. Мурова¬ 
ний, прямокутний у плані, з дво¬ 
ма баштами обабіч гол. фасаду, 
тринефний, шестистопнії піі. Під 
час відбудови у середі 18 сі. одер¬ 

жав п’ятибаппе завершення (було 

Спасо Преображенська церква у 
Великих Сорочпнцях. Іконостас. 

. ■ 

Г*' 

7 бань) і ліпіте барельєфне оздоб¬ 
лення фасадів та інтер’єру. 1762— 
65 майстер С. Шалматов виконав 
багатоярусний різьблений іконо¬ 
стас. С -П. с.— один з визначних 
зразків архітектури доби укр. ба¬ 
рокко, в якому поєднано традиції 
давньоруського зодчества 11—12 
ст. та барокково-ренесансної ар¬ 
хітектури Зх. Європи. Іл.— табл. 
XXI 
СПАСЬКА ЦЕРКВА у Полтаві. 
1704 поблизу Курилівської брами 
Полтавської фортеці зюріла Пре 
ображенська церква. 1706 насто¬ 
ятель І. Світайло за допомогою 
І. Іскри спорудив на її місці неве¬ 
лику тимчасову Спаську церкву, а 
з матеріалу розібраного Зд ви¬ 
жене ького собору Полтавського 
Хреста їдеш ж енського монастиря 
н тлін ний споруди ги нону ІІреоб 
рлжспську. Невдовзі І. Світайла, 
який проходив у справі страче¬ 
них В. Кочу бея та І. Іскри, було 
заслано па Соловки, звідки він 
повернувся 1710. За цей час С. ц. 
набула меморіальної о значення. 
За переказами, після Полтавської 
битви тут ві і,бувся модебен, на 
якому був присутній Петро І, на 
п тощі біля церкви 1709 похова¬ 
ли загиблих захисників фортеці. 
Поруч з С. ц. спорудили нову ІІре- 
ображепсмку. В 1811 останню ро¬ 
зібрали, а начиння перенесли до 
С. ц. 1837 Полтаву відвідав Олек¬ 
сандр II. На гроші, які він пожерт¬ 
вував на збереження пам’ятки, 
та ті, що було зібрано шляхом 
підписки, 1845 за проектом Хар¬ 

ків. арх. А. Гопа над дерев’яною 
церквою звели мурований футляр 
у вигляді однобаїїної церкви. 1847 
перед зх. входом спорудили муро¬ 
вану двох’ярусну дзвіницю. 1890 
тер. обведено огорожею з мурова¬ 
ними стовпчиками і кованими грат¬ 
ками. У С. ц. зберігатися старо 
винні книжки, зокрема, євангелія 
Друку 1644, 1698; «Анфодогіоц...» 
львів. видання 1651 та іи. Серед 
ікон було сім, написаних 1670 
іконописцем Герасимом Німим. 
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«і ТІ РЛ ВОЧ11 [>111 ЛІІСТОК.. .>> У 30-х рр. 20 ст. Г ц. закріп а, 
розібрана дзвіниця. Відновила іі 
яльцість 1945. С ц. розташована 
па ну.і. /Копіїіоній М> 10. Іл.— 
табл. ПІ. 
«СПЙСОК НАСЕЛІЙНЬІХ МЕСІ 
(по общсствам п па землях сельс 
ких сословии) за 1900 год» (Пол¬ 
тава, 1904). Підготовлений губ. 
земством. Складений гю поштах 
і волостях. Зазначається сільська 
громада, кількість дворів, землі, 
шкіл, Підводяться дані про пасе 
леипя. Перелік; дільниць земських 
начальників, < і іь< ькпх і* ром а і, 
дворів і жителів всіх сільських 
етапів по кожній волості. М<и 
геоїр покажчик. 
«СПЙСОК НАСЕЛЕНІ ІЬІХ 
МЕСТ ПОЛТАВСКОЙ ГУЬЕР 
НИИ с кратким географическим 
очерком губернии» (Полтава, 1912). 
Складений губ стат. комітетом. 
Відомості про число жителів, на¬ 
явність шкіл і церков подані но 
повітах і волостях. Мас геогр. по 
кажчик. 
«спйсок Ярмарок, сушеству- 
юіцнх в по ітаископ суберини па 
1-е пюля 1904* (Полтава’, 1904). 
У книзі по повітах наводяться 
дані про місцезнаходження ярмар¬ 
ків* час їх відкриття, суми обігу 
і Т. д. 
СПИЧАКА і. і. ПОГРУДДЯ у 
с. Лабурівці Котел енського р-иу. 
Відкрито 1968 у центрі села, на 
честь Спичака Івана Івановича 
(1923—43) — Героя Рад. Союзу. 
Н. в с. Матвіївні Котелевського 
р-ну, навчався у лабурівськіи не¬ 
повній с. ш. З жовтня 1943 воював 
па 2-му Укр. фронті. Загинув 
29. XI 1943. Указом Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР від 22.11 1944 
посмертно удостоєний звання Ге¬ 
роя. Залізобетонне погруддя (ви¬ 
сота 0,82 м) встановлено па цегля¬ 
ному постаменті (вис. Г8 м). 1977 
у с. Шевченках відкрито меморі¬ 
альну дошку І. І. Сппчаку. 
СПІВбЧЕ ПбЛЕ у Полтаві. Див. 
Чурай Марусі Співоче поле у Пол¬ 
таві. 

«СПОРІ КУР СІВ. ІпфОрмац. ВІС¬ 
НИК обл. ( пічки курна ліс гін Укра¬ 
їни Заоп 13.1Н 1990. Редакція — 
па мул. І Іушкіпа № 16. 
«СПРАВА СКІПЧ ЬКПХ». Збір 
ка судової хроніки, іюв’я і.ша з 
в(5иш"і іюм 189, се кретаря По.нав. 
консисторії Комарова, в якому 
1.1111 іоярюнал пся брати П. і С. 

( кінські. Ве і а ся протягом 1897— 
1900 іі набула широкого розголосу в 
Рос. імперії; Як спец, коресноп 
ієні миск газ. «Курьср» в судо¬ 
вому засі цінні брав участь рос. 
письменник Леонід Апдреєв (1871 
—1919) і вів судову хроніку в цій 
справі. Свої враження і спостере¬ 
ження він узагальнив у нарисі 
«Дело Скитских» (Леонід Апдреєв. 
Поли. собр. соч., т. VI— VII, кп. 
13. 1913, с. 347- 362). 
«СПРАВОЧНЬІЙ ЛИСТОК Кре- 
мепчугского отделд Полтавского 
общвсі ва сельского хозяйствак Ви¬ 
ходив у м. Кременчуці 1903—05 
спочатку 2 рази на місяць, з № 6 
1904 — щоденно. З № 14 1904 за¬ 
головок: «Справочиьій листок Кре- 
менчугского сельскохозяпстНСІШО- 
го общества». Додатки: 1903—05 
— брошури з с. г. і про с.-г. ви¬ 
ставки у Кременчуці. 
«СПРАВОЧНЬІЙ ЛИСТОК Кре 
менчугского сельскохозяйственпо- 
го общества». Див. «Справочіїьт 

Спаська церква у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 
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листок Кременчугского отдела 
Полтавского общества сельского 
хазяйства». 
«спрАвочньій ЛИСТбК „ХУ¬ 
ТОРЯНИНА* *». Виходив у Пол¬ 
таві 1914 як додаток до жури. 
«Хуторянин». 
«СПРбБА ЗАПИСУ ФОНб 
ГРАФОМ УКРАЇНСЬКИХ НА¬ 
РОДНИХ ПІСЕНЬ з музично- 
етнографічної поїздки в полтав¬ 
ську губернію Є. Линвової» (1903), 
Линьова Є. Е. (1854—1919) — рос. 
співачка, педагог, фольклористка. 
У 80 х рр. почала записувати укр. 
пісні. 1903 здійснила подорож 
на Полтавщину — в Миргород., 
Хорольський і Лубен, повіти, де 
зібрала гіоиад 120 укр. пар. пісень 
різних жанрів. Велике враження 
справив на неї ярмарок біля т. з. 
«Криниці», поблизу с. Єнківців 
на Лубешцині. Вона описала його 
як своєріїну імпровізовану нар. 
оперу. Діяльність Л. високо оціни¬ 
ли М. Лисенко, Ф. Колесса, Леся 
Українка. 
СРЇТЕНСЬКА ЦЕРКВА у Полта 
ві. З кін. 17 ст. відома Срітенська 
кладовищенська церква «на прсд- 
градин обрстающаяся», яка стоя¬ 
ла на розі гол. міської вулиці та 
еспланади Полтавської фортеці, 
перетвореної на торгову площу 
(тепер рі г вул. Жовтневої га Ком¬ 
сомольської). Була дерев’яною 
триверхою, двопрестольною. 1781 
розвалилася «по причино ветхос- 
ти». 1782—87 споруджено муро¬ 
вану потиньковану кубічну п’яти- 
бапну теплу С. ц. у формах піз¬ 
нього барокко. За зразок правила 
полтавська Воскресенська церква. 
Пам’ятки схожі архіт. формами й 
декором, тому слушним видається 
припущення М. Рудинською про 
те, що їх будував один майстер. 
Церква трипрестольна, з приділа- 
ми Іоанна Богослова і св. Стефа- 
на. Мала округлені зовнішні кути. 
Всередині 4 потужних пілони за 
допомогою системи підпружних 
арок несли центральну і 4 бічні 
світлові бані. Рамена просторово¬ 

го хреста мали циліндричні скле¬ 
піння, яким відповідали півісруг- 
лі фронтони на фасадах. Порівня¬ 
но з прототипом обсяги храму 
менш розчленовані, він трохи мен¬ 
ший і присадкуватий, а декора¬ 
ція фасадів та форми бань цілком 
тотожні. 1853 з Зх. до храму при¬ 
будовано мурований двоповерхо¬ 
вий притвор і триярусну чотири¬ 
гранну дзвіницю з восьмигранним 
куполом і шпилем. Завдяки цьо¬ 
му і активному силуету верхів 
пам’ятка була одною з важливих 
архіт. домінант міста. Зруйнова¬ 
на 1937—38. На її місці 1955—57 
споруджено будинок міськ. Ради, 
який тепер займає об’єднання 
« Полта вбуд ». 
СТАбЦЬКИЙ — річка в ІІолтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). 
«СТАЛЕВИЙ шлях». Газета, 
орган Гребінхінського політвідді- 
лу Пд.-Зх. залізниці. Виходила 
1934—40 у Гребінці. 
«стАлінець». Газета, орган Ла- 
зірківського РК Компартії Украї¬ 
ни та Райради ден. трудящих. 
Виходила 1935—41 і 1944—56. З 
22 липня 1956—«Ленінська зоря». 
«СТАЛІНСЬКИЙ ЗАКЛИК». 
Газета, орган Семенівського РК 
КГІ(б)У та райвиконкому. Виходи¬ 
ла 1936—41 в с. Семенівці. Див. 
«Зоря перемоги» (Семені вка). 
«СТАЛІНСЬКИЙ ШЛЯХ». Газе¬ 
та» орган Гребінківського політ- 
відділу Пд.-Зх. залізниці. Вихо¬ 
дила 1940— 41 у Гребінці (1934— 
40 — «Сталевий шлях»). 
«СТАЛІНСЬКИЙ шлях». Газе¬ 
та, орган Гребінківського РК Ком¬ 
партії України та райради деп. 
трудящих. Виходила 1944—56 у 
Гребінці. З 1956 —«Прапор кому¬ 
нізму». 
«СТАЛІНСЬКИМ шляхом». 
Газета, орган політвідділу Вене- 
славівської МТС Галицького р-ну 
Харків, обл. (1933—34), орган 
Венеславі вського РК КП(б)У та 
райвиконкому (1935). У 1935 Вс 
неславівський р-н перейменовано 

888 



СТАРПЦЬКОГО ПРОВУЛОК на Петрівсько Роменськиіі, а рай¬ 
центр з с. Веиеславі вкп перенесе 
но в с. Петрівку Роменську. З 
ЛЬ 128 193.') — орган Петрівсько 
Ромен» ького РК КП(б)У га рам 
викомк(>му, з 1940—- орган Петрів 
сько І Членського РК КП(б) і Рай 
ради деїт. трудящих. Виходила 
1933—41, 1944—56. У 1941—44 — 
не видавалася. З 19. VII 1956—57— 
«Прапор ленінізму ». 
«СТАЛІНСЬКИМ ШЛІЇХОМ». 
Газета, орган Карлівськшо РК 
КП(б)*У та райвиконкому, Ви цша 
лася 1935—41 у Карлііщі. 
«СТАЛІНСЬКИМ ШЛЯХОМ*. 
Газета, орган ОпішпяііськОго РК 
КП(б)У та раііра пі ден. трудящих. 
Виходила 1936—41 і 1943 —56 в 
Опішні. Див. «Прапор комунізму ». 
«СТАЛІНСЬКИМ шляхом». 
Газета, орган Семенівського РК 
КП(б)У та райвиконкому. Вихо¬ 
дила 1936—41 у Семенівці. 
«СТАЛІНСЬКИМ шляхом». 
Газета, орган Чорнухпнеького 
РК КП(б)У га райради ден. гру 
дящпх. Виходила 1944 н Чорнухах. 
СТАРЕЦЬ — ручай в Подтав. 
обл., ліва прит. р. Лохвиці (бас. 
Дніпра). 
СТАРЙЙ ІРЖАВЕЦЬ — село Ор 
жицького р-ну, центр сільс. Ради 
пар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
ні села ЇТетровського і Чайківщи- 
на. Розташ. но обох берегах р. Ір¬ 
жавая, за 10 км від райцентру і 
36 км від залізним, ст. Драбове- 
Барятинська. Виникло у 2 пол. 
18 ст. шляхом злиття хуторів. Під 
1764 воно згадується як хутір со¬ 
тенного осавула Семпєровича. 1802 
у селі збуд. церкву (1897 нову — 
Всіх Святих чи Всесвятську). 855 
ж. (1812). За переписом 1859 — 
Іржавець (Ржавець) — село влас¬ 
ницьке і козацьке Лубен, повіту, 
96 дворів, 911 ж. Майже половина 
зем. володінь належала дворянам 
В. В. Косюрі, Писаревичу, Симо- 
нову, Зіненку, Одипцову, Єрмо 
лаєву. Косюра гримав пивовар, і 
цегельний з ди. 1899 відкрито зем¬ 
ську іюч. школу, 1907 — другу. 

Діяла також церковнопарафіяльна 
щко іа . Під час революції 1905—07 
стався селянський виступ. У 1910 
в С. І. Оржицької волості Лубен, 
повіту наліч. 188 дворів, 944 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
191Н. Жителі села воювали в пар¬ 
тизан. загоні П. С. Дробницькою. 
19 20 от в. комнезам і комсомол, 
осередок. З 1923 С. І.— село Ор- 
мщького р-ну Лубен, округу, 

1 Ю5 ж. За переписом 1926 — 279 
іворів, 1331 ж. У 1929 заси. артілі 

ім. І Г. Шевченка та «П’ятирічку 
за 1 роки», Багато людей померло 
під час юлодомору 1932—33. У 
роки пім.-фашист, окупації (22.IX 
1941—22.IX 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 2 чол. і вивезли па при¬ 
мусові роботи до Німеччини 206 
чол. У 1950 два колгоспи об’єдна 
лиея в один — ім. М. Ф. Ватутіна. 
Родом він був приєднаний ДО КО.'І 

госпу ім Ілліча, що в с. Чайківщи 
пі. Гсмер у сечі бригада цього 
комгоспу, с. ні., б ка, фвльдшерсь 
ко акушер. пункт, відділення 
зв’язку. Діюча Всесвятська церква. 
Уродженцями С. І. є секретар 
ВУЦВКу М. Г. Зіненко (репрсісо 
ваний у ЗО і рр.), доктор мед. 
наук В. 1. Кулик. Братська моги 
ла рад. воїнів, полеглих 1941 (па 
м’ятник 1968), пам’ятник одно 
сельцям, загиблим (153 чол.) па 
фронтах Великої Вітчизні віііімі 
(1969). 
СТАРЙЙ ТУХ — річка в Полтан. 
обл., прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Тече тер. ПІишацького р ну. 
СТАРЙЦЬКОГО ПРОВУЛОК 
у Полтаві (код. Дорожи ніі про в., 
Жовтневий р п) — від вул. Красі 
на до вул. Гребінки. ГІаз. 1962 на 
честь Старицького Михайла Пет¬ 
ровича (1840—1904) — укр. іщсь- 
менника, театрального і культур- 
но-громад. діяча. II. у с. Кл і щип¬ 
цях Золотоніського пов. Поліаг. 
губ. (тепер Черкас, обл.) у родині 
дрібномаєтного поміщика. Рано 
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лишившись; сиротою, виховувався 
в сім’ї В. Лисенка — батька М| В. 
Лисенка. 1851—58 вчився у Пол- 
гав. першій гімназії, 1858—60 — 
у Харків., 1860—66 — у Київ, ун¬ 
тах. Перші друковані твори з’яви¬ 
лися 1865 у журн. «Нива». 1883 
видав альманах «Рада». У ііого 
перекладі вийшли «Казки 1. Аіі- 
дерсена» (1873), «Байки І. Кри- 
лова» (1874), «Пісня про купця 
Калашнпкова» М. Лєрмонтова 
(1875), «Сербські народні думи й 
пісні» (1876), «Гамлет» У. Шекспі- 
ра (1882). Видав збірки власних 
поезій. Написав за сюжетами тво¬ 
рів М. В. Гоголя п’сси «Різдвяна 
ніч», «Сорочинськии ярмарок», 
«Тарас Бульба». У 90-х рр. опубл. 
істор. твори «Облога Буші», «Бог¬ 
дан Хмельницький», «Маруся Бо- 
гуславка». З 1883 був антреирспе 
ром укр. театр, трупи, до якої 
входили брати Г. Карпепко Ка 
рий, М. Садовський, М. Запько 
вецька, П. Сакса ганський та ін. 
Трупа виступала в багатьох мі¬ 
стах Полтавщини? зокрема у Пол¬ 
тавському просвітницькому бу¬ 
динку ім. М. В. Гоголя. Останній 
раз С. був у Полтаві 1903 на від¬ 
критті Котляревському /. II. па¬ 
м'ятника. Помер у Києві, похо¬ 
ваний па Байковому кладовищі, 
староаврАмівка — село Хо- 
рольського р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Бутівці, Глибока Доли ¬ 
на, Пристань, Радьки, Станки, 
Ульяпівка. Розташ. за 7 км від рай¬ 
центру і за 15 км від залізнич. 
ст. Хорол. 533 ж. (1990). Засн. 
па поч, 18 ст. Згідно «Опису Київ¬ 
ського намісництва» 1781 С. від¬ 
носилась до Хорол ьської сотні 
Миргородського полку, в ній було 
хат: 64 козаків виборних, 95 ко¬ 
заків підпомічників, 16 посполи¬ 
тих коронних, у т. ч. і рангових, 
17 посполитих власницьких, різно 
чинних та козаків-підсусідків. На 
1787 у селі 564 ж. чол. статі — різ 
ного звання казенш люди, козаки 
та піддані, полкового обозного Фе 

дора і секунд-майорів Миколи та 
Петра Родзяпок. За ревізією 1859 
у С.— 247 дворів, 1585 ж., дерев. 
Георгіївська церква (нова збуд. 
1900), при ній б-ка, винокурний 
з д. 1881 відкрита однокласна шко¬ 
ла. 1900 в С. діяло дві громади 
(козацька і селян-власпиків), 113 
дворів, 864 ж., 1910—129 госпо¬ 
дарств, 834 ж.; орно- землі —662 
дес., посівів — 609 дес., 1912 спо¬ 
руджено церкву і церковнопара¬ 
фіяльну школу. 1918 проведений 
поділ землі. 1930 ств, колгосп. 
За період иім.-фашист, окупації 
(13ЛХ 1941 — 19.IX 1943) гітле¬ 
рівці розстріляли 4, вивезли до 
Німеччини 74 чол, У селі колгосп 
ім. Леніна (м’ясо мол.-зернового 
напряму, тех. культури), цегель¬ 
ний з ді будинок побуту, торговий 
центр, молодіжне кафе, с. ш., 
фель ішерс.ько -акушер, пункт, ком- 
п текс шкода-дитсадок, Будинок 
культури (па 400 місць), кіноуста¬ 
новка, б-ка (13 461 од. зб.), істо- 
рнко-краєзиавчий музей. Уроджен¬ 
цем С. є укр. письменник О. В. 
Микитенко. Встановлено обеліск 
(1967) в пам’ять про воїнів-одио- 
сельців. які загинули па фронтах 
Великої Вітчизн, війни, та пам’ят¬ 
ник В;, І. Леніну (1970). 
СТАСІ (кол. Стасівці) — село Ди- 
капського р-пу, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова- 
ні села Гавронці, Глоди, Кам’ян¬ 
ка, Михайлівна, Слиньків Яр. 
Розташ. на правому березі р. 
Ворскли, за 15 км від райцентру 
та за 18 км від залізнич. ст.Пол- 
тава-Київська. 2280 ж. (1990). 
Виникли у першій йол. 17 ст. 
Під час нападів татар жителі села 
знаходили притулок у Полтавсь¬ 
кій фортеці. За Генеральним опи¬ 
сом Лівобережної України 1765— 
69 входили до складу першої сот 
ні Полтав. полку, з 1775 — до Пол- 
тав. пов. Новоросійської губ. 30. 
III 1783 віднесені до Катеринослав, 
намісництва, 1796 — Малорос., 
1802 — Полтав. губ. 28.11 1815 
відбулося сел. повстали я проти 
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поміщиків Ко«*убеїв. За переписом 
1859 Стасівці — ге л» козацьке. 
133 двори, 663 ж., церква 1803 
С.— ДиканськОі вол. ІІоліан. нон. 
152 двори, 1035 ж. За переписом 
1900 у (’. (рааом а хутрами) 178 
дворів, 1377 ж., діяли 2 сілвс 
громади (козацька і селянська) 
школа грамоти. 1910 — 231 госпо 
дарство, 1399 ж.| паровііп м.'іпп, 
всього землі — 2065 дес., орної 
1571 дес. 
Рад. владу проголошено у < ічні 
1918. За переписом 19 6 ( ‘ центр 
сільра р-і Дикашькоіо р пу 11«» і 
тав окру гу, 319 господар» ■ в, І 191 
ж. Сіасівськііі сільраді підпора і 
ковані 1 се іа Гі 6 хуторів. 1930 сто. 
колгосп «Перемога». 1932 почала 
працювати неповна с. ш. За період 
нім,-фашист, окупації (22.ЇХ 1941 
—22.IX 1943) гітлерівці розстріля¬ 
ли по сільраді 24, вивезли до Ні¬ 
меччини 176 чол. 1950 колгоспи 
«Нове життя», «Червона зірка», 
«Перемога» та «Зоря комунізму» 
об’єдналися в однії колгосп під 
назвою останньою 1950 органів, 
птахофабрику, Тепер па іер. сіль 
ради розтані. Полтав. птахофабри¬ 
ка і радих п «< гас і вськпіі» (зерно¬ 
во-буряківничої о напряму). У С.— 
с. ш., дпткомбіпаї на 100 місць 
з басейном, Б у ціпок культури 
па 400 місць, б кй (І 1 міг о р зб.), 
лазня з сауною Уро і женцем С. с 
укр. живописець, паті ху южппк 
УРСР (1982) В. Г. І Іеіпіііпнг.о 
автор тво|іів «ІІопіавщіпм , «Річ 
ка Ворскла», «Село па Ночі ініпп 
ні»; с. Гавронцін — укр. ху н> кпи 
ця М. К. Башкирцева (чим. Ли 
кепська карти шш М'їсрсн), і . Ка 
м’янки — укр. с ні паї (бас)- нар. 
артист УРСР (1997) А І Кікси» 
(1929—75). У ( .— братська моїй 
ла рад. воїнів, що загинули 1913, 
визволяючи село від пім фашист, 
загарбників. 1957 встапов ієно обс 
ліск в пам’ять про воїнів одпосель 
дів, які полягли (ЗОЇ чол ) па 
фронтах Великої Вітчизні іншім. 

Поблизу села виявлені поселення 
скіфського часу (5—3 ст. до п. е.) 

Сі ГМ МІІВКА 

іл N к\ рі ані в. І Із око піці с 1 .їв 

роїщів І |(-Н« II 1111)1 н-оп бронзи 

( і ТИС, ДО II ( ) 1.1 і ілф< 1.1 о| о ч.к у 

( 1 «і іон « ), і К.ім якьїї 
ію< і іенші і і іф< і. к«>і о чагу 11 об 

їй іу і М п.чаіі чі вкп (і,о і ху і 
Врусія) їмо 11 МіЧІїе ІМнеЛеіІІІЯ (4 
І ||( До II Є ), по* < /ї( ПНЯ доби 
бром іп із < кі(|)ськоі о час у. 
також ШЛИ м по рим* ькі Мопсі II 1 

( І II с 

«С'1/М ІЇСТИКА. ИОЛТАШЦИ- 
1111 В НОВІЇX її МбЖАХ». Жур 
па.ч Полтав. окр. стат. бюро. Ви¬ 
давався 1920-29 у Полтаві. 
«СТАТЙСТИКА РОМЕКЩИ 
НИ». Журнал Роменського окр. 
стат. бюро. Видавався в 1927. 
«СТАТИСТЙЧЕСКИЙ ЕЖЕГбД 
НИК ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРН 
СКОГО ЗЕМСТВА». Виданий 
1901 стат. бюро Полтав. губ зем 
ства. У ньому розглядаються най¬ 
різноманітніші сторони діяльггос- 
і і земс і на і життя населення губер¬ 
нії, зокрема: землеробство і зємле- 
корпсіування, продовольчі засоби 
і заборгованість землеробів. Кни¬ 
га мас два відділи: земський і 
ста г.-економічний. Земський від¬ 
діл складається з 9, а стат.-еконо¬ 
мічним — з 11 глав. У першому від¬ 
ділі найбільший інтерес становить 
глава про нар. освіту, яка охоп¬ 
лює міні* іерс ькі, земські і церков¬ 
нопарафіяльні школи та школи 
грамоти з численними доповнення¬ 
ми у додатках (доповненням у до- 
датку і. глава про постанови зем¬ 
ських зборів 1898—99 з нар. ос¬ 
ій і и). 
СТЕПАНІВНА — село Семенівсь- 
коїо р 11 у, центр сільс. Ради пар. 
гепутатів, якій підпорядковано се¬ 
ло Бурімка. Розташ. на берегах 
р. Кривої Рудгг, гга відстані 27 км 
від райцентру та від залізні ч. 
ст. Веселіш Поділ. 613 ж. (1990). 
Село заегг. паприк. 17 — гга поч. 
18 ст. З 1741 ного почав заселяти 
Генеральний бунчужний Д. В. Обо- 

891 



донський. С. належало до Лукім 
ської сотні Лубен, полку. З 1781 С. 
— село Городиського (з 1789 — 
Градизького) повіту Київ, наміс¬ 
ництва. За Д Д. Оболонським на- 
прик. 18 сг. в селі числилось 453 
душі. 1859 у С.— 151 двір, 958 ж., 
церква. 1861 споруджено таємним 
радником М. Позсном нову дерев. 
Архидияконо Стефанівську церк¬ 
ву. На 1863 — 152 двори, 980 ж., 
за даними перепису 1885 у С. було 
193 двори, 1071 ж., 7 бездомних 
сімей. 1900 — 206 госіг-в селян- 
власників, 1224 ж., 2 земські і 
церковнопарафіяльна жіноча шко 
ли, церковна б-ка. 1910 — 184 
госп-ва, 1009 ж., з них письменних 
— 208. 1905 у селі відбулися сел. 
заворушення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У селі діяв загін Червоної 
гвардії. З 7.III 1923 — центр Ста 
панівської сільради Оболопського 
р-иу Лубен, округу; 278 дворів, 
1451 ж. З підпорядкованими хуто¬ 
рами Грпнівкою і Карабашівкою 
283 двори, 1486 ж. Багато людей 
померлі) під час голодомору 1932— 
33. За переписом 1939 по сільра¬ 
ді паліч. 1277 ж. У період нім - 
фашист, окупані, (14. ЇХ 1941— 
24.ІХ 1943) гітлерівці вивезли до 
Німеччини і 16 чол. У квітні 1930 
п’ять ТСОЗів об’єдналися в кол¬ 
госп ім. Т. Г. Шевченка, який у 
квіти1' 1959 разом з колгоспом 
«День Перемоги» об’єдналися в 
один — ім. XXI з’їзду КПРС (зер¬ 
ново-буряківничого напряму, тва 
ринництво; спеціалізується на ви¬ 
рощуванні насіння ярих культур). 
У С.— неповна с. ш., фельдшерсь- 
ко-а^шер. пункт, дитсадок, клуб 
(на 250 місць), б-ка (10,2 тис. 
од. зб.), кіноустановка, відділення 
зв’язку. Уродженцем села є Герой 
Соц. Праці В. О. Личковаха. 1966 
у С. встановлені: надгробок на 
братській могилі загиблих 1918 
борців за владу Рад, рад. воїнам, 
які загинули під час оборони 1941 
та визволення села 1943, та пам’ят¬ 
ник воїпам-одпосельцям, що поляг¬ 

ли (218 чол.) під час громадян., 
з білофіппами та Великої Вітчизп. 
війни. 
СТЕПКА — рі чка ь Полтав. обл., 
гірит. р. Тарапуньки (бас. Дніпра). 
СТЕПНЕ — с-ще ГІолтав. р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розташ. за 25 км від Полтави за 
18 км від залізнич. ст. Божкове 
і за 5 км від автотраси Київ — 
Харків. 1987 ж. (1990). Згадується 
в документах як хутір ГІолтав. 
пов. па поч. 20 ст. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 у С. на площі 220 га 
ств. насінницьке госп-во Полтав¬ 
ської сільськогосподарсько'і дос¬ 
лідної станції. У 1926 в С., яке 
входило до складу Гїарлековіїв- 
ської сільської Ради Руповщан. 
р ну По.па в. округу, паліч. 96 
господарств, 168 ж. 1929 ств. ГСОЗ 
«Перебудова», який об’єднував 18 
господарств, 1930 — радгосп ім. 
Червоної Армії. Радгосп мав 2 
свиноферми, молочнотоварну фер¬ 
му, птахоферму. Працювали це¬ 
гельний з-д, мех. майстерня. Діяла 
семирічна школа. У роки нім.-фа¬ 
шист. окупації (18.IX 1941—23.IX 
1943) вивезено на примусові ро¬ 
боти до Німеччини із С. і сіл, 
підпорядкованих Парасковіївсь- 
кій сільській Раді, 180 чол., роз¬ 
стріляно 22 чол. У С. гітлерівці 
ств. концтабір для військовополо¬ 
нених. У 1956 радгосп ім. Черво¬ 
ної Армії передано Полтав. с.-г. 
дослідній станції як базове госп- 
во для проведення дослідів, виро¬ 
щування сортового насіння, пле¬ 
мінно. худоби і свиней. Тепер у 
С. розміщені Полтавське науково- 
виробниче об’єднання «Елгтаь, до¬ 
слідне госп-во пауково-виробн. об’¬ 
єднання «Еліта», Полтавська об¬ 
ласна проектно-розвідувальна стан¬ 
ція хімізації с. г., Полтавська між¬ 
обласна контрольно-токсикологіч¬ 
на лабораторія. У селищі є торго- 
вий центр, побутова майстерня, 
дальня, перукарня, відділення 
зв’язку, Ощадбанку, аптека, с. 
ш., філіал Полтав. музичної шко 
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ли, дитсадок, Будинок культури 
па 600 місць, 6-ка (21 000 од. зб.), 
іегорико-краєзнавчий музей, що 
діє па громадських засадах, 2 
спортзали, стадіон, У С. встанов¬ 
лені пам'ятник Невідомому сол¬ 
дату (1956, рек. 1974); пам'ятний 
знак на братській могилі рад. вої¬ 
нів, загиблих під час визволення 
селища у 1943 (1967); пам'ятник 
землякам, які полягли па фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни (1967). 
Споруджено стелу 3 прізвищами 
загиблих у 1943 6 'ідешв екіпажу 
літака 4 го гв. авіаполку 9 і ги. 
авіадивізії. У 1985 па и р- Цсш 
ральпот парку селища запалено 
Вічний вогонь. Пам'ятники па мо 
гилах Героїв Соц. Праці М. II. 
Дудки (1968) та М. К. Литвин 
(1975). 
СТЕХА — річка в Полтав. обл., 
ліва прит. р. Грунь-Ташані (бас. 
Дніпра). 
СТЕХІВСЬКА ТРАГЕДІЯ. Від¬ 
ступаючи під натиском 84 Харків¬ 
ської стріл, д-зії 53 армії Степо¬ 
вого фронту, цім. фашист, війська 
залишали за собою зону «випале¬ 
ної землі >>. У селі Стсхівці Граби¬ 
ні вської (тепер Ковалі вської) сіль¬ 
ради Полтав. р-ну під конвоєм 
було зосереджено «евакуйовані» 
сотні жителів з сіл Никанорівки, 
Рябкіики, Филецкового, Чутівсь- 
кого р-ну, Мплора іоиого Котел еа- 
ського р-ну, Рупівщшш Полтав. 
р-иу Полтав. обл., з В.і іківської о 
р-ну Харків, обл , а також 460 вій¬ 
ськовополонених Червоної Армії. 
21.IX 1943 за кілька годин до виз¬ 
волення Стехівки село було спале¬ 
не. Жителів села разом з прибу¬ 
лими фашисти загнали в приміщен¬ 
ня школи, закидали гранатами 
і спалили. Військовополонених 
розстріляно біля силосних ям. 
Відомі імена 14 загиблих мешкан¬ 
ців с. Никанорівки, Двох тяжко 
поранених — Г. П. Потапенка 
(с. Рябківка) та П. М. Литовчец- 
ка (с. Стехівка) врятували рад. 
військові медики. Жертви фашиз¬ 
му поховані у братській могилі лі- 

СТОВБППА ДОЛИНА 

воруч від автотраси Полтава — 
Харків. У 1956 їм встановлено па- 
м’яіпик 
СТІНКА — заповідне урочище (з 
1982). Діброва з численними вида¬ 
ми рослин, занесених до Червоної 
книги України.Розташ. біля с. Го- 
голевого ІІІиптацького р-ну. Пере¬ 
буває у віданні колгоспу «Шлях 
до комунізму». Площа 75 га. 
СТбВБИНА ДОЛЙНА — село 
Нопосаііжарського р-ну, центр 
сідьс. Ради нар. депутатів, якій 
т і поряд ковані села Грекопавлів- 
кл, Коби, Давидівка. Розташ. за 
13 км від районного центру та за 
21 км від валізи, ст. Нові Санжа- 
ри (на лінії Полтава — Кремен¬ 
чук). 409 ж. (1990). Виникло село 
па поч. 17 ст. У 1900 входило до 
складу Великокобелячкі вської во¬ 
лості Кобеляцького повіту і з при¬ 
леглими 24-ма хуторами наліч. 
894 двори, 7582 ж. У 1910 в селі— 
582 двори, з них — 369 козацьких, 

2396 ж., землі 3420 дес., у т. ч. 
ріллі 2901 дес. У 1912 при Покров- 
ській церкві (1903) діяла парафі¬ 
яльна школа. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1926 С. Д. Новосанжарсь- 
кого р-ну паліч. 144 двори, 642 ж. 
У період нім.-фашист, окупації 
(16.1X 1941—23.1Х 1943) було 
розстріляно 4 чод., вивезено до 
Німеччини 68 чол., спалено 81 ха¬ 
ту. У С. Д.— центр, садиба кол¬ 
госпу «Шлях Ілліча» (зерновою 
та м’ясо-мол. напряму). Відділен¬ 
ня зв’язку, АТС (33 номери), комп¬ 
лексний приймальний пункт рай- 
іюбуткомбінату, 8-річна школа, 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 400 
місць), б-ка (7,8 тис. од. зб.). 
Радіофікована 1962, електрифіко¬ 
вана 1967, телефонізована 1978. 
Пам’ятник В. І. Леніну (1967). 
У 1955 встановлено надгробок на 
братській могилі червоноармійців, 
загиблих 1919 обеліск на братсь- 
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кі і і могилі рад. воїнів, які поляг- 
ли при обоїюиі 1941 та визволенні 
села 1943 від німецько фашистсь¬ 
ких загарбників. 
СТОГНЇЙКА — річка в Попав, 
обл., ліва прит. Дніпра. Тече тер. 
Кременчуцького р-ну. 
«СТОРІНКА ВИХІДНбГО 
ДНЯ». Друкувалася 1936 на 
шпальтах газ. «Червона Лубен- 
шина». 
«СТОРІНКА ДЛЯ РСУ». Друку 
валася 1931 на шпальтах газ. «Ко¬ 
лективіст Хорольщинп». 
«СТОРІНКА РОБІТНЙЧО СЕ 
ЛЯНСЬКОЇ ІНСПЕКЦІЇ». Газета, 
ви.давалася 1930 у Кременчуці. 
Друкувалася на шпальтах газ. 
«Робітник Кремеїічуччипи». 
«СТОРОЖЕНКИ. ФАМЙЛЬ 
НЬІЙ АРХЙВ» — 8 -точна збірка 
документів з історії Лівобереж¬ 
ної України. У збірці опублікова¬ 
ні документи з родинного архіву 
Стороженків, які висвітлюють со- 
ціальпо-екоп. питання історії Лі¬ 
вобережжя, насамперед 18 ст. У по 
рядкував і видав у 1902—10 укр. 
історик, етнограф і літературозна¬ 
вець Стороженко Андрій Володи¬ 
мирович (1857 — не раніше 1914). 
Нар. у с. Великій Кручі (тепер 
Пирятинського р ну) 1879 закін 
чи в історико філолої ф-т Київ, 
ун-ту. Автор праць «Нариси Пере¬ 
яславської старовини. Дослід¬ 
ження, документи і замітки» (К., 
1900), «Стефан Ьаторій і дніпров¬ 
ські козаки. Дослідження. Па¬ 
м’ятки, документи і замітки» (К., 
1904) та ін. 
СТОРОЖОВЙЙ — гідролог, за 
казник (з 1989). Болотний масив. 
Є рідкісні види рослин — ломи¬ 
ніс цілолистий, конвалія звичай¬ 
на, первоцвіт весняний, горицвіт 
весняний. Місце гніздування водо¬ 
плавних птахів. Розтаїи. біля с. 
Сторожового Чутівського р-ну, на 
тер. Тскрівського лісництва. Пере¬ 
буває у віданні Полтав. лісгоспза- 
гу. Площа 501,5 га. 
СТРбКАЧІВ — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Хоролу (бас. Дніпра). 

«СТУДЕНТСЬКИЙ ГАРТ». Газе¬ 
та ради ректорів вузів Полтави. 
Виходить щосереди з січня 1989 
Редакція — на Першотравневому 
проси. Х'о 24. 
СУЛ А — річка в Сум. та Полі а в. 
областях, ліва прит. Дніпра (впа¬ 
дає у Кременчуцьке водосховище). 
Довж. 363 км, площа бас. 19,6 тис. 
км , На Полтавщині довж. 213 км. 
Ширина річища 25 м. Похил річки 
0,2 м/км. Озер 32 км2, боліт 1300 
км2. Бере початок па Середііьорос. 
височині, поблизу х. Червоної 
Сули Сум. обл. В межах Полтав. 
обл. тече тер. Лохвицького, Лу¬ 
бенського, Хорольського, Оржиць- 
кого, Семенівського районів. Жив¬ 
лення снігове і дощове. Замерзає 
на поч. грудня, скресає в кінці 
березня. Гол. прит.: Лохвиця, Су- 
лпця, Удай, Сдіїюрід, Оржнця 
(праві), Артополот, Будаква, Вой- 
ниха (ліві). На березі С.— м. Луб¬ 
ни. Використовується для зрошу¬ 
вання земель, судноплавства тех. 
водопостачання. Рибництво. На 
берегах С. розташовані бази від¬ 
починку. 
СУЛЙНКА — озеро в Полтав. 
обл. До утворення Кременчуцько¬ 
го водосховища було розташ на 
тер. Глобшіського р-ну. Тепер не 
існує. 
СУЛЙНКА—- річка в Полтав. обл., 
прав, рукав р. Сули (бас. Дніпра). 
СУЛЙЦЯ — річка в Полтав. обл., 
права прит. р. Сули (бас. Дніпра). 
Довж. 49 км Тече тер. Лохвиць¬ 
кого Р-ну. 
СУООЄЦЬ — річка в Полтав. 
обл., права прит Супою (бас. 
Дніпра). 
СУ1ІРОТЙВНА БАЛКА — село 
Новоганжарського р-ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані села Пасічне, Каль- 
ницьке. Розташ. за 19 км від ра¬ 
йонного центру та та 27 км від за- 
лізн. ст. Нові Санжари (на лінії 
Полтава — Кременчук). 333 ж. 
(1990). 1900 у С. Б. з хут. Пасіч¬ 
ним, Кальшщьким, Світличним, 
Киричками та і н. Вовчерецької 
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волості Кобеляцького повіту—283 
двори, 2031 ж. У 1012 при церкві 
діяла парафіяльна школа. 
Рад. владу всі а мовлено в січні 
1918. 1920 у С. І>. без хуюрів 
палім. 121 двір, 387 к. 4 перті 
нім. фашист, окупації (10.IX 1941 
— 23.1X 1943) а села вивезено до 
Німеччини 22 чол. У С. І>. — центр» 
садиба колгоспу «Зоря», відділен¬ 
ня зв’язку, АТС (41 номер), фе іьд 
шерсько-акушер. пункт, дитса ЮК, 
сільс. клуб (па 120 місив), 6 ка 
(7.5 тис. од. зб.). Радіофікована 
1959, електрифікована 1967, ге 
лефопїзовапа 198.3. ( поруд ідчіо 
(1975) оам’яіпнк землякам, які 
загинули (218 чол.) на фронтах 
Великої Вігчп.зн в і і і 1111. 
СУПРУ НЇВКА — село Полтав. 
р-ну, центр сільс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Говтвянчик, Івашки, Мильці, Шо¬ 
стаки. Розташ. за 7 км від Полта¬ 
ви. У селі — залізнич. ст. з одной ¬ 
менною назвою. Через нд. околи 
цю села проходить автотраса Ки¬ 
їв — Харків. 3760 ж. (1990). Село 
заси. в 1 п пол. 17 ст. 1 1710 ( 
— власність полтав. полкового ми 
саря Г. Богаєвською (віддано йо¬ 
му гетьманом Т. Скоропадським). 
З 1721 входило до складу Другої 
Поттав. сотні Полтав. полку. Се¬ 
ло було переважно козацьким. У 
С. паліч. 20 кінних козаків. 19 тяг¬ 
лих, 21 піший. Населення займа¬ 
лося в основному землеробством, 
а також бджільництвом та виро¬ 
щуванням тютюну. Пізніше части¬ 
на населення почала займатися 
відхожими промислами. 1859 у 
С. Полтав. пов.— 207 дворів, 
1068 ж. У селі був вітряний млин. 
Діяли Богоявленська церква (де¬ 
рев., 1743; нову побудовано 1899), 
б-ка (при церкві), богадільня. За 
даними 1900 у С. Сунрунів. вол. 
Полтав. пов.— 282 двори, 1597 ж. 
Була ств. сільська козацька грома¬ 
да. Відкрито народне уч-ще з річ¬ 
ним терміном навчання (1876). 
діяли міністерська та церковнопа¬ 
рафіяльна школи. Жителі села, 

СУГІРУШВСЬКИЙ РАЙОН 

які нр іпюнл ш па підприємствах 
Полтави, брали участь у реізолюй. 
■ іО зі ях 1995 07. 
Раї владу проголошено в січні 
1918. Був» ств. реиком па чолі з 
Д. О. Харіїюпепком, .земельний 
комітет, який здимався розводі 
лом ігм іі. 1970 у гелі відкрито 
семирічну школу* 3 7.III 1923 до 
ЗО.ЇХ І92> С.— центр Сунрунів. 
р ну Попав, округу. 1925 рай¬ 
центр а Суп рун і вки перенесено до 
Полтави» 1926 у С., яка була цент¬ 
ром сі іьрадм Полтав. р-ну Пол- 
гав. округу,— 367 господарств, 
1697 ж. У тому ж році ств. садово- 
городницьке т-во. 1928 організ. 
с.-г. артіль «Нове село», згодом 
ще 2 — «Нове життя» і «Новий по¬ 
бут». У 1930 с.~г. артілі села були 
об’єднані в один колгосп «Нове се¬ 
ло». У роки нім.-фашист, окупа¬ 
ції (18.ІХ 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівцями із С. і сіл, підпорядко¬ 
ваних сільраді, вивезено па при¬ 
мусові роботи до Німеччини 123 
чол., закатовано 9 чол. У С.— 
радгосп ім. С. Ф. Кондратенка 
(садівничого напряму), є будинок 
побуту, банно-пральний комплекс, 
відділення зв’язку, амбулаторія, 
с. ш., дитсадок, Будинок культу¬ 
ри на 500 місць, б-ка (13 634 од. 
зб.). У 1958 в С. встановлено па¬ 
м’ятник воїнам-односельцям, які 
полягли па фронтах Великої Віт¬ 
чизні війни. У селі — братська 
могила рад. воїнів, загиблих 1943 
під час визволення С. від цім.- 
фашист, загарбників. Поблизу се¬ 
ла є залишки поселення с кіфсько¬ 
го часу. 
СУПР^НІВСЬКИЙ РАЙОН 
Полтав. округу. Ств. 7.ІІІ 1923 з 
Абазівської, Сунрупенської і Тах- 
таулівської волостей Полтав. пов. 
Сільрад — 9, того ж року — 10 
сільрад. Площа — 417 кв. верст. 
Нас.— 43 456 чол. (1923). Центр — 
с Супрунівка. ЗО. IX 1925 центр 
С. р, перенесено в м. Полтаву і 
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район перейменовано на Полтав¬ 
ський, 2.ІХ 1930 с. Супрупівку 
ІІолтав. р-ну підпорядковано Пол- 
тав. міській Раді. 
сурмАчка — річка в Полтав. 
обл., приі. р. Многи (бас. Дніпра). 
Тече тер. Лохвицького та Чорну- 
хинського районів. 
СУХА БббРАДЬ — річка в Пол¬ 
тав. обл. 
СУХА ГбВТВА — річка в ІІолтав. 
обл., ліва прит. р. Грузької Говтви 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зіньківсь- 
кого р-ну. 
СУХА ГРУНЬ — див. Груиь Суха. 
СУХА ГРУНЬКА — див. Грунь- 
ка-Суха. 
СУХА ДОЛЙНА — річка в Пол¬ 
тав. обл., ліва прит. р. Будакви 
(бас. Дніпра). Тече тер. Лохвиць¬ 
кого о ну. 
СУХА ЛИП’ЯНКА — річка в Пол 
тав. обл., ліва прит. р. Лип’янки 
(бас. Дніпра). Довж. Зі км, пло 
ща бас. 203 км2. Ширина річища 
З—м. Бере початок в Карлівсь 
кому р-ні. Тече тер. Карлівсько- 
го та Машівського районів. 
СУХА лбхвиця — див. Лохвиця. 
СУХА МАЯЧКА — річка в Пол¬ 
тав. обл. Внаслідок її злиття з 
р. Мокрою Маячкою утв. р. Маяч¬ 
ка (права прит. р. Орелі). Довж. 
12 км. Тече тер. Новосапжарсь- 
кого р ну. Бере початок біля 
с. Соколової Балки. Має ряд гре¬ 
бель і ставків. На березі річки 
розташ. с. Андріївна. 
СУХА МАЯЧКА — село Ново- 
санжарського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Галущина Гребля, 
Мушина Гребля, Леніпове, Обо¬ 
рона Рад. Розтаїи. за 22 км від 
райцентру та за 14 км від залізн. 
ст. Нові Сапжари. 531 ж. (1990). 
Засн. в серед. 19 ст. За переписом 
1859 на хуторі власницькому С. М. 
наліч. 103 ж., у 1900 — 22 двори, 
99 ж. При Троїцькій церкві (1884) 
діяла парафіяльна школа. 1910 
у С. М. Кустолоеської волості 
Кобеляцького повіту — 25 дворів, 
141 ж. 

Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 у С. М. Маяцької сіль¬ 
ради Кобеляцького р-ну Полтав. 
округу наліч. 45 господарств, 229 
ж. У 1930 до Галущиної Греблі при¬ 
їжджав голова ВУЦВКу Г. І. Пєт- 
ровський. За його допомогою спо¬ 
руджено будинок для с. ш. У пе¬ 
ріод цім, фашист, окупації (17.IX 
1941—22.ІХ 1943) до Німеччини 
вивезено 104 чол. При відступі гіт¬ 
лерівцями спалено 42 будинки, в 
Галущиній Греблі зруйновано с. иг. 
У С. М.— центр, садиба колгоспу 
ім. В. 1. Леніна, відділення зв’яз 
ку, АТС (100 номерів), с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 420 
місць), б-ка (9.6 тис. од. зб.). Ра¬ 
діофікована 1962. електрифікова¬ 
на 1964, телефонізована 1969, га 
зифікованл 1973. 1967 встановлено 
пам’ятник В. І. Леніну. У селі 
братська могила рад. воїнів, за¬ 
гиблих 1943, споруджено 1957 обе 
ліск в пам’ять про воїнів-односель¬ 
ців, які загинули (113 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
СУХА бРЖИЦЯ — річка в Пол¬ 
тав. обл., ліва прит. р. Чумгака 
(бас. Дніпра). Довж. 37 км. Тече 
тер. Грєбінківського та Оржицько- 
го районів. Нп березі річки розташ. 
с. Перше травня Грєбінківського 
1) ну. 
СУХЙЙ КОБЕЛЯЧбК — див. 
Кобеляуок. 
СУХЙЙ ОМЕЛЬНИК — див. 
Омельпик. 
СУХЙЙ ОМЕЛЬНИЧЙК — див. 
Омельпик. 
СУХЙЙ ТАГАМЛЙК — річка в 
Полтав. обл., ліва прит. р. Тагам- 
лика (бас. Дніпра). Довж. 31 км, 
площа бас. 213 км", Ширина річи¬ 
ща 2—5 м. Влітку місцями пере¬ 
сихає. Тече тер. Карлівського та 
Машівського районів. 
СУХОЛЧЙН — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Веприка (бас. 
Дніпра). Тече тер. Галицького р ну. 
СУХОМЛЙН — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Веприка (бас. Дні¬ 
пра). 
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СУХОМЛЙНСЬКОМУ В. О. МЕ¬ 
МОРІАЛЬНА ДбШКА у Полта¬ 
ві. Встановлена на корпусі № 1 
Полтавського педагогічного інсти¬ 
туту по ізул. Петроградського 
№ 2, в якому 1936—38 навчався ( у 
хомлиііський Василь Олександри 
вич (1918—70) — укр. педагог, 
чл.-кор. АПН РРФСР (а 19. і У ), 
АПН СРСР (з 1968), заел. у чіп ель 
УРСР (з 1958), Герой Сод Праці 
(1968). Перед цим у 192-1 Ь пав 
мався у Кременчуцькому іи\ііп 
ститугі. II. у с. Вагнлівці Опуфрі- 
ївськогор му Кірової р. обл. 1947— 
70 — -іпрсі гор с. їм. у емт Павли ні 
Кіі ювоград. обл. Автор багатьох 
книг, зокрема, «Серце віддаю ді¬ 
тям» (1964), творів для дітей. 
Держ. премія УРСР, 1974. Дошка 
— мідь, автор — скульп. В. І. Бі¬ 
лоус, відкрита 1982. У приміщен¬ 
ні педінституту — музей В. О. 
Сухомлииського. 
СУХОрАбіВКА — село Решети- 
лівською району| центр сільс. Ра 
ди нар. депутатів, йдім підпори і 
ковані населені пункти Березня 
ки, Підок. Розтані, на лівому бере 
зі р. Псла, за 25 км від райцент¬ 
ру та за 34 км від залізним, ст. Ре- 
шетилівка. 1296 ж. (1990). За на¬ 
родними переказами на тер. су- 
час. Сухорабівки поселилась ча¬ 
стина козаків, після поразки (1638) 
повстання Я. Остряпіщі. Оскіль¬ 
ки спочатку козаки займалися 
промислом сухої риби, поселення 
стали називати Сухорибівкою. За 
висловом поміщика — власника 
села, його жителі — сухі раби ду¬ 
же строптивь Звідси пішла наз¬ 
ва «Сухорабіг.ка». У 1730 село на¬ 
лежало гетьману Данилові Апо¬ 
столу (з 1690). За ревізією 1729 
в С. було 124 двоїш. У 50-х рр. 
18 ст. С. належала до Говтв’янсь- 
кої сотні Миргород, полку. За пе¬ 
реписом 1859 у власницькому селі 
С. Хорольського пов.— 206 дворів, 
1302 ж., відбувався один ярмарок 
на рік, дерев. Возпесенська церква, 
побудована 1738 генералом К. 
Штофплем, при ній б-ка. На 1863 

СУХОРАБІВКА 

село Хорольського пов. мало 209 
дцоріи 1.1 І 191 ж., винокурний з д. 
У 1902 били земські початкове 
її.ір. уч шс 1.1 церконпсшдрафіяль- 
іїв цію ш. Кожний комбінований 
кл.в па іічумни 17 І » учнів. 1910 

Ю . торів, 1867 ж., вальцьовий 
мчим графині Капітісі (з 1880), 

ін.і ярм ірки па рік. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За всесоюзним переписом на 
17.ХП 1926 Сухорабі вська сіль¬ 
рада входила до складу Білоцер¬ 
ківського р-ну Полтав. округу, 
564 г-ва, 3004 ж. Перший ТСОЗ ор¬ 
ган і з. 1928, в наступному році — 
друге колективне господарство. 
Пізніше вони об’єдналися в одне. 
Парт, осередок ств. у 1921 комсо¬ 
мольський — 1926. Під час нім.- 
фашист. окупації (18.ТХ 1941— 
24.IX 1943) гітлерівці вивезли до 
Німеччини 8 чол., закатували 24 
жителя села, в т. ч. 5 комуністів, 
і палили більшу частину житлових 
будників (472); зруйнували кол¬ 
госпне г-во. У С.— колгосп ім. 
ІЦорса (зерново-тваринницького 
напряму). У селі є с. ш., дільнична 
лікарня, будинок побуту, ясла- 
сад, Будинок культури на 420 
місць, б-ка (10 048 од. зб.). 1980 
побудовано санаторій-ирофілакто- 
рій «Світанок» на 125 місць, відді¬ 
лення зв’язку. Уродженцем С. є 
укр. письменник А. В. Трипільсь¬ 
кий. Пам’ятники — МГ. ІЦорсу 
(1967), на братській могилі рад. 
воїнів, які загинули під час обо¬ 
рони 1941 та звільнення 1943 С. 

Меморіальна дошка 
В. О. Сухом/іингл.кому л Полтаві. 
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Встановлені 26 мемор. плит з ви- 
карбуваними іменами загиблих 
воїнів-односельців. На Піі.-Зх. від 
села в гирлі р. Хоролу поселення 
доби неоліту та черняхівської 
культури. Між селами С., Підком 
і Березняками — 40 курганів. 

т 
ТАВЕРІВКА (кол. х. Василів- 
ський) — село Чутівського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані смт Першо- 
травневе, Червоне. Розтані, за 8 
км від райцентру і за 20 км від 
залізнич. ст. Скороходове. 638 ж. 
(1990). У 19 ст. землі належали 
Чугівській економії кн. В. В. Кочу- 
бея, а на поч. 20 ст.— поміщиці 
Дурново. За переписом 1910 х. 
Василівський входив до складу 
Чутівської вол. Полтав. пов., тут 
було 12 госп-в., 64 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 ств. радгосп, яким 
керував ревком. За всесоюз. пере¬ 
писом 1926 у Т. паліч. 55 госп-в, 
85 ж. Під час пім.-фашист, окупа¬ 
ції (20.Х 1941—23.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли до Німеччини 
5 чол., спалили 11 будинків. У 
1946—47 почало будуватись робіт¬ 
ниче с-ще, 1957 споруджено мага¬ 
зин, ферми, 1961 — їдальню. У 
1972 стали до ладу с. ні., фельд- 
шерсько-акушер. пункт, днт. са¬ 
док, Будинок культури (па 350 
місць), б ка (13,1 тис. од. зб.), від¬ 
ділення зв’язку. З селом пов’яза¬ 
на труд, діяльність Героя Соц. 
Праці Є. О. Ільченка. 1956 встанов¬ 
лено надгробок на братській моги¬ 
лі рад. воїнів, які полягли під час 
визволення села 1943; споруджено 
(1981) пам’ятник 22 воїнам-одно- 
сельцям, які загинули па фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
ТАГАМЛЙК — річка в Полтав. 
обл., ліва ирит. р. Ворскли (бас. 

Дніпра). Довж. 65 км, площа бас. 
525 км2. Бере початок на тер. Кар- 
лівського р-ну. Тече тер. Карлівсь- 
кого, Машівського та Новосанжар- 
ського районів. Вода річки вико¬ 
ристовується для зрошування. 
ТАРАНДЙНДІ — село Лубен, 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Березівка, Вила, Губське, Іванів¬ 
на. Розташ. за 20 км від райцент¬ 
ру та за 5 км від залізнич. ст. Вила. 
865 ж. (1990). Згадуються в істор. 
джерелах першої пол. 17 ст. Селом 
володів шляхтич С. Яблунівський. 
За Ген. слідством про маєтності 
1729—ЗО Т.— село ратушне Лубен, 
сотні Лубен, полку, Георгіївська 
церква (1708). 1762 відбувся ви¬ 
ступ козаків проти лубенського 
полкового обозного В, Кулябки, 
який захопив частину громадської 
землі й почав будувати на ній 
пишок та клуню. Над учасниками 
було влаштовано екзекуцію, від 
якої померло 13 чол. З 1781 Т, 
включені до Лубен, пов. Київ, 
намісництва, 212 хат. 1787 — 624 
ж., проживали різного звання ка 
зенні люди, козаки і власники: 
вдова 3 і повія Кориієвичева, вій¬ 
ськові товариші Є втих і й та Ми¬ 
хайло Велички. З 1796 Т. у складі 
Малорос., з 1802 — Полтав. губ. 
1847 в уч-щі навчалося 26 учнів. 
За переписом 1859 у Т. (село влас¬ 
ницьке і козацьке) Лубен, пов., 
229 дворів, 1610 ж., станова квар¬ 
тира, церковна б ка. 1900 — 235 
дворів, 1496 ж., земська та цер¬ 
ковнопарафіяльна школи. 1892 
переселилося на Амур 15 родин, 
1901 в Оренбурзьку обл.— 17 ро¬ 
дин. 1910 — 240 господарств, 1429 
ж., орної землі 1436 дес., посі¬ 
вів — 1179 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 ств. сільраду та волви- 
конком. 1921 село відвідав Г. І. 
Петровський. На мітингу він за¬ 
кликав надати продовольчу допо¬ 
могу голодуючим Поволжя. У 
1923—30 Т.— райцентр Лубенсь¬ 
кого округу. За переписом 1926 — 
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центр сільради, 336 господарств, 
1573 ж| 1929 Георгіївську церкву 
пристосовано під клуб. 1930 орга 
ніз. З колгоспи — чСоцілліоти'1 

шш шлях , Перемога» і «Перше 
Трапи я Зі ці'ріо, І мім ф.міш< і 
оку па ці ї (ІН І \ 19 11 ЇМ. І X 1913) 
ГІТЛеріїіЦІ роі(і]М ін ш о/иіоГО, ми 
ІКМ/ПІ ІІ.Ч цримусомі роботи Діі Мі 
меччипп МИ КіМСЛІИ |'( «і М їм р V 
Т розтані центі» «.іднба ко 11 о< 11 у 
ім. М. І Кал іи іц і ( ігріюпо і м.і 
рипи ІІЦЬІСОІ'О напряму), МІ і ЦИМ 
11 >1 III Ч ЇКУ і ПІ ( /її Н 1111 III.І 11 кар 

іін, амбу Щіоріи, шик,і, (.ііі.ію 
ріп, І > У 111110) культури На І(Ю 
МІСЦЬ, б ьа (І 1,8 їм* од. іб.). Гм 
р. н ріпцімську с. пі. закінчив укр. 
письменник В А. Симопенко (див. 
Симоненка Б. А. музей% У с. Губ 
ському нар. укр. поет П. І. Арте- 
менко (1918—42; див. Артеменку 
П. І. пам'ятник). У Т. встановле¬ 
но пам’ятники: 1967 — М. І. Ка- 
лініиу, 1965 — на братській моги¬ 
лі рад. воїнів, які загинули (83 
чол.) при обороні 1941 і визволенні 
1943 села від нім. фаїшк і за гарб 
ликів, іа Воїнам-односельцям, по 
леглнм (73 чо і ) па фрошах Вели 
кої Вітчизп. пі іі 11 п 
ТАРАНДП нцГіи :ькі ІЙ РА 
ЙЬІІ — а їм. іер. одиниця. Ств. 
7.III 1923 у скла іі Лубен, округу 
із Тарамдипціпської і Лазірківсь- 
кої во.’кх гей Лубен. пом. (всього 
11 сільрад). N і. 363 кв. версти. 
На 7.ІХ 1923 нас.— 25 577 чол. 
Центр — с. І арап динні (тепер Лу¬ 
бен. р-ну). Розформований 2.IX 
1930. 
ТАРАПУНЬКА — річки в Полтав. 
обл. 1) Тече тер. Полтав. р-ну. 
На її березі —с. Микільське. Має 
ще назву І< ток. 2) Права нрит. р. 
Гру ні (бас. Дніпра). і) Гече тер. 
Миргород. р пу, поблизу с. ІІІар- 
ківщини. 4) Гече і ер. Галицького 
р-ну, поблизу с. Римарівки. 5) 
Права прит. р. Ворскли, гече тер. 
Полтави. 
ТАРАСЕНКІВСЬКШЇ ЗАКАЗ¬ 
НИК — ентомолог, заказник (з 
1989). Розтані, в Оржицькому 

ТЛІ* ХСІВКА 

Р III поо III іу (МІ ОрЖИЦІ. І 14 ЦІ 

буши V пі інші ьоліоепу Укра 
11 ь і ► ІІн чім І і .і 
І \РДс:іНКА І і 1922) село Гро 
біик ііи'ької о р 11 у, центр І’ІЬС. 
1 *.і ш пар ієну та гі і». І ’і'ііаш. на 
р ( ІІНОрО б, ГііНіТоЦІ р. ( ули, 

■ і 15 км ні і раиценіру іа з.іліз- 
ііпч і і. Гребінка, «а (> км ні і за- 
іі нині і і Мирні ми Є за 1ІЗЦИЧ. 

іі./іаТ(|»ОрМсі Іарасіпка. і км від 
автостради Київ — Харків. 1189 
к. (1990). У кіпці 17 ЄТ. по обох 
берегах Сл і породу виникли хуіо- 
ри які стали називатися Щсрба- 
ківка, Сторож і вкд , Худолівщипа, 
Гудиміока, Варочківка, Калинів¬ 
ка, Максимівка та ін. У 1878 на 
х. Щербаківка, а у 1904 на х. 
Максимівка на кошти селян були 
побудовані школи. У 1907—08 у 
першій павч. 57 чол., а у другій — 
48. 1913 на х. Максимівка збуд. 
на кошти земства нове приміщен¬ 
ня чотирикласної ніколи. 
Вад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. комнезам. 1922 
хутори були об’єднані й одержали 
назву — «Тарасівна». Тоді ж ор- 
ганіз. комуну. 1923 Т.— центр 
сільради в складі Пирятин. р-ну 
Прилуцького округу, 1245 ж. 
Парт, осередок ств. 1924, комсо¬ 
мол.— 1925. У 1929 ств. ТСОЗ. 
1930 у селі організ. два колгоспи — 
ім. В. І. Леніна та ім. 223-го стрі¬ 
лецького полку. 1931 у Т. відкри¬ 
то семирічну школу. У період 
нім.-фашист, окупації (17.IX 1941 
—19.IX 1943) гітлерівці вивезли 
на примусові роботи до Німеччини 
205 чол. Після Великої Вітчизп. 
війни в селі було чотири колгоспи: 
ім. А. О. Жданова, ім. XVII парт- 
з’їзду, ім. М. С. Хрущова та «Ук¬ 
раїна», які 1952 об’єднані в один 
колгосп ім. А. О. Жданова. З поч. 
1953 — ім. Т. Г. Шевченка (м’ясо 
мол. та зернового напряму, тех. 
культури). У селі с. ш., фельдшер- 
сько-акушер. пункт, дит. садок, 
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Будинок культури па 400 місць, 
б-ка (17,2 тис. од. зб.), відділення 
зв'язку. 1950 у Т. встановлено над¬ 
гробок на братській могилі жертв 
фашизму 1942, 1957 — надгробок 
на братській могилі рад воїнів, 
які загинули під час оборони 1941 
і визволення села від гітлерівців 
1943, та пам'ятник 185 воїнам од¬ 
носельцям, що полягли під час 
Великої Вітчизн. війни, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку (1967). 
тарАсівка — село Зіньківсько 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. де 
путатів, якій підпорядковані села 
Бобрі вник, Комсомольське (до 
1945 — Пірки), Слиньківіцина. 
Розташ. за 4 км від райцентру і 
за 45 км від залізнич. ст. Гадяч. 
1454 ж. (1990). Засн., напевне, 
в 2-й пол. 17 ст. Входила до ЗііпИ 
ків. другої сотні Гадяцького пол¬ 
ку. Спочатку село належало зіпь- 
ків. сотникові Перехресту, потім — 
Галицькому замку. 1764 Т. була 
власністю Жарка та писаря Бобов- 
лина. У 1782 її власником став 
К. Розумовський, який 1785 про 
дав Т. казні. За переписом 1859 
в Т. (с. власницьке, козацьке) 
Зіньків. пов.—595 дворів, 3516 ж., 
Парасковіївська церква (дерев., 
в одному зв’язку з ДЗВІППЦСЮ- 

1891). 1900 Т.— центр волості 
(разом з хут. Жолобів): 677 дворів, 
3417 ж., земська і церковнопара¬ 
фіяльна школи. У 1910 — 599 гос¬ 
подарств, 3216 ж. 1917 Г нале¬ 
жала титулярному радникові П. 
Розчахі вському. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 Т,— центр 
Тарасівської сільради Зіньків. 
р-иу Полтав. округу, 731 госгіо 
дарство, 3452 ж. За період нім.- 
фашист. окупації (10.Х 1941 — 
6.ЇХ 1943) гітлерівці розстріляли 
4, вивезли до Німеччини 186 чол., 
зруйнували 62 хати. Тепер у селі 
центр, садиба колгоспу «Україна», 
стз. 1970 шляхом об’єднання кол¬ 
госпів «Заповіт Ілліча» (Тарасів¬ 
на), «Україна» (Бобрівник), ім. 
Я. М. Свердлова (Комсомольсь¬ 

ке), який спеціалізується на ви¬ 
робництві яловичини. Діють с. ш., 
мед. амбулаторія, дитсадок, Буди¬ 
нок культури на 400 місць, б-ка 
(12,7 тис. од. зб.), будинок побу¬ 
ту, кіноустановка, музей. Споруд¬ 
жено пам’ятники: В І. Леніну 
(1967), на братській могилі рад. 
воїнів, полеглих (171 чол.) під 
час визволення 1943 села (1957), 
стелу з мемор. дошками, на яких 
викарбувані прізвища односель¬ 
ців, що загинули (214 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
ТАРАСІВНА — село Хорольсько- 
го р-ну центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані села 
Запорожчине, Єрківці, Іванці. Роз¬ 
тати. на лівому березі р. Сули, за 
25 км від райцентру. 520 ж. (1990). 
ТІ виникла у 1-й пол. 19 ст. На 
1859 — 10 дворів, 77 ж., на 1910 —• 
32 двори, 211 ж. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. Після звільнення Т. 1919 від 
ден і кінці в — 373 ж. 5.ІП 1921 ств. 
комнезам. 1923 Т.— центр сільра¬ 
ди Ленінського (Покровсько-Бага- 
чанського) р-ну Лубен, округу, 
416 ж. За переписом 1926 — 75 гос¬ 
подарств, 400 ж. За період нім.- 
фашист. окупації (13.IX 1941 — 
19. IX 1943) гітлерівці вивезли до 
Німеччини 8 чол. У селі — колгосп 
«Більшовик» (м ясо-мол.-зернового 
напряму, тех. культури), буди¬ 
нок побуту, с. ш., фельдшер.- 
акушер, пункт, Будинок культу¬ 
ри (на 400 місць), б-ка (13 287 од. 
зб.), музей па громадських заса¬ 
дах. 1971 споруджено пам’ятник 
на честь воїнів односельців, які 
загинули на фронтах Великої Віт¬ 
чизн. війни. 
ТАТАРИНА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Довж. 19 км, площа бас. 
112 км2. Тече тер. Гадяцького р-ну. 
ТАХТАУЛОВЕ (кол. Тахаулов, 
Тахтаулов) — село Полтав. р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Жуки. 
Розташ. за 14,5 км від Полтави 
та за 10,5 км від залізнич. ст. 
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Полтава-Київська, попливу уро 
чища ІІобиванки. На околиці < <• і і 
проходить автотраса Мол їли і 
Гадям. 2239 к. (І НІЮ^> Змгц V І п 
пол 17 с і і ( грг/і 14 сі ми м р 
вхо рі 1.1 Ю і і 1.1 IV Н< Чиї о і 'о ■ пі 
іІВСТВЛ ./І м 11 чч г.1« 'І І» І СІМ і III III 

І.іТІК , Ю |і>вн.|) ІII11 ЧІП ІОЧІІМПІІІ 
ІЗ своїми /ІІОДІ.МІІ ми 14 мор І 11ч II, 
аавданої кому \ том 3«т<м и.мч 
орди І (“М і р І \ \ і |\ч м 1 в і і В о іу 
свої о сом і пі пі. л , Цс ‘'інкоі'о КНЯЗЯ 
литовської»» ІПмни.і. І«»хТ*і мит 
омборпнси і\'і її споїм аулом. За 
Г ВСр ( II' І ЦІ Я М ІІІІІі' (('1.1,010 ісюри 

кл 1Н (і І \< гава \ і в | н|н‘Ль ча у 
цих місцях і * VIII І і!)!> ві ібуллся 
бигіза Піювіл і попі численних 
Союзників з армадою хама І емір 
Кутлуя. З 1430 ці землі нале¬ 
жали татар, мурзі Лексі (після 
прийняття православ’я — князь 
Олександр Глинський), якому Ві- 
товт подарував величезні земельні 
володіння. Поселення, яке виникло 
тут пізніше поблизу р. Іїобпванки 
(нриі. р. Ворскли), одержало назву 
від код. аулу Гохтамиїпа. З серед. 
17 сг. ТІ входило до складу Пер¬ 
шої Поділи соті Поті.їв. полку. 
1722 в Т. мали во ю рнпя представ¬ 
ники козацької < гарцпшп. У селі 
було 0 мчиш в І Ілседенпя займа¬ 
лося вирощуванням тютюну, 
бджільництвом (у 39 власників на 
ліч. 453 вулики) 3 1775 Г разом з 
5 сотнями По.ЧІЛВ. полісу біди есе по 
до Новорос. губ. і включено до 
складу Днінров. пікінер. полку 
Катерининської провінції. З 1776 
село було в складі Полтав. повіту 
Полтав. провінції Новорос. губ., 
з 1784 — Полтав. повіту Катери¬ 
нослав. намісництва, з 1796 — 
Малорос., з 1802 — Полтав. губ. 
1761 в Т. збудовано дерев. Троїць¬ 
ку церкву, при якій існували б-ка 
та школа грамоти. З 1-ї пол. 19 ст. 
діяло парафіяльне уч-іце. За пере 
писом 1859 у Т.— 225 дворів, 855 
ж. У 1863 козаки Т. відносилися 
до Полтав. волості, а тимчасово¬ 
зобов’язані селяни (кол. кріпаки) 
— до Жуківської волості. У 2-й 

ГАК І ЛУ./ІОВГ 

мод. 19 сі їм їв »ч 10 < і. у селі 
ви економія князя П. < Кочу- 
оея, инкін і ІМс.М був к і н і пні завод. 
ЇМ/' І у ( І їм Ппр\ | і (ЧІМ нову |Є|!ЄВ. 

ікркич ІЗ ЦІННИХ І І.фіі І ІІІІІПІ ІЄН 
V їв рі пі мері і з пік і ( м> перпшч 
|((И І НЧІ І І. >0 СІ ) ’ ( нзп I елі я у 

срібних оправах з позолотою моє 
к<ямською друку (1611; 1664). /Іія 

іа церковнопарафіяльна школа. 
V 1М6М відкрито Гахтаулівське 
(Омське одиокласпе уч ще (у 
1882—87 не діяло). У 1901 уч-ще 
рео|)гапіз. на школу з двома від¬ 

ун ісі і і і я м п Під час революції 
1905—07 жителі Т. брали участь у 
селян, заворушеннях. 1910 у Т.— 
189 господарств, 1049 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
19І8. Під час громадян, війни жи¬ 
телі Т. брали участь у бойових опе¬ 
раціях партизан, загону під ко¬ 
мандуванням Т. М. Похідні, у виз¬ 
воленні Полтави від денікінців 
10.XIІ 1919. З 1919 село —центр 
сільради; з 1923 Т. входило до скла¬ 
ду Су пру пінського р-ну Полтав. 
округу. 1921 ств. с.-г. артіль «Ве¬ 
села долина». У 1923 в Т.— 1230 
ж. З 1925, після ліквідації Сугіру- 
пінського р-иу, село віднесено до 
Полтав. р -11 у ГІолтав. округу. З 
1930 по липень 1939 Т. підпо- 
ря чкову валося І Іо.чтав. міській Ра¬ 
ді (з лютого 1,932 до 22. IX 1937 — 
в складі Харків. обл.). З 18.IX 
1941 по 23.ЇХ 1943 село було оку¬ 
повані пім. фашист, загарбника¬ 
ми. 1960 землі колгоспу «Більшо¬ 
вик» передано дослідному госп-ву 
Полтав. п.-д. ін і у свинарства. 
Госп-во — м’ясо мол. та зерново» 
овочевого напряму. У Т.»— торго¬ 
вий центр, комплекс по 'Приймаль¬ 
ний пункт, лазня, відділення 
Ощадбанку, відділення зв’язку, 
с. ш., амбулаторія, дит. садок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (12 200 од. зб.). У Т пам’ят¬ 
ники: І. П. Котляревському (1967), 
на братській могилі рад. воїнів, 
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загиблих (24 чол.) 1943 під час 
визволення села від гітлерівців. 
Пам'ятний знак на честь воїнів-од- 
цоеельців, які полягли на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1957; ре¬ 
ставрований 1974). У с. Жуках на 
могилі Героя Соц. Праці Н. І. То¬ 
кар (1927—58) встановлено обеліск. 
Уродженцями с. Жуків є укр, 
козацько-старшинський літописець 
С. В. Величко (1670—1728; див. 
Величка літопис), укр. письмен¬ 
ник П. 3. Ванченко (1898—1937) та 
укр. різьбяр, майстер нар. ми¬ 
стецтва УРСР (з 1936) Я. Р. Хала¬ 
буди и й (1897—1946: див. Халабуд 
його Я. Р. могила). Поблизу Т. 
виявлено поселення скіфського 
часу. 
таілАнь — річка в Полтав. і Сум. 
областях, права прит. р. Грунь- 
Ташані (бас. Дніпра). Довж. 51 
км. Бере початок у Сум. обл. У 
межах Полтавщини тече тер. Зіпь- 
ківського р ну. 
«ТВОРИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ». 
Збірка оповідань і віршів «дітей 
вулиці». Видання Полтав. окру 
гової комісії у справах неповноліт¬ 
ніх. Збірка вийшла 1926, на скло¬ 
графі. Упорядники: Б. Ольшансь- 
кий та Я. Харчии. Крім дитячих 
творів, опубліковано статтю Хар- 

Теплівка. Сьятодухівська церква. 
Фото поч. 20 ст. 

* 
* 
< 

чина «Літературна творчість дітей 
вулиці». Зазначено, що твори по¬ 
дано «без редакційних правок». 
«телегрАммьі петрогрАд- 
скрго ТЕЛЕГРАФНОГО 
АГЕНТСТВА». Виходили у Золо¬ 
тоноші 1914—16, у Кобеляках 
1914—15; у Кременчуці 1914—16; 
у Лубнах 1914; у Пирятині 1914— 
15; у Прилуках 1914—16. 
«ТЕЛЕГРАФ». Щоденна газета. 
Виходила у м. Кременчуці 1913. 
ТЕПЛІВКА — село Пирятин. р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів. 
Розташ. за 32 км від райцентру 
і за 22 км від залізн. ст. Кононів- 
ка. 1256 ж. (1990). Відоме з 18 ст. 
Входило до Пирятинської першої 
сотні Лубен, полку. 1764 паліч. 
205 хат посполитих. Пісня ліквіда¬ 
ції полкового усі рою 1781 Т. нале¬ 
жала до Пирянні, нпв. Київ, 
намісництва. 1 787 в Т.— 465 ж. 
чод. статі. Належало ге* капітану 
Олексію Теплову. У 1859 — 149 
дворів, 1266 ж., церква, щорічно 
відбувалося 2 ярмарки. 1900 Т.— 
Пирятин. волості, 296 дворів, 
1943 ж., працювала земська школа. 
На 1902 в Т.—мурована Святоду 
хінська церква (1800), у парафії — 
земське нар. уч іце. У 1910 в 1. ра¬ 
зом з хут. Абросимова — 356 дво¬ 
рів, 2249 ж., паровий млин з олій¬ 
ницею. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923—25 Т. належала до 
Березоворудського р ну Прилуць¬ 
кого округу, 2693 ж., в селі було 
поштове відділення. Під час нім.- 
фашист. окупації (18.1Х 1941— 
18.ІХ 1943) гітлерівці розстріляли 
20 чол. За роки Великої Вітчизн. 
війни на фронтах загинув 221 ж. 
Тепер у Т.— колгосп ім. В. І. 
Леніна (спеціалізується на виро¬ 
щуванні цукр. буряків, тварин¬ 
ництво), с. ш., лікарня, Будинок 
культури (на 400 місць), б-ка 
(13 098 од. зб.), нар. історико- 
краєзнав. музей, відділення зв’яз¬ 
ку. Уродженцями села є Герої 
Рад. Союзу О. І. Бідненко (1920— 
45; в Т. 1976 вст. Бідиенку О. /, 
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меморіальну дошку), 1. Л. Третяк 
(1906—76), О. А. Івапько, ні |,о 
мий укр. селекціонер, і пічі Герой 
Соц. Праці В. М І ’см» < ю (190, 
83; ціп і*гчі і іу П М ніім'нт 
ник ). І її і ,і н< ні п ці > їм 11 | ><>'•< >і і і я 

>ря н і.кін мої імі над. воїн(в і а 
жерти фати іму (1941 ), нам ні 
ник о ціпі і'ш.іаїм, ті пі іпм ця 
фронтах Великої В11 * 111 и і я і то і г.ш 
нм (1956) 
ТЕІІЛШС БІчІІ'ї к ІЧ^ІМІКО 
КРАСЗііЛііЧИП МУЗЕЙ 0 І. 
Геп ліпка 11 н | ні і ні а і. кого р н V. ( І ТІ. 
1901 пі о.мі кімнати н горії села у 
к дідівській і . пі. :іа шипа і ипом 
ВЧИТЄЛЯ, краї шашці М. І Чутус 
на. У 1980 перенесено у добудова 
не приміщення сілке. Будинку 
культури. Експозиція розміщена 
у трьох залах, відтворює далеке 
минуле села, історію Теплівки в 
пореволюц. час. У музеї зберіга¬ 
ється понад 2,1 і псячі експонатів. 
ТЕРЕШКИ (кол. Тедуніка) — се¬ 
ло Полі а в. |> ну, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковано с. Копили* Розтаїи, бі¬ 
ля р. В(>рСКЛІІ;, за І км від Полтави. 
У селі —• залізним, с .. а одноймен¬ 
ною назвою. 2646 ж. (1990). Т. 
вперше згадуються п істор. доку¬ 
ментах 2 і чверті 17 п. У 1765— 69 
Т. входи пі до с кла іу Першої ГІОд- 
тав. соми По мав. подку. 1859 в 
селі — 12 дворів, 8,1 іч., 1910 — 
95 двоїни, у і. ч. 68 козацьких, 
530 ж. 
Рад. владу проголошено п січні 
1918. У 1926 в Г., які були пі ню 
рядковапі Зіньків. сільраді ІГи 
тав. р ну, — 595 ж. У роки цім 
фашист, окупації (18. IX 19 іі 
23.IX 19-13) гітлерівцями піни ієно 
ДО Німеччини 10 чо і У І ро11 1111. 
Політав, комбінат ні в обпих гп і 
приємств, буд. управліпіім < адм 
тех. робіт Лі» 1!), управління м< ха 
нізанії буд-ва X» 25, ц ітнчнії м»м 
бінат «Барвінок» ірічту «Укр 
східнафтогазбуд», побутовий ком 
бінат, клуб на 150 місць, філіал 
центр, районної б ки (10 ик. о 
зб.). Встановлено пам’ятний злак 

П0./ІГІІКА Л 10. МУЗМ'1 

III Чі І ! І. ПОНІ І В о ПІО« ( II ЦІН, загмб 

лих ( то чім ) іт фронтах Великої 
Пі і чи пі п 1111111 

II (’ЛІ ІІКЛ V. 10. мої ГіЛА у 
І Хмрьівцнх ,'Іо\НІІЦЬКОІ О р ну. 

1)і:і\..;ііп і.гіі у їм 1111 м села, куди 
11\‘ ї ї перенесена 1959 з сільс. кла- 
доиши.і Письменник (див, 1с- 

< гени а 3 10* ну.ісй) помер 1911 в 
і!карні е. Лука Лохіншькогф р ну. 
1919 па ното могилі встановлено 
привезений з Києва гранітний пад- 
і ройок, на якому викарбувало 

< іовл Г>. І рінченка: 
«М0< діло не вмре серед їх... 
Не сором ці стомлені руки 
І це серце» зотлілеє з муки, 
Положити в дубовій труні». 

Спочатку на могилі було встанов 
лено погруддя письменника, вико¬ 
нане уродженцем Лохвиці укр. 
скульптором Г, Л. Пивоваровим 
(1939). У 1982 воно було замінене 
бронзовим погруддям на прямо- 
ку міому в плані гранітному поста- 
мепті (заг. вис. 3,5 м). Скульп. 
В. І. Білоус. Місце першого похо¬ 
вання з надгробком на ньому збе¬ 
реглося до наших днів. 
ТЕСЛЕНКА А. ІО. МУЗЕЙ ліге 
раї урно-меморіальний, народний у 
<;. Харківцях Лохвицького р-ну. 
З аси. 1962. 1 19/0 розміщений в 
спеціально зпуд. приміщенні па 
тер. код. са.тпбп батьків Гесленка. 
ПаліЧУЄ понад І тне. експонатів. 
Мас 2 розділи. 1 к< позиція зай¬ 
ми < гри за пі. Висвітлює життє¬ 
вий і іг.орчйй шлях Архина Юхи¬ 
мовича Гесленка (1882—1911), а 
іакож історію і«‘.на Харківців, де 
письменник народився. Навчався 
в ми п. о пиж ча< ній Церковнопа¬ 
рафіяльній і двокласній церковпо- 
вчигельс ькій школах (виключений 
і другого класу). Був писарчуком, 
службовцем у нотаріальній кон¬ 
трі. У нарисах «Ночі, па Йвана 
Купа іа вс. Харьковцах»; «На дос¬ 
ьє псах» (обидва — 1902) зробив 
опис рідного села та сшографічно- 
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побутову зарисовку стародавнього 
свята Івана Купала, укр. пісень. 
Того ж року письменник знайо¬ 
миться з Миколою Миколайовичем 
Дьяковим, режисером Лохвиць¬ 
кого аматорського театру. Захо¬ 
пившись ідеєю театру, Теслєнко 
на поч. липня 1903 звернувся до 
комісії з організації народних роз¬ 
ваг при Народному домі з прохан¬ 
ням дати дозвіл на влаштування 
в Харківцях вистави (див. Хар- 
кївецький аматорський театр). 
Ставили «ЬІевольника» М. Кро 
пивницького. Теслєнко виконував 
роль сліпого Степана. У газ. «Пол- 
гавский вестник» (1903, 14 жовтня) 
підкреслювалось, іцо Теслєнко як 
артист міг би зробити «честь будь- 
якій, навіть і не сільській сцені». 
Пише для театру п’єсу «Горобина 
ніч» (втрачена), навесні 1903 драму 
«Не стоїть жить». У Харківцях 
також пише оповідання «Истиппо 
русский человск» (1906), п’єсу 
«Патріоти». 1905 перебував у с. 
Безсали. У жовтні 1906 Тесленка 
за участь у революц. діяльності 
було заарештовано. Після повер¬ 
нення до Харківців з заслання 

Пам’ятник А. ІО. Теслснку у Лохішді. 

(1908) звертається до публіцисти¬ 
ки, спрямованої на захист демо 
крат. руху. З вересня 1909 до кін. 
травня 1910 публікує в газетах 
дописи: «Демократи», «На селі» 
(під псевдонімом Селянин), «Тюр¬ 
ма» та ін., у т. ч. три кореспонден¬ 
ції під заголовком: «с. Харківці, 
Лохвицького повіту (на Полтавщи¬ 
ні)». З’являються повість «Стра¬ 
чене життя», «Немає матусі», «Свій 
брат» (всі — 1910), «Що з мене 
було?», «Прощай, життя!» (1911). 
Помер 28 червня 1911 в с. Луці. 
Згідно з заповітом письменника 
його поховано па харківецькому 
цвинтарі (недалеко від могили 
Зінаїди Строй — двоюрідної сест¬ 
ри Тесленка, прототнпа учительки 
з повісті «Страчене жпіія»). 1939 
прах Тесленка було перенесено на 
нове місце, в парк, що у центрі 
села (див. Тесленка А. Ю. могила). 
Серед експонатів музею — мемо¬ 
ріальні речі: тумбочка, в якій 
письменник зберігав книжки, кар¬ 
та ІІолТав. губернії, якою користу¬ 
вався Теслєнко, та «Арифметика», 
по якій навчалися його брати. 
Деякі книжки з особистої бібліо¬ 
теки Тесленка знах. у Лохвиць- 
кому краєзнавчому музеї ім. Г. С. 
Сковороди, Ім’ям А. Ю. Тесленка 
названі вулиці в м. Полтаві, Лох- 
вііці, с. Луці Лохвицького р-пу. 
Звання народного музею присвоє¬ 
но 1976. У Лох виці — Тєслспку 
А. Ю. пам’яппшк. 
ТЕСЛЕНКУ А. Ю. ПАМ’ЯТНИК 
у м. Лохвиці. Встановлений 1974 
на площі Перемоги, біля Будинку 
культури, на честь А. ІО. Тесленка 
(див. Тесленка А. Ю. музей). 
Пам’ятник — монолітна скульпту¬ 
ра з рожевого граніту (вис. 3,0 м), 
встановлена на постаменті (вис. 
0,35 м). Письменник сидить у гли¬ 
бокому роздумі, тримаючи в руках 
книгу. Автори — скульп. 1. А. 
Коломієць, арх. А. Д. Корнєєв. 
ТИМКЇВСЬКИЙ ЗАКАЗНИК — 
гідролог, заказник (з 1984). Бо¬ 
лотний масив. Розташ. поблизу 
с. Тимків Оржицького р-ну. Пере- 
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бувас у віданні радгоспу ім. В. В. 
Куйбишеиа. Площа 48 га. 
ТИШКЙ — село Лубен. ,» ну, 
центр сільг. Вади пар депутатів, 
57IV ї І І П І /1.110| >Я,Д К О В|И М ‘ і Є ІО КруиіІІ 
Вереї. І ’озт/ип па р. У і а і, м 
1 і і км мі і, раїнн тру 1.1 аа п іііпч. 

і і. Л\ біщ. і І > ■ (І і>90) ІО і і 
віддані В, Хмельницьким Міар 

<ькому МОІЬН ПІр( ЦІ , ЩО пі II І ер 
ДЖЄі-10 упіперСаІОм І. ІіріпХОиець 
КОГ О ВІ І І \'І І І Мі І її І ПІ СДІ 
сі вом про м \» гноті І 729 50 І 
село ратушне Лубен ннш Лубен, 
полку, ■» шорні. і 781 включене 
до Лубенською нон. Кпім, паміс 
і шитва, N0 чаї, 1/87 36 і ж., 
різного звання кааеппі люди, ко 
заки . Власник — земський суддя 
Іван Кулябка. З 17% Т.— у складі 
Малорос., з 1802 — Полтав. губ. 
За переписом 1859 село власниць¬ 
ке і козацьке, 136 дворів, 857 ж., 
дерев. Георгіївська церква (пере- 
буд. 1865), відбувалося 2 ярмар¬ 
ки на рік. На 1900 Т.— по/госппй 
центр, мав 210 дворів, 660 к., 
земську ШКОЛу, 3 СІ.'іЬС. громади 
(козацька, казенних селян і селян- 
власників)- 19Ю 179 госпо¬ 
дарств, 1096 ж., орної землі — 
617 дес., в< ьою посівів— 549 дес. 
Крім землеробе і пай селяни заіі 
малів і плетінням кошиків. 
Рад. іі/іа IV проголошено у січні 
1918, іою \ року сгв, реиком. 
1920 — колініконком іа сі іьрлту. 
1921 відкрито поч. піко іу. За не 
реписом 1926 Г. центр І іншс і в 
ської сільради Вовчківського р ну 
Лубен, округу, 201 ГОСІЮ Ьі|»< гво, 
1431 ж. 1981 орган із. і і арі і лі 
«Незаможника, «Нове гп і ч , ІІа 
ризька комуна *>. За пер і о а цім 
фашист, окупації (1 і I X 1941 
16.IX 1043) ї іглерівцямії вивезено 
на примусові роботи і,о Німеччини 
74 жителі ге іа. % Г розтані, центр, 
садиба колгоспу ім. газети «Прав 
да» (зерново іізари і ніццького па 
пряму), неповна с. ні., аптека, дні 
садок, Будинок культури на 280 
місць, при якому діє народний 
фольклорно етнографічнії а ан 

ТКАЦТВО 

спмбль, о ка (8/ те. од. ю.). 
Урод «а пнем і Крутий Берегсукр. 
літа раіуро іп.ми ці. II. К. Падалка. 
В*'Танеш м. по 195/ пам’ятник на 
брана кіп могилі рад. воїнів, які 
загинули п|ш обороні 10 і| і гам 
полети г* і > І від мім. фашист, 

іаі іроппків, га воїнам о і посол ь- 
цлм, що по.іяі мі (89 чо.і ) на фрон¬ 
тах Великої Иіічпзп. війни. В ур. 
Ма./іяриха є дюнне поселення до¬ 
би ранньої бронзи га скіфських 
часів. І !а Іід. Зх. від села — курга¬ 
ни скіфського часу 4—3 ст. до 
н. е. В ур. Коломак і Заудай — 
кисворуськш! курганний могиль¬ 
ник, кисворуське та ромеиське 
городища (ур. Коломак). Поблизу 
с. Крутий Берег виявлено посе¬ 
лення доби мезоліту. 
ТКАЦТВО — вид укр. пар. тра- 
диц. творчості, одне з найдавніших 
і найпоширеніших ремесел. 
Перші ткацькі цехи з’являються у 
17 ст.- 1615 — у Ромнах, у серед. 
17 ст.— у Срібному, 1662 — у Пол¬ 
таві, 1685 — у Кобеляках. Укр. 
історик О. Ф. ПІафоцський (1740— 
1811) подає перелік цехів у Зінь- 
кові, Комишні, Лубнах, Опішпі, 
Прилуках, Сеймі Чернігів, наміс¬ 
ництва, Практично Т. займалися 
у кожному пас. пупкіі. За мате¬ 
ріалами Ієн. опису Лівобережної 
України 1765—69 у Полтав. полку 
зареєстровано ікачів професіона¬ 
лі!) у Полтаві -- І і у селах: Ниж¬ 
ні М'іпші — 17, Павленки — З, 
Які01(і і. Петрівка — 10, Се- 
мепівка о, Глхтаулове — 6, 
( гасі 3, Гавроїщі —6, Брусія — 
6, Пуіпкарівка — 2, Мачухи — 6, 
Рибці 16, Дикапька — 9. У 1-й 
по-і. 19 ст. Г. набрало пром. ха- 
рактеру: діяли поміщицькі ф-ки: 
суконні в Хомутці, Яготині, Кар¬ 
ті вці (па 181() працювало 209 крі¬ 
паків), парусинова О. В. Пауль- 
соп у Лохвпцькому пов., полотня¬ 
на О. В. Попова у Решетилівці, 
що мала 55 верстатів і 40 чол. 
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У Миргороді, Смілому Романсь¬ 
кого поіз. виробляли худож. декор, 
набійку й тканини для оздоблен¬ 
ня парадних кімнат поміщицьких 
палаців і будинків, для обклею¬ 
вання стін і оббивки м’яких меблів. 
За даними П. Волинського па 1865 
у містах наліч. 363 ткачі, за зем¬ 
ською статистикою по губ.: на 
1900 _ 20 097 чол., на 1910 — 
26 076, на 1922 — 25 780. 
Наприкінці 19—на початку 20 ст. 
засн. навч. ткацькі майстерні у 
Дігтярах (з 1898), Олефирівці 
(з 1902), вироби, майстерні (19 
на 1913), показові пункти (у Ре- 
шетилівці з 1905, Решети лі вський 
ткацький навчально показовий 
пункт). Майстри викладачі та уч¬ 
ні названих майстерень, а також 
у Куземині, Лохвиці, Сарах, Пе¬ 
реяславі, приватної Н. О. Вітві- 
ницької з Красногорівки Хороль- 
ського пов. славилися нац. виро¬ 
бами на багатьох кустарних віт- 
чизн. і зарубіж. виставках, одер¬ 
жували найвищі нагороди й ві¬ 
дзнаки. На 1922—23 засновується 
мережа ткацьких майстерень у 
системі полтав. «Союзкустар». У 
цілому по Полтав. губ. Т. займа¬ 
лося 25 780. До 70 х рр. 20 ст. 
Т, як виробництво функціонувало 
у Зінькові, Великих Сорочппцях, 
Великих Будищах, Нових Санжа- 
рах, Опішні. На сьогодні ткацькі 
вироби випускає Решетилівська 
фабрика художніх виробів ім. 
К. Цеткін. Асортимент тканих ви¬ 
робів: з конопляної та лляної 
пряжі — полотно, рушники, хуст¬ 
ки, скатерті; з валу — рядовина 
(мішки, лантухи), рядна, ковдри, 
доріжки; з вовняної овечої пря¬ 
жі — просте сукно, запаски, плах¬ 
ти, килимові вироби, ліжники, 
коци. З худож. перебірного ткано¬ 
го промислу на Україні, що вклю¬ 
чало вироби, нац. своєрідних плахт 
і плахтових тканин, перше місце 
відводиться Полтавщині. Осеред¬ 
ки виготовлення плахт: Миргород. 
(Великі Сорочинці, Олефирівіса, 
Ковалівка, Миргород), Зіньків- 

ський (Велика Павлівна, Куземпп), 
Полтав. (Решетилівка, Диканька, 
Нові Санжари), Прилуцький (Діг¬ 
тярі), Гадяцький (Веприк, Сари). 
Паприк. 19 ст. склався осередок — 
Сміле з с. Прогасівкою Роменсь- 
кого пов. На 1898 тут працювало 
260 ткачів; з них напвідоміші ро¬ 
дини Гаркавих, Овсійок. З учас¬ 
ників виставок серед. 19 — поч. 20 
ст. плахти ткали — Н. Біловіл, 
Є. Воскобійник, П. Корицька, 
О. Омельчснко; скатерті, рушни¬ 
ки — М. Колісник, Р. Хоменко, 
родина Ребриків з Решетилівки, 
коци — О. Кивенко з Миргорода. 
Серед ткаль 20 ст.: Л. Середина- 
Сабатіна (удостоєна почесного 
звання «майстер народного мис¬ 
тецтва», 1936), К. Ворона, Я. Мат- 
війчук, А. Литвилепко. Зразки 
полтав. З', представлені у багатьох 
музеях, зокрема Полтави, Києва, 
Канова, Львова. У 1912—33 Пол¬ 
тав. губ. земство видало серію 
альбомів кустарного складу «Утс- 
раинское народнеє творчество». 
Див. Ремісничі навчальні заклади 
земські. Іл.— табл. XI. 
ТКАЧЕНКУ 1. І. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у м. Кременчуці. 
Встановлена на фасаді будинку 
с. ш. 13 (вул. Красіна № 37/49), 
в якій 1938—41 навчався Ткачен- 
ко Ілля Іванович (1924—43) — 
Герой Рад. Союзу. Н. у м. Кре¬ 
менчуці. З 1942 — у Червоній Ар¬ 
мії, закінчив військ, уч-ще Зван¬ 
ня Героя Рад. Союзу удостоєний 
1944 за мужність і відвагу, прояв¬ 
лені у боях за Дніпро. Дошка — 
мармур, відкрита 1985. 
ТОБІЛЕВИЧА ВУЛИЦЯ у Пол¬ 
таві (^кол. 3-й Жертв Революції 
пров.) — біля вул. К. Лібкнехта. 
Наз. 1962 па честь Тобілевича 
Івана Карповича (літ. псевд. Кар 
гіенко-Карші, 1845—1907) —- укр. 
драматурга, актора, режисера і 
театр діяча. Н. у с. Арсенівці 
(тепер с. Веселівка Кіровоград, 
обл.) у сім'ї управителя поміщиць¬ 
кого маєтку, мати до одруження 
була кріпачкою. Літ. діяльність 
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Г< ЧИ і і почав у серед. 70 х рр. Автор комс 
дій: «Розумний і та їв.» (ІН.Ч »> 
«Сто гисяч» (1800), « Хл.ніїп 
(1900), крдм. «Ні їм інки (І Н.Ч і), 
«іісіііміі'іі :і » (І88и ч І •< и і 1.1111 ■. і 
(1886); пі. «* І н пі і і) и ви і ( 1884) 
чСу< 1.1 (І )); грпігдії ч( .ом 
Чаднії (1899) 1.1 мі !>ум Виаііпч 
ним актором і ні іиіі»*м гептр. мін 
тсцтва Вис ГУ11, пі у 11 * у 11 п ч М <1.1 

рицького (1883 8 і), М ( а і.овс.ь 
кого (1888 90) і 1890 актор і 
один а м'ріпмііпіи групи II. ( акса- 
ганського^ П і група і лі і ро мова 
да у Полтаві 29 V І 1(1 \ II 190(1, 
16. IX 28.Х 1901, у диїтопа ті 
19()4, 15.IX 9.Х 190$, у Кремен 
чуді — в кім. гру мій па поч. 
січня 1907. У 1898 І. Карпенко 
Карнії спец, приїжджав до Мапуй- 
лівки переглянути вистави Маиуй- 
лівського аматорського театру 
та побачити гру селянина Якова 
Бородіна. 1903 брав участь в уро¬ 
чистостях а пагоди відкриття Кот¬ 
ляревському /. //. пам'ятника. По 
мер у Берліні, похованні! па х. І Іа 
дія Поблизу с. Миколаївки КірО 
воград. об і. 
ТОВАРЙСТВА ПО СІїГЛБНОМУ 
ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ ( ГСОЗн). 
Колективні г в.і первинної фоі>ми 
з частковим усуспільненням засо¬ 
бів виробництва. Перші ТСОЗи па 
Полтавщині оргапіз. при переході 
до непу. 1921 паліч. 39 ТСОЗів, 
1925 — 19(> 1929 у Ііолтав., Лу 
бен. і Кременчуцькому округах 
наліч. 813 ТСОЗів. 1930—32 їх 
перетворили на с.-г. артілі. 
ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ 
ДРАМАТЙЧНИХ АРТЙСТІВ. 
Діяло у Полтаві з 1917 під керів¬ 
ництвом М. О. Петлішенка (мало 
також назву «Український віль¬ 
ний театр»). У трупі: актори — 
С. Ващук, П. Горде)іко, Є. Доля, 
С. Коноплицькиіі, II. Маркова, 
М. Насонова, Д. І. Козачківський, 
співаки — М. Косі ючепко, А. ГІе- 
траківська, К. Ста рости иецька; 
режисери — С. Ііінківський, 
О. Островський, диригент — В. 
Верховинець. У репертуарі: «Тарас 

І »\'Ді*Сй1 ► )І1 М Гогм'їем, « М.'Іруї и 
І}огу< ііііг.1», ч 1 ІоршіМОрці ► М. 
( і .і р 11111 Комі, «Дві і їм і» М. Кро 
нИвп ІІЦЬКО) 0 11 м ія п.щіопа і і .їй ції 
гс.іТрів па поч. 19Г> прибрано паз 
ву ІІ'рШії г/кряіпеььа народна 
радят />ка трупа Першого радян¬ 
ського театру ім. М В. Гоголя. 
ТОВСТЕ (у |8 ( г.— слобода Тов¬ 
ста) — село Семенівського р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані села: Бадьо¬ 
рі вка, Греблі, Нона Олександрів- 
ка Новоселиця; Слюзівка, Чер- 
вопиіі Лиман. Розташ. за 12 км 
від райцентру та від найближчої 
залізнііч. ст. Веселиш Поділ. 339 ж. 
(1990). На 1787 слоб. Товста Хо- 
рольського пов. Київ, намісницт¬ 
ва мала нас. 143 душі чол. статі 
і була у володінні секунд майора 
М. Родзинка. За ревізією 1.859 в Т. 
дворів — 88, 248 к. За лани ми 
Перепису 188 » у СИЛІ було 107 
госп В еед ні власників, одне — 
казенного ееляпппа, 640 ж. У 
1900 в І було 11 і госгі-в, 711 ж. 
1910— 112 дворів, 691 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Згідно всесоюз. перелік у 1926 
у Т. Товстянської сільради Ою. іо 
ленського р ну Лубен, округу 174 
господарства, 912 ж. У 192‘) ств. 
перший кол госп « 3 гсїда >\ у 11 ас і у 11 

ному — 3 колгоспи: «Нове життя», 
«Труд — сім’я», ім Кравченка, 
які 1932 об’єдналися в колгосп 
ім. С. М. Будьоіпіого. Під час 
нім.-фашист, окупації (ІЗ ЇХ 1941 
—23.IX 1943) окупанти розетці 
ляли 20 мирних жителів* У 1950 
колгоспи сіл Товстого, Слю-йвки 
Бадьорівки об’єдналися в один, 
який з 1958 став називатися «Зо 
ря», 3 1973 колгосп «Зоря» при 
єднаний до колгоспу ім. В. 1. Ча 
паєва. Тепер у селі брига іа кол 
госпу ім. Чапаєва, метр, садиба 
якого знаходитьс я в с ші Семен і їз¬ 
ді. Оси. напрямок — зерново бу¬ 
ряківничий, тваринництво. У селі 
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заготівельний пункт, неповна с. ш., 
фельдшерсько--акушер, пункт, Бу¬ 
динок культури (на 350 місць), 
б-ка (7 гис. од. зб.). Уродженцем 
с. Новоселиці є Герой Рад. Союзу 
(1945) С. Д. Киричок. 1956 споруд¬ 
жено пам’ятник воїнам-односель- 
цям, які полягли (75 чол.)на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни, над¬ 
гробок на братській могилі рад. 
воїнів та жертв фашизму, що заги¬ 
нули під час визволення села від 
окупантів. 
ТОКАРІ — село Лохвицького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Гамаліїв- 
ка, Долинка, Пучківщина, Руда. 
Розташ. за 16 км від райцентру 
та за 3 км від залізнич. ст. Сула. 
1800 ж. (1990). Засн. в 17 ст. Вхо¬ 
дили до Лохвицької сотні. За пе¬ 
реписом 1859 в Тї (село власниці» 
ке та козацьке) — 279 дворів, 
1690 ж., дерев’яна Миколаївська 
церква (на мурованому фундамен¬ 
ті в одному зв’язку з дзвіницею, 
1878), б-ка. 1900 Т.— Пісківської 
вол. Лохвицького пов. наліч. 321 
двір, 1803 ж., діяли однокласна 
нар. чол. та жін. церковнопара¬ 
фіяльна школи, 2 сільс. громади 
(козацька та селян-власників). У 
1910 — 352 двори, 2047 ж. Напере¬ 
додні Жовтня 1917 в селі було 
20 вітряків, 3 кузні, 2 олійниці, 
паровий млин з просорушкою. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Під час громадян, війни у 
Т. діяв партизан, загін. За пере¬ 
писом 1923 — центр сільради Ло¬ 
хвицького р-ну Ромеиською окру¬ 
гу, 2134 ж. 1929 у кол. маєтку 
поміщика Сешотовича-Бережного 
організ. с.-г. артіль, восени — 
ТСОЗ. 1930 — колгосп ім. Ілліча. 
За період нім.-фашист, окупації 
(13.IX 1941—12.IX 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли па примусові роботи 
до Німеччини 216 чол. 1952 кол¬ 
госп «Жовтень» та «Пролетар» при¬ 
єднано до колгоспу ім. Ілліча. Те¬ 
пер у Т. розташ. його центр, сади¬ 
ба (зерново-тваринницького нап¬ 
ряму), відділення зв’язку та 

Ощадбанку, школи: серед., кін¬ 
носпортивна, філіал музичної; 
фельдшерсько-акушер. пункт, ап¬ 
тека, ветамбулаторія, дитсадок, 
Будинок культури на 430 місць, 
б-ка (13,3 тис. од. зб.), спорт, та 
оздоровчий комплекс, музей. Уро¬ 
дженцем Т. є етнограф і фолькло¬ 
рист В. П. Милорадович (1846— 
1911), який видав ряд фольклор¬ 
но-етнографічних досліджень (див. 
про нього і його творчість ст. чРабо- 
чиє песпи Лубенского уезда Пол- 
тавской губернии, собранньїе в 
1890—1893 гг. В. П. Милорадови- 
чем»). У с. Гамаліївці нар. Герой 
Рад. Союзу (1945) М. Д. Дронов 
(1900—61, похований в Баку). У 
Г. споруджено пам’ятники: В. І. 
Леніну (1967), на братській моги¬ 
лі рад. воїнів, загиблих під час 
оборони 1941 і визволення 1943 
села від нім.-фашист, загарбний 
ків, та односельцям, полеглим на 
фронтах Великої Вітчизн. війни 
(1957). Поблизу села — курган. 
ТОПОЛЕВЕ — село Гребіиківсь- 
кого р-пу, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Відрадне, Світанок. Розташ. за 
З км від райцентру та залізнич. 
ст. Гребінка. 484 ж. (1990). Виник¬ 
ло 1906, коли на сх. від Гребінки 
і с. Городище почали з’являтися 
переселенці. Першою тут посели¬ 
лася сім’я Деркачів, а пізніше — 
родина М. Г. Бедзюка, в якого 
було п’ять синів і п’ять дочок. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У зв’язку з утв. 1924 рад¬ 
госпу «Гребінківськиіі» хутір почав 
розростатися. Підпорядковувався 
радгоспу. 1979 поселення взято на 
облік як нове с-іце Тополеве. То¬ 
ді ж ств. і Тополівську сільраду, 
якій були підпорядковані села 
Відрадне Березівської і Світанок 
Ульянівської сільрад. Тепер на 
тер. сільради центр, садиба рад¬ 
госпу «Гребінківськнй», який спе¬ 
ціалізується на вирощуванні на 
сіння цукр. буряків та мол. ско 
тарстві. У селі побудовано: адмін. 
будинок, готель, кафе їдальня, ба- 
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ІТОШЬКЛ ЦЕРКВА гато приміщень вироби іірп.зпачеп 
іія, кілька багатоквартирних 6у 
динків. З крамниці, піц школу, 
фельдшерсько акушер пупкі, ДНІ. 
садок, Будинок культури, б ка (7 
тнС. од. аб.), ш иідеппи в. лаку. 
У 1979 І. було газифіковано, села 
з’єднані дорогами з твердим по¬ 
криттям. З Т. пов’язана труді ді¬ 
яльність Героя Соц. Праці П. С. 
Тимчешса. У 1952 встановлено над¬ 
гробки: на братській могилі жертв 
фашизму 1943 та на могилі рад. 
воїна, загиблого 1943. 
ТРЕТІЙ КОЛГОСПНИЙ ТЕАТР. 
Засн. у березні 1938 в Полтаві. 
Відкрився 1.У 1933 виставоїо « О пі і 
маяка» Карасьова. У сезоні 1939 
—40 — постійна база у м. Золото 
ноші Засновник і худож. керів¬ 
ник В. І. Симич. У 1941 до те¬ 
атру приєдналися актори ліквідо¬ 
ваних на початку Великої Віт¬ 
чизняної війни Першого та Друго 
го колгоспних театрів. Театр було 
евакуйовано в Саратов, об.і. Гам 
він працював під назвою Пплтав 
ськип театр і ч Г. і . Шевченка, 
1944 поверну вен па Полтавщину. 
Одержав базове приміщення — 
Будинок офіцерів у м. Миргороді. 
Працював під назвами Миргород¬ 
ський колгоспний театр, Мирго¬ 
родський пересувний український 
драматичний театр ім. Т. Г. Шев 
чєнка. У травні 1945 театр пере 
ведено до м. Луцька, де, об’єднав 
шись із трупою місцевих акторів, 
утворив Волинським укр. муз.- 
драм. театр ім. 1 1 Шевченка. 
ТРЕЩЕПИНА — річка в Мол тав. 
обл., права прнт. р. Групі (бас. 
Дніпра). Тече тер, Зіпьківеького 
Р-"У- , , 
ТРИБИ — бот пам’ятка природи 
(з 1979). Місце зростання цінних 
рослин, ряд яких занесено до Чер¬ 
воної книги України. Розташ. в 
Полтав. р-мї, ла тер. Чалівського 
лісництва, поблизу с. Микільсь- 
кого. Перебувають у віданні Пол¬ 
тав. лісгоспзагу. Площа 5 та. 
ТРИБЙ — урочище під Полтавою, 
У Т. 1920—21 містилася дитяча 

колонія для мз.толі них правово 
рушників, яку очолював А. С. Ма 
карвпко (див. Маки рейка, вулиця). 
У ЗО і роки Т. стали місцем масо¬ 
вих розстрілів жертв сталінських 
репресій. У квітні 1990 під час 
траурного багатолюдного мітингу 
були перепоховані останки стра¬ 
чених. Встановлено кам’яну бри¬ 
лу, на якій викарбувані слова: 
«На цьому місці 14 квітня 1990 
церепоховані останки жертв ре¬ 
пресій ЗО х років. Тут буде спо¬ 
руджено пам’ятник». На тер. уро¬ 
чища розташ. бот. заказник Триби. 
«ТРИБУНА ДОВІР’Я». Газета, 
орган Семенівського райвиконко¬ 
му. Попередні назви:1931—36 — 
«Розгорнутим фронтом», 1944— 
57—«Сталінським шляхом», 1957— 
65—«Зоря перемоги», 1965—90— 
« Комуністичним шляхом ». 
«ТРЙВбГА». Г азета ку л ьті іроп в і д- 
ділу Полтав. міськкому комсомолу. 
ВмдаїШіаея 1930—32 у Полтаві. 
ТРІУМФАЛЬНА брАма у емт 
Диканьці. Зведена 1820 за проек¬ 
том арх. Л. Руска, як парадний 
в’їзд до Кочу беїв садиби на честь 
перебування 1817 в Диканьці Олек¬ 
сандра І. Вирішена на зразок рим¬ 
ських тріумфальних арок. Мурова¬ 
на, трппрогонпа. Колонада римсь¬ 
ко доричного ордера увінчана ан- 
таблемеїпом і ступінчастим атти 
ком. У нішах бічних прогонів зна¬ 
ходилися бронзові барельєфи, при¬ 
свячені подіям Вітчизняної війни 
1812 (пс збереглися). Т б. — єдиний 
на Полтавщині зразок архітектури 
класицизму подібного типу, що 
уцілів. 1л.— табл. XXVI. 
ТРбїЦЬКА ЦЕРКВА І) У с. Ве 
ликих Будиіцах Дикапського р ну. 
1726 у селі було збудовано дерев, 
храм. 1806 його перебудували па 
трьохпрестольну церкву. 1819 по¬ 
ряд з існуючою зведено нову 
цегляну Т. ц. в стилі класицизму. 
1876 її реконструйовано і споруд¬ 
жено дзвіниці. В об’смио-просто- 
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ромі ІІ КОМПОЗИЦІЇ споруди домінує 
масишш сферична баня на висо¬ 
кому світловому барабані, який 
спирається на чотири стовпи. Вер¬ 
тикальна направленість компози¬ 
ції підкреслюється двома дзвіни¬ 
цями па зх. фасаді. Церква пов¬ 
торює типову для класицизму 
композиційну схему, але має свої 
індивід, особливості. До них можна 
віднести прямокутну в плані ап- 
сиду та відсутність характерних 
для цього стилю колонних порти¬ 
ків. Пластику фасадів збагачують 
рустовані пілястри, тяги, які об- 
рамлюють вікна. Бокові ризаліти 
акцентовані невеликими трикутни¬ 
ми фронтонами. 2) У с. Вельбівці 
Гадяцького р-ну. Зведена 1865. 
Дерев, одноверха, хрещата в плані. 
Апсида, пд. і пн. рамена прямо¬ 
кутні. Між ними в кутах вбудова¬ 
но невеликі об’єми ризниці й па¬ 
ламарці. Центр, четверик увінчано 
наметовим верхом на світловому 
восьмерику. Із зх. боку 1869 добу 
довапо багатоярусну наметову 
дзвіницю. 3) У с. Вишняках Хоро- 
льського р ну. Споруджена 1794— 
99 Приклад культової архітекту 
ри перехідного періоду від стилю 
барокко до класицизму. Мурована, 
у плані має вигляд рівнокінцевого 
хреста, одноверха. Восьмигранний 
барабан завершено високим шпи¬ 
лем. Стіни оформлено неглибоки¬ 
ми лучковими та циркульними ні¬ 
шами, пілястрами та завершено ат- 

Троїцька церква п Днканьці. 
Фото поч. 20 ст. 

тиком. У 1930 х роках були розі¬ 
брані дзвіниця, огорожа, а сама 
церква перебудована під клуб. 
Були розібрані дах та фронтони, 
знято шпиль, забетоновано пазухи 
і над ними, по периметру споруди, 
утворено майданчик для оркестру 
та виступів. 1990 Т. ц. передана 
релігійній громаді. 4) У Диканьці. 
З поч. 18 ст. відома дерев’яна 
Христоріздв’яна церква. 1780 її 
«за ветхістю» розібрано і поруч 
на кошти власника маєтку П. В. 
Кочубея зведено муровану Т. ц. 
у стильових формах пізнього ба¬ 
рокко. Однобанна, відноситься до 
полтав. типу тетраконхів із змен¬ 
шеним четвериком і розвиненими 
екседрами, які мають — поскле- 
гііпчасте покриття. Поставлений на 
піднружні арки високий світло¬ 
вий четверик увінчаний масивним 
восьмериком, грані якого, обер¬ 
нені по сторонах світу, завершу¬ 
валися півкруглими фронтона¬ 
ми типу кокошників. Восьмерик 
вінчався ярусним верхом склад¬ 
ної конструкції, що не зберігся. 
Оскільки церква, збудована за 
зразком Миколаївської церкви у 
Полтаві, належала до палацово¬ 
го комплексу Кочу беїв садиби, їй 
було надано витонченішого деко¬ 
ру, порівняно з прототипом. Захід¬ 
ніше храму 1781 споруджено му¬ 
ровану двох’ярусну чотиригранну 
дзвіницю, значно нижчу від церк¬ 
ви, з дуже спрощеним декором. 
Церква мала підлогу з чавунних 
плит, під правим крилосом похо¬ 
вано фундатора храму з дружи¬ 
ною. Згідно з місцевими переказа¬ 
ми, саме Троїцьку церкву у Ди¬ 
каньці згадує М. Гоголь у повісті 
«Ніч перед Різдвом». У 1930-х рр. 
зруйновано дзвіницю й розібрано 
завершення церкви. Зараз Т. ц. 
на реставрації. їл.— табл. XXVI. 
5) У емг Котельві. Перша дерев’я 
па Т. ц. була зведена в 20-х рр. 
17 ст. Після пожежі 1632 на цьому 
ж місці будується нова дерев, 
церква, яка проіснувала до середи¬ 
ни 80-х рр, 18 ст. і була розібрана 
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через аварійний стан. 1783 з Пд. 
Зх. від гіерцюночаткової, збудо 
вано нову дерев’яну церкву, яка 
була з одним престолом, <Ю няні 
главах и покрьма гонтом». 1808 
після Удару блискавки зіпріла, 
180!) розпочато ну ишпили по новою 
цегляною храму в спілі ампір, 
який 1812 було освячено. 1835 па 
кошти ген.-майора Ф. Г. М ну 
шинського добудована цегляна 
дзвіниця. Т. ц. являє собою о, чи о 
банну хрещату в плані споруду а 
напівкруглою апсидою та подов¬ 
женою зх. частиною з дзвіницею. 
Центр, простір перекритий піп 
сферичним купо юм па цнліндрпч 
ному світловому барабані Над 
дверима розміщені трикутні сап- 
дрики, над якими — нанівцир- 
кульні вікна. Зх., пн. та пд. фа¬ 
сади прикрашені чотириколонни- 
ми портиками тосканського ордеру. 
З Зх. до основного об’єму прими¬ 
кає квадратна в плані двох’ярусна 
дзвіниця, ііерппііі ярус якої — з 
арковими прорізами, другий —- 
з люкарнами. ї ї.— габл. XXV III. 
6) У Полтаві. Збудована 1894 па 
кошти А. Колесімікоіюї на Сінній 
площі (тепер Дзержппського) нав¬ 
проти пул. Затородпьої (тепер 
Зигіпа). Мурована* одноверха, 
хрещата в плані, мала три престо¬ 
ли. Поєднувалася на ах. боці з 
багатоярусною дзвіницею, па 1 му 
ярусі якої знаходився гол. вхід. 
Була обведена мурованою огоро¬ 
жею з кованими гратками. При 
ТІ ц. діяли Свято-Троїцьке брат¬ 
ство, церковнопарафія іьпа піко 
ла. У 30-х рр. 20 ст. закрита і ро¬ 
зібрана. На її місці — будинок 
кол. обл. пар і архіву. 
ТРОХЙМІВ — ручай у ІІоліав. 
обл., ліва прит. р. Ворскли (бас. 
Дніпра). 
ТРОЩЙНСЬКИХ САДЙБА у 
с. Кибинцях Миргородського р-ну. 
Споруджена у кін. 18 ст. на тер. 
кол. маєтку М. Соханського, що 
його 1788 придбав Трощинський 
Дмитро Прокопович (1754—1829) — 
нащадок племінника гетьмана 

ТРОЩЙНСЬКИХ САДИБА 

І. Мазепи галицького полковника 
(до 1709) Степана Трощинського; 
стате секретар імператриці Кате¬ 
рини 11, и. в Ярсськах. Утримував 
своїм коштом заклад для бідних 
діюрян у Полтаві, яким відав І. П. 
Котляревський. Сприяв М. В. 
Гоголю у вступі до Ніжинської 
гімназії вищих наук. Батько Того- 

ія був управитель мастку Тро¬ 
щиш ького. У роки відставки 1806— 
1» та 1817—29 жив у Кибинцях, 
де іі помер. Палац було збудовано 
па узгір’ї в центрі села, у формах, 
характерних для перехідного не- 
ріоду від стилю ренесансу до кла¬ 
сицизму. Парадний вхід провадив 
до центр, двохсвітнього залу з хо¬ 
рами, обабіч якого за анфіладною 
системою розташовувалися числен¬ 
ні парадні, житлові та службові 
приміщення. Палац оточували сад 
і парк, в якому на із. Храпачці 
ієн. каскад ставків. Серед спо¬ 
руд мастку виділялися етапні з 
манежем. Навпроти садиби стояла 
церква, в якій зберігався образ 
св. Дмитрія Муровоточивого (пат¬ 
рона Д. П. Трощинського) роботи 
В. Л. Боровиковського. Біля неї 
згодом поховали господаря. У 
1-й чверті 19 сг. маєток Трощинсь- 
ких був одним з найважливіших 
осередків укр. культури. Тут збе¬ 
рігалася унікальна бібліотека, кар- 

Троїцька церква у Полтаві. 
Фото иоч. 20 ст. 

т 
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і піша галерея, у гримувався ор¬ 
кестр, діяв Трслцчнського Д. II. до¬ 
машній театр. Т. с. часто відві¬ 
дували сім’ї Гоголів (були роди¬ 
чами по лінії матері; див. Гоголя 
вулиця), Капиістів (див. Капні- 
сїпгв садиба), Мура вйових-Апо¬ 
столів (див. Муравйових-Апосто¬ 
лів садиба), лікар М. Я Трохи- 
мовський (див. Великі Сорочин¬ 
ці), В. Я. Ломлковський (див. 
«Словник малоросійської старо¬ 
вини»), ген.-губернатор М. Г. Рєп¬ 
нін та ін. Після реформи 1861 
Т. с. разом з економією та горілча¬ 
ним заводом придбав поміщик 
Шишкін, а потім Вульферт. 
ТРОЩЙНСЬКОГО Д. П. ДО¬ 
МАШНІЙ ТЕАТР — рос.-укр. 
аматорський театр у маєтку укр. 
поміщика і рос. дерле, діяча Д. П. 
Троїцинського у с. Кибинцях (див. 
Трощинських садиба). Діяв гірибл. 
1812—14 і 1822—25. Керівниками 
театру були В. П. Гоголь-Яновсь- 
кий (1777—1825, батько М. В. 
Гоголя) та письменник і громад, 
діяч В. В. Капніст (1758—1823; 
див. Велика Обухівка), У виста¬ 
вах брали участь: Марія Гоголь- 
Яновська (мати М. Гоголя), члени 
сімей — В. В. Капиіста, Ломи- 
ковських, Хілкових та ін., а та¬ 
кож кріпаки. У реперіуарі: «Соба- 
ка-вівця» (текст не зберігся) та 
«Простак, або хитрощі жінки, пе¬ 
рехитрені солдатом» В. П. Гоголя 
(написані для цього театру), «Бри¬ 
гадир» Д. І. Фонвізіна, «Хвастун» 

Трощинських садиба у с. Кибинцях. 
Фото поч. 20 ст. 

Я. Княжн і па, «Тріумф» І. А. 
Крилова, «Едіп в Афінах» В. Озе- 
рова, «Бідність і благородство ду¬ 
ші» та «Ненависть до людей і поі 
каяння»А. Коцебу. Ймовірно, йшла 
сатирична комедія «Ябеда» В. В. 
Ка пні ста. Вистави відбувалися та¬ 
кож у маєтку в с. Яреськах (див. 
Троїцинського Д. П. домашньому 
театру меморіальна дошка). 
ТРОЩЙНСЬКОГО д. п. до 
МАШНЬОМУ ТЕАТРУ МЕМО¬ 
РІАЛЬНА ДбШКА у с. Яреськах 
Шишацького р-ну. Встановлена па 
фасаді будинку філіалу Мирю- 
родського СПТУ, який знаходить¬ 
ся на місці садиби Д. П. Трощинсь- 
кого (див. Трощинських садиба). 
Тут у спеціально збудованому при¬ 
міщенні па поч. 19 ст. відбувалися 
виставки Троїцинського Д. II. до¬ 
машнього театру. Дошка — гра¬ 
ніт (0,77 X 0,59 м), відкрита 1980. 
ТРУ БАЙ ЦІ — село Хорольського 
р-ну, центр сі льє. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Бовбасівка, Кулики. Розташ. на 
лівому березі р. Хоролу, за 12 
км від райцентру і за 16 км від 
залізнич. ст. Хорол. 787 ж. (1990). 
Засн. козаками у 2 й пол. 17 ст. 
У 50-х роках 18 ст. відноситься до 
Хорольської сотні Миргород, пол¬ 
ку. Згідно з ревізією 1730 в селі — 
86 дворів, село — вільне. У 1743 
імп. Єлизавета Петрівна віддала 
Т. у власність В. П. Капністу — 
полковнику, бригадиру рос. армії 
(див. Капністів садиба). Нащад¬ 
ки Капніста володіли Т. до 1917. 
На 1781 у Т. було 2 хати козаків 
виборних та 88 — посполитих влас¬ 
ницьких, різночинних та козачих 
підсусідків. 1787 у Т.— 325 ж. 
чол. статі. За ревізією 1859 у Т.— 
власницькому селі Хорольського 
пов.— 87 дворів, 550 ж., мурова¬ 
на Покровська церква (1800 побуд. 
П. В. Капністом). При церкві дія¬ 
ла б-ка, земська і церковнопара¬ 
фіяльна (жіноча) школи. У 186 1 
село Заїчинської волості Хороль 
ського пов., 87 дворів, 708 ж., ви 
нокурний та селітряний з-ди. За 
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«ТРУДІЛ» переписом 1885 у Г.— 150 госпо 
дарств, 940 ж. Міоцені багатії ми 
ли власні парові млини, круморуш 
їси, вальцьовий млин і дошупом 
виутр. згорання, цегельний іавод, 
невеликий маслоробний і /і. За 
переписом 1900 у 1 190 госію 
дарств, 1305 ж., парафіяльна піко 
ла, у 1915 відкрита ншік ькп маіі 
стерня. 1910 І’. Хоро іьс ької но 
лості Хорольськогс» ІІ<ж., 190 дво 
рів, 1305 ж., пртм ісмлі 142-1 
дес., посівів 1.113, паровий млин 
з просорушкою г.і крупорушкою. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У лютому 15»19 па базі 
папського мастку орган із. дерле, 
підприємство — радгосп, яке у 
серпні 1919 зруйнували денікіїщі. 
Відновлено навесні 1920. За пере¬ 
писом 1926 Т.— Трубайцівської 
сільради Хорольського р-ну Лу¬ 
бен. округу, 257 дворів, 1268 ж. 
У Т. в травні 1930 організ. кол¬ 
госп «Червоний трудовик», а через 
7 років відкрито М ІС. У період 
нім. фашист, окупанії (15.IX 1941 
—22.ї X 19-13) гітлерівці вивезли 
до Німеччини 8.3 мол. У су< і ціьо 
му с. Бовбасівці було с ів. парти 
зан. загін. У селі — колгосп 
ім. М. І. Каліпіиа (ств. 1958 па 
базі колгоспів Червоний трудо¬ 
вик» і Шлях до комунізму»; 
м’ясо мол. і рослшніццького на¬ 
пряму), с. пі., лікарня, диг. садок, 
Будинок культури (270 місць), 
б-ка (13 399 од. зб.), ні і рлепмя 
зв’язку. Уродженцями села о: 
укр. революц. діяч II В. З.івадсь- 
кий (1838—94), Іероіі Соц. Праці 
А. С. Мазанько. У 1. мину ш іигя 
чі роки декабриста М. І Лорера 
(1795—1873), який виховувався у 
сім’ї Каппістів. Вс гаїювлепо (1954) 
надгробки на братській могилі 
рад. воїнів, які загинули 1943 під 
час визволення села від гіг а рів 
ців, меморіальний комплекс на 
честь воїнів-односельціи, полеглих 
в роки Великої Вітчизн. війни. 
«ТРУДЙ». 1) Кабінету колективі¬ 
зації с. г. Видавалися Полтав. с.-г. 
політтехнікумом. 1928 вийшов 

о ііііі випуск \ Полтаві. 2) ІІо мав. 
іОотсх. цклі пкн сі іиції. 1929 
вийшов один випуск у Полтаві. 
’) По пав с. і досп і,цої станції. 
Витаю'і вся з 1911. N 1920—ЗО вихо¬ 
дили в Харкові — Полтаві (ЛГа.ІУі 59 

61, 6 «, /О, 80 — рос. мовою). 
«ТРУ Дві» 1) Метеоролог ічііої ме¬ 
ре і і Полтавського земства. Див. 
«О6)зор гю/одм Нолтавской губвр- 
иии». 2) Н.-д. іп-ту свпнарства. 
1930—40 видано 8 випусків (пер¬ 
ши; , восьмий — у Полтаві, інші — 
у Москві, Харкові, Києві). 3) Н.-д. 
і конструктор.-технолог. ін-ту 
емальованого хім. устаткування 
«ІІДІЕмальхіммаш». 1971 вийшов 
один випуск у м. Полтаві. 4) Пол¬ 
тав. с.-г. ін-ту. 1927—71 вийшло 
16 томів у м. Полтаві. Припинило¬ 
ся видання на т. 16 (1970). Том 15 
вийшов у 1971, т. 9 має назву 
«Научи ме труди», т. 10, ч. 1; 
т. 10, ч. 2, т. 11 —«Збірник на¬ 
укових праць» (виданий укр. мо¬ 
вою). 5) Полтав. церковного істор.- 
археол. к ту. 1908 —12 видано у 
Полтаві 3 випуски (перший і дру¬ 
гий 1908, третій — 1912). 6) Пол¬ 
тав. гравіметричної обсерваторії 
Укр. н.-д. ін-ту метеорології. Ви¬ 
давалися 1935—50 у Полтаві; т. 2 
(1948) виданий у Києві. 7) Полтав. 
широтної конференції АН УРСР 
(15—18 жовтня 1939). Видала Пол¬ 
тав. гравіметрична обсерваторія 
один пепомеровашп1 випуск. 
8) Сульської біологічної станції. 
Видавалися Лубенським Науко¬ 
вим т-вом при Всеукр. АІІ. 1932 
вийшов один випуск (г. 1). 9) Пол¬ 
тав. с.-г. дослідної станції. Ви¬ 
йшло 28 вип. у 1911—16. З 1885 до 
1910 Полтав. дослідне поле (рсор- 
гапіз. 1911 на Полтав. с.-г. дослід¬ 
ну станцію) видавало праці без 
загального заголовку «Трудьі», 
вийшло 39 вип. З 1911 «Т». стан¬ 
ції складаються з праць відділів 
станції. 10) С.-г. метеоролог, ме¬ 
режі Полтав. губ. земства. Див. 
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«Оозори по'/оди <> По ткни кой /у 
беркий». 11) Хорольського това¬ 
риства с. г. Вийшло в м. Хоролі 
1903 два випуски. 
«ТРУДІЙ полтАвской УЧЕ- 
НОЙ АРХЙВНОЙ комйс- 
СИИ». Виходили у Полтаві про¬ 
тягом 1905—17 (15 випусків). 
Складалися з двох відділів. У 
1-му відділі вміщувалися офіцій¬ 
ні матеріали: повідомлення про 
заснування й відкриття комісії, 
протоколи засідань (як правило 
з викладом змісту прочитаних 
рефератів і доповідей, зазначен¬ 
ням прізвищ новообраних членів), 
річні звіти про діяльність комісії 
тощо. У 2 му відділі вміщу валися 
документи і наук, розвідки з пи¬ 
тань історії, археології, етногра¬ 
фії, фольклору Полтавщини і 
суміжних з нею територій 17— 
19 ст., підготовлені членами комі¬ 
сії В. О. Бучневичем, В. 1. Васи- 
ленком, І. А. Зарецьким, О. Ф. 
Мальцевим, І. Т. Милорадовичем, 
В. Л. Модзалевським, І. Ф. Пав- 
ловським, Л. В. Падалкою, В. О. 
Щепотьєвим та ін. Одні з них 
жили і працювали у Полтаві, інші 
— в повітових центрах, а також 
у Києві, Петербурзі, Чернігові. 
Оскільки велика кількість руко¬ 
писних матеріалів з історії Пол¬ 
тавщини загинула в роки громадян, 
і Великої Вітчизн. воєн, особливої 
ваги набирають публікації в «Тру¬ 
дах», зокрема, статистич. матеріа¬ 
лів, документів про полковий уст¬ 
рій, розвиток ярмаркової торгів¬ 
лі, про окремі міста, про школи, 
лікарні, пам’ятки історії й архі¬ 
тектури, про життя і творчість 
І. П. Котляревського, Т. Г. Шев¬ 
ченка, Є. П. Гребінки, М. В. Го¬ 
голя, М, В. Лисенка, М. С. Щеп- 
кіиа, який у 1818—21 грав на сце¬ 
ні Полтав. театру і був викупле¬ 
ний з кріпацтва на кошти, зібрані 
полтавцями. Друкувалися «Трудьі» 
в друкарні І. А. Дохмана (вул, 
Олексаіідрівс.ька; тепер Жовтнева). 
Див. Полтавська губернська вче¬ 
на архівна комісія. 

«ТРУДОВА ПОЛТАВА». Газе¬ 
та Полтав. міськкому Компартії 
України. Перший номер вийшов 
25.Х 1990. З вересня 1991 — обл. 
незалежна газ. «Край». Редакція— 
на вул. Жовтневій № 35. 
«ТРУДОВА СЛАВА». Газета, ор¬ 
ган Дикапського РК Компартії 
України та райради. Видавалася 
в Диканьці 1931—41 під иаявою 
«Правда Дикашцини», 1941—43 — 
не виходила, 1943—62 — «Радян¬ 
ська Диканщина», 1962—63 — не 
видавалася. 1963—65 — «За ко 
мунізм». З 1965 «Т. с.» виходить 
три рази на тиждень. З вересня 
1991 — орган Диканської район 
ної Ради народних депутатів. 
«ТРУДОВА СЛАВА». Газета, ор¬ 
ган профспілкової орг-ції, дирек¬ 
ції радгоспу Лохвицького цукро- 
комбінату Полтав. обл. Видається 
з 1961. 
«ТРУДОВЙЙ КРЕМЕНЧУК». 
Збірка віршів членів Кременчуць¬ 
кого літоб’єднання, видана 1957 
Кременчуцьким МК комсомолу. 
Редактор — поет Я. Вечеренко. 
Вміщено твори понад 40 авторів 
з Кременчука, Лубен, Козельгци- 
пи, Глобиного. Серед них — вірші 
П. ГІустовіта, М. ІІетеси, В. Білен- 
ка, Ґ, Мілявської, І. Ізмайловсь- 
кого, І. Різника та ін. 
ТРУДОВОЇ СЛАВИ ПАМ’ЯТНІ 
ЗНАКИ. 1) У с. Великій Рублівці 
Котелевського р-иу. Являє собою 
встановлений на постамент трак¬ 
тор «Універсал», який 1938 був 
одержаний Рублівською МТС. На 
ньому до 1964 працював тракто¬ 
рист Г. Л. Дігтяр. 2) Ум. Гребін¬ 
ці. Знак — трактор «Універсал» 
на постаменті. 1976. 3) У смт Ди¬ 
каньці. Знак — трактор ХТЗ на 
гранітному постаменті (висота 
1,5 м), який належав Диканській 
МТС. Встановлено 1957. 4) У с. 
Жовтневому Решетилівського р-ну. 
Знак — трактор ХТЗ, випущений 
1935. Протягом 1935—55 працюва¬ 
ла на ньому Н. М. Савтря з с. Кор- 
жівки, а з 1955 — П. П. Бере- 
жецький з Жовтневого. Встанов 
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ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ лено 1967. 5) У с. Козлівщині 
Котелевського [V ну. Знак — трак¬ 
тор «Універсал» на постаменті. 
Встановлений 1984 на сх. околиці 
села, біля тракторної бригади ім. 
Войпова. 6) У смт Котельві. Знак 
— трактор ХТЗ на залізобетонно 
му постаменті (вис. — 4 м). У 1937 
—64 на ньому працювала тракто 
ристка, лауреат Дерле, премії 
УРСР А. І. Дрижирук. Встанов¬ 
лено 1977 на тер. райсільгос пхімії 
(тепер ремонтно-транспорі ік‘ під 
приємство; вул. Островів кого 
N 8). 7) Ус. Маячні І Іопосапж.'ір 
ського р їїV. Знак ко.’іі( ний 
трактор XI’З на грлпецевндпому 
постаменті. На ньому працював 
М. І. Чернявськин. Встановлений 
в центрі села 1966. 8) У м. Пиряти 
ні. Знак — трактор «Універсал-2* 
на залізобетонній плиті, покладе 
ній на цегляному постаменті. Па 
ньому багато років працював М. О. 
Сепчило з с. Харківців. Встапов 
лено 1967 па тер Пиряти ремот 
но-трапспоршоїо мі цірмемства, 
вул. Червоноармійська X* У І. 9) У 
смт Решетилівці. Імли фактор 
«Універсал», па мсі і іспому гкн га 
менті. З 1937 на ньому баї аго ро 
ків працювала X К Катрен ко 
(в т. ч. під чаї Великої Віїчпзи. 
війни в евакуації). Встановлено 
19/0 на тер. Решетидівської ран 
сільгосптехніки. 10) У < мі ( емс 
нівці. Знак — : рак тор « У ківері а і 
2» на цегляному ио< ■гамет і У 
1946—60 на ньому працював грак 
торист Заїчинської МТ< М. М. 
Купченко. Встановлено 19(>Н па 
вул. Леніна біля ремот но трак 
торного підприємства II) V м. 
Хоролі. Знак — трактор У 2. 
Встановлено 1972 біля Хородьсь 
кого ремонтно-тракторного під 
приємства. 12) У смт Чутовому, 
Знак — трактор ХТЗ. На цегляно¬ 
му постаменті. Встановлено 1967 
на вул. Миру, біля контори Чу- 
тівського районного транспортно¬ 
го підприємства. 13) У смт Ши¬ 
шаках, Знак — трактор Т-38-М 
на постаменті з бутового каменю. 

Встановлено 1980 на вул. Леніна, 
напроти виробничих приміщень 
Шишлцькоіо ремонтно-тракторно¬ 
го підприємства. 
ТРУНА ДРТЙСТІВ ПІД ОРУ¬ 
ДОК) Л. ЛЕОНЇДОВА І П. КА- 
ГА11Ц5І. !1| кщювала 1914 у Пол¬ 
таві в приміщенні народного теат¬ 
ру «Маяк», що був розтапі. на 
розі Панамської гори і Дворян¬ 
ської (тепер Паризької Комуни) 
вул. У кіп. року після мобілізації 
керівників до армії трупа розпа¬ 
лися Хорова група перейшла до 
капели Артснєва Слов’янського, 
частіша акторів об’єдналась у но 
востворенс Полтавське українсь¬ 
ке драматичне товариство. 
ТРЮХАїІІЬКЛ (Гру хані вка) — 
річка в ГІолтав. і Харків, областях, 
ліва нрит. р. Мерла (бас. Дніпра). 
У межах ГІолтав. обл. тече тер. 
Котелевського р ну. Па березі 
Г. с. Велика Рублівка 
«тсоавілхГмоведь-удАр- 
ІІНК». Газета, орган Лубенської 
райради ТСО. Видавалася 1933 
у Лубнах. 
«гулсЗп». Готель у Полтаві. По 
будований на поч. 20 ст. по вул. 
Котляревською № 28. Діяв до 
1,920. Будинок не іберігся 
ГУРБАТВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1789 93. В і ібулося в с. Гурба ях 
Миргород, полку (тепер Глобпн- 
ського р ну). Па поч. 18 ст. жителі 
Турбаїв були козаками. Згодом 

Пам’ятний знак Трудової Слави 
у Гребінці — трактор «Уніперсал». 
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полковник Д. Апостол (з 1727 — 
гетьман) виписав їх з козацького 
реєстру і перетворив на своїх 
залежних селян. 1767 Турбаї ку¬ 
пили поміщики Базилевські, які 
жорстоко експлуатували жителів 
села, чинили над ними суд і роз¬ 
праву. У відповідь на це турба- 
ївці почали настійно добиватися 
у місцевих і центр, урядових уста¬ 
новах повернення їх у стан коза¬ 
ків. 1788 Сенат прийняв рішення 
про переведення в стан козаків 
лише 76 турбаївських родин, які 
50 років тому були записані в ко- 
зац. реєстр. Це викликало заг. 
обурення селян, і вони вирішили 
добиватися волі своїми силами. 
Відмовившись 5.1 1789 виконува¬ 
ти панщину, вони ств. сільс. само¬ 
врядування на чолі з селянами 
H. Олефиром, Г. Яструбенком і 
I. Довженком. Для «розгляду 
справи про козацтво турбаївців» і 
придушення сел. руху в травні 
1789 в село прибув Говтвянський 
нижній земський суд з військ, 
командою. Селяни заявили суддям, 
що всі вони козаки і Базилевські 
не мають права вимагати від них 
виконання панщини. Коли уря¬ 
довці за допомогою військ, загону 
вдалися до арештів, селяни підня¬ 
ли 8.VI 1789 збройне повстання. 
ЇТого очолили А. Бондар, Г. Рак 
ша, С. і Л. Рогачки, Мусій і Ма- 
нойло Пархоменки, Г. Величко та 
ін. Повстанці вбили Базилевських, 
зруйнували їхню садибу і підпри¬ 
ємства, розібрали панське майно, 
заарештували суддів і радника 
Корбе, домігшись від них розпис¬ 
ки, що селян «добровільно пере¬ 
ведено в козаки». До 1793 турбаїв- 
ці не визнавали ніякої влади. Най¬ 
важливіші громад, справи розв’я¬ 
зувалися на зборах села, виконав¬ 
чу владу здійснювали виборні 
отаман, суддя та писар. Т. п. впли¬ 
нуло на навколишні села. Сел. 
заворушення відбулися в Остап’ї, 
Кринках та Очеретуватому. У 
червні 1793 в Турбаї вступили з 
двома гарматами військ, частини. 

які провели масові арешти. З иоч. 
липня 1793 до кін. січня 1794 
тривав суд над турбаївцями. Бага¬ 
тьох з них було засуджено до по¬ 
биття канчуками і довічних ка¬ 
торжних робіт у Сибіру. Щоб оста¬ 
точно знищити пам’ять про с. Тур¬ 
баї, перейменували його на Скорб 
не. Селян було переселено в степи 
Херсонської і Таврійської губ. 
Тільки постановою сільс. сходу 
від 22. IV 1919 було відновлено дав¬ 
ню назву села — Турбаї. Боротьба 
турбаївців проти панів Базилевсь¬ 
ких знайшла широке відображен¬ 
ня в пар. піснях, оповіданнях та 
легендах. 
ТУРІВЩИИА — лісове урочище 
поблизу с. Вергунів Хорольського 
р-ну. До поч. 20 ст. тут зберігалися 
підземні ходи. Поблизу с. Вергу¬ 
нів в давнішу був великим став, 
біля якого містилося урочище Січ. 
ТУХОВА — річка в Пол гав. обл., 
ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
Довж. 10 км. Бере початок у Ши- 
шацькому р ні. Тече тер. Велико- 
багачанського та Шишацького ра¬ 
йонів. 

9 
УБИЙВбВК ЛЙЛІ ВУЛИЦЯ у 
Полтаві (кол. Макаріївська, в 
ЗО х рр. 20 ст.— Созівська; Жовт¬ 
невий р-и) — від вул. Фрунзе до 
Комуністичної. ІІаз. 1951 на честь 
Убийвовк Олени Костянтин і ви и 
(1918—42) — Героя Рад. Союзу. 
Н. у Полтаві в сім’ї лікаря. Закін¬ 
чила 1937 з відзнакою полтав. 
с. ш. № 10, працювала тут піонер- 
вожатою (на фасаді школи вста¬ 
новлено Убийвовк Лялі меморі¬ 
альну дошку). 1937 вступила на 
астроном, відділення фіз.-матем. 
ф-ту Харків, ун-ту. Коли почала¬ 
ся Велика Вітчизн. війна, повер¬ 
нулася до Полтави, де організу¬ 
вала підпільну організацію «Не- 



скорена полтавчанка». 1942 за¬ 
арештована і 26 рання розстріля 
па гітлерівцями. .'Знання І ерОЯ 
удостоєна 1965 (посмертно). | Див. 
Нескореним полтавчанам па- 
п'ятийк | її ім я ц(н пм> піонер, 
дружина с ш Му 10 і ще геми шкіл 
Полтап об і. Иу ні ця іаіюча і кова¬ 
на І ем< пінським прпп , яким після 
спорудж< пня Міікарти /,кої парк¬ 
ан одержав иі і п«'ї па іпу я к пул а 
ця. Забуд. ін міні і кін і. буднії 
нами 
УБИЙНОНК ЛЯ /II N1 МОРІ- 
АЛЬИД ДОШКА у По.,гамі. Бета 
помп на па ф.к їді будинку с. ш. 
і\"у Юному і. Пушкіна .IV 20, в якій 
1927—37 навчалася (). К. Убпіі 
вовк (див. Убинвовк Лялі орли 
ця) — один з керівників інд¬ 
ії і ЛЬІІОЇ комсомольсько-молодіЖ1Іої 
групи «Нескорена полтавчанка». 
Дошка — ма])мур, була відкрита 
1959 
УДАЙ — річка у Черніг. і Полтаву 
областях, права прпт. р. Гули 
(бас. Дніпра). Дов к 32/ км, пдо 
ща бас. 7030 км’ Ширина річища 
20—25 м. Глибина річки 3 м. Перс 
початок у Перші об і Рече іср. 
Пиряти пської о, 1 Іорну \ ІШСІ.КОІ о, 
Лубенського районів Ппкористо 
вуюгь ДЛЯ ґех. І ІІООЧЮВОИ) ВОДО 
но( тачапйя. 
«ударник с еми \лк піч¬ 
них ЛАП!» . І а к гп оріан РІС 
КП(б)Х , райвиконкому ІІОКроВ 
сько-Ьаіачаїк і.к< і о р ну Харків, 
обл. Видавалася 1.935 *І у По 
кровській Багачці. 
УДОВИЧЕНКИ — село Знімків 

ського р ну, центр сільг. Ра ні п ір. 
депутатів, якій ні рЮря н,омані се 
ла Високе, Зайці, Косяки Мсвчеп 
ки, Магяпіі, Рудепкй Гончарі 
Розташ. за 1(> км від раЙцепгр> 
та за 35 км від за іізлпч сг. І а 
дяч. 494 ж. (1990), N тв з У юті 
ченківських хуторів. За переписом 
1859 на хут. козацькому Удоипчсп 
ків — 4 двори, 17 ж. 1891 збуд 
Вознесенську церкву (дерев, в 
одному зв'язку з дзвін ицею), ні /і 
крито церковнопарафіяльну піко 

УКРАЇНКИ ЛЕСІ ВУЛИЦЯ 

лу. 1910 У.— Тарасівської вол. 
Зіньківського пов., 41 господарст¬ 
во, 289 ж., орної землі — 140 дсс*, 
посівів — 420 дес. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926 У.— центр 
сільради Зіньківського р лу, 103 
господарства, 547 ж., підпорядко¬ 
вано 17 хуторів. Протягом 1929 — 
30 організ. З колгоспи: ім. С. М- 
Будьошюго, «Червоний козак», 
«Червоний колос». З вересня 1941 
до вересня 1943 село було окупова¬ 
не п і м.- фашист, загарбниками. 
Ге мер у селі — центр, садиба кол¬ 
госпу «Перемога» (м’ясо-мол. і зер¬ 
новою напряму), неповна с. ш., 
фельдшерсько акушер, пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури на 200 
місць, 6-ка (9,6 тис. од. зб.). У 
парку споруджено (1957) пам’ят 
ник на братській могилі рад. вої¬ 
нів, що загинули під час визволен¬ 
ня У. 1913 від цім. фашист, за¬ 
гарбників, та воїнам односельцям, 
що полягли (11 76 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни. 
«УКАЗАТИЛЬ С ГАТЕЙ , поме- 
щепн ьіх в неофпциальпой части 
,,ІІолтавских Епархпальньїх Ведо 
мосіей“ за 25 падання их — с 
1863 по 1888 год» (Полтава, 1888). 
Автор покажчика — протоієрей 
II. І. Мазаної! (V — 1912), церков 
ний діяч, педагог» дослідник церк. 
архівів. Автор книг: «ГІОлгавскиіі 
ппетптух благородій,їх дсвиц. 
1.818—1898», «Иолтавскші Кресго- 
иоздішжепский мопастьірі,» (1891, 
вид. 2 е), статей в «Полтавских 
епархиальпьіх ведомостях» з істо¬ 
рії місцевих старожитн остей. 
«УКРАЇНА» — зіпьківська фабри 
ка художніх виробів. Ств. 1960 па 
ба гі мромпслово-кооперативної ар 
11 іі я/Ь 'іегапгка», з 1963— у складі 
Отшнянсько/о виробництва ф кп 
«І Іо ітавчаика». 
УКРАЇНКИ ЛЕСІ ВУЛИЦЯ в Га 
дячі (частина кол. вул. Полтавсь¬ 
кої) від пл. Революції до її 
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розгалуження 11 і чотири вулички, 
що ведуть до |>. Псла та її притоки 
р. і руні, Піонерського парку і 
міського пляжу. Названа 1971 на 
честь укр. письменниці і громад, 
діячки Лесі Українки (спр. прізв., 
ім’я та по-батькові Косач Лариса 
Петрівна, 1871—1913). Н. в м. Но- 
вограді-Волинському (тепер Жито¬ 
мирської обл.). Мати Українки — 
письменниця Олена Пчілка (див. 
Пчілці Олені меморіальна дошка), 
сестра М. П. Драїоманова (див. 
Драгоманових садиба), батько — 
П. А. Косач, юрист. Дитячі роки 
минули на Волині (м. Луцьк, с. Ко- 
лодяжне, тепер Ковельського р-пу). 
Через хворобу вчилася вдома, здо¬ 
була глибоку і різнобічну освіту. 
З початку 90-х років починаєть¬ 
ся спілкування з Полтавщиною. 
З літа 1893 до середини 1906 поете¬ 
са майже щоліта жила в І адячі та 
поблизу міста, в Зеленому Гаю. На¬ 
писання багатьох творів позначено 
цим місцем, зокрема, написана тут 
легенда «Роберт Брюс, король шот¬ 
ландський» (1893). Заприятелював¬ 
ши з учителькою А. С. Макаровою 
(пізніше листувалася з нею, остан¬ 
ня залишила спогади про поете¬ 
су), поетеса дбала про влаштуван¬ 
ня в Гадячі громадської бібліоте¬ 
ки-читальні. Улітку 1898 у Гадячі 
гостював її приятель С. К. Мер- 
жинський. Тоді ж написала вірш 
«Порвалася нескінчена розмова», 
переклала на рос. мову свою 
«Блакитну троянду» та ііі. Літом 
1899 гостею Л. Українки в Зелено 
му Гаю була укр. письменниця 
Ольга Кобилянська. 1900 Л. Ук¬ 
раїнка написала твори «Сфінкс» 
і «Ра Менеїс»; у 1902 — «Ніобею», 
цикл «Осінні співи», 1903 працю¬ 
вала над перекладами творів 
І. Франка на рос. мову. Напри¬ 
кінці серпня 1903 разом з матір’ю 
була на відкритті пам’ятника І. II. 
Котляревському в Полтаві, де 
зустрічалася з М. Коцюбинським, 
Панасом Мирним, М. Старицьким, 
М. Лисенком, В. Самійленком, 
М. Кропивницьким та ін. діячами. 

У Гадячі написала твори: «Напис 
в руїні» (1904), «Ізраїль в Єгипті» 
(1904), «Три хвилини» (1905), «Ти¬ 
ху задуму вечірню», «Пророк» 
(1905) та ін. поезії, оповідання і 
статті. А. Макаровій присвятила 
вірш «Товаришці на спомин». 
1908 Л. Українка організувала 
фольклорно етнографічну експе¬ 
дицію в Миргородський повіт для 
збирання і записування народних 
дум (керував укр. фольклорист- 
музикозиавець, композитор Ф. Ко¬ 
ті есе а ). Влітку 1904 в Зеленому 
Гаю художник Ф. Красицький 
змалював портрет письменниці 
(зберігається в музеї Т. Г. Шевчен¬ 
ка в Києві). 
Вулиця виникла 17 ст. її забудова 
почалася від Київських воріт Га 
дяцької фортеці 17—/V ст. На 
цій вулиці жили сім ї Драгомано- 
внх і Рудчелкіи (див. Мирного 
Панаса вулиця). 1861 почала діяти 
громадська б-ка, 1872 — школа. 
1912 на Л. У. в. збудовано Народ¬ 
ний дім, при якому працював 
драматичниіі гзфток. Згодом при 
Народному домі Олена Пчілка 
організувала дитячий аматорський 
театр. Тепер давні будинки чер¬ 
гуються з новобудовами. На Л. У. 
в. — приміщення районної Ради 
нар. депутатів, Будинок піонерів 
і школярів, відділення агропром 
банку, с. ш. № 2, з-д «Горизонт», 
новий будинок прокуратури. Біль¬ 
шу частину лівого боку вулиці 
заіімає парк «Перемоги», в який 
вписується приміщення районного 
Будинку культури. У кінці вули¬ 
ці, де була садиба Драгоманових — 
Україниі Лесі пам'ятний знак. 
Іл.— табл. XXX. 
«УКРАЙНСКОЕ НАРбДНОЕ 
ТВбРЧЕСТВО». Серія альбомів 
кустарного складу Полтавського 
губернського земства (килимар¬ 
ство, ткацтво, жіноче рукоділля, 
гончарство, кошикоплетіння, різь¬ 
блення по дереву, ковальська і 
слюсарна справа), випущених 
1912—13 на допомогу кустарям 
губернії друкарнею О, С. Суворі 
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и.і «Новое время». Кожна серія 
поділялася на Окремі впну< кіі 
(по 20 таблиці» V кожному), що 
конкретизують дані р«ме« чн \ п. 
Гніми міс ти. «оми м.пі її 1111 п і ч |р.і і 
кіп пар і ію| >*і< х м що юг|>< і 11 н н 
п муїсяч тім чаї V Фото цих 
II М іКі п ||< ІІ 11.1 II іГи• | м І .1 III II II І М II 

м прекрЛі пі гморн и * |» \'і |> і пі >р 
чек її, ліг п пі мі • і л мі і|іл тами, 
і і д11 им и ІІ.іГ п | \ |«,11111 і 
УКРЛЇІІСЬК \ ИіПСЬІС< )ІЮ 
ШДГОТ()ііЧЛ ПІКСЕЛА їм М ІЗ 
ФруїІ іЄ Ні'.' > ■ іСіК іп< юі.міі.іп.і і 

Харкова п Полтаву 192<> піко її 
ІІрІМ ІМ м І їм їм н М Г* 1 І>ІІ> І! к*. 

Ми іп і а г я у б у цілку кол. Кл кі 
ського корпусу (гелер Полтава» 
кого вищого зенітного ракі-шного 
командного училища, вул. Жовт¬ 
нева № 42). З 1929 — Полтавська 
лікола перепідготовки командирів 
запасу РСЧА ім. М. В. Фрунзе; 
з 1931 — Полтавські віпськово- 
політичпі курси ім. М. В. Фрунзе, 
з 1932 — Полтавська військово 
політична школа ім. М. В. Фруц- 
зе; з 1937 Полтавське військо¬ 
во-політичне училище ім. М. ІЗ, 
Фрунзе. У березні 1933 пергднсло 
коване в м. І орьмш, 
УКРАЇНСЬКА ДбСЛіДЦА 
СТАНЦІЯ БДЖЬ/ІЬИЙЦТ ПА. 
Ств. 1920 І Іаркомземпм > країни 
як Харків, об і. мк чі пін станція 
бджільництва Зпл <і їм * і. і € і, у м. 
Мерефі. У 19 И а8 .миі.» п.нл 
станція н.-д. Іп іу о і із нашпнм 
ВАСГНІЛ, з 1959 ю« іідл і усга 
нова М-ва с.г. УР( І\ Наступно 
го року переведена до с. Чгрпя 
типа на Віїїпііччнпі. У вересні І9(і3 
перебазована до м. Га іячл У 19 » 
стаиції присвоєно ім’я 11. і Про 
коиовпча (177) 1.850), укр. нч< 
ного, основоположника вітчпзи на 
уки про бджільництво. З ІПІЦІЛГІІ 
ви станції розгорнуті до* н мл и 
іія з питань апітерапії. Па с гані ції 
(1990) працює 19 наук, спіирмбп 
ників, у т. ч. 4 кандидати наук. 
Станція має сучасні лабораторії, 
дослідне г-во (1040 га зем. угідь, 
бл. 700 бджолиних сімей), 6 ку, 

УКРАЇНСЬКА ДОСЛІДНА 

му м и бджідьшпмиа 3 1900 при 
( ілніїїі її* однорічна Гадяцька 
шКО іа 09 л/ пніппнва Романі. 
< і Ці ці я їм п V і І< п.м мі і Лі» 29. 
У КИЛ ТІК ЬІС V ДОСЛІДІ ІА 
С і МЩІЯ дії«V \РСЬКІІХ РОС 
ЛІНІ ми і її,на. < і в. 1916 за 
іпіціа і німио і про*четом Лубен, 
гопарисіва < г. як Лубен, дослід 
їм сганція лікарських росіїпГ. 
Очолив п II. І. І оиссвич. За- 
га п,на пл. орендованої землі 
і ґлцовіілл 4,5 га. Після загибелі 
в 1919 ГІ. Т. Говсевича станцією до 
1929 керував М. О. Львов. Через 
орак вироби., житл. та ііі. примі¬ 
щень, розпорошеність зем. площ 
станцію 1924—25 переведено в с. 
Березоточу до кол. маєтку І. М. 
Леонтовича, якому раніше нале¬ 
жало 457,5 га землі в долині Сули 
(див. Бєрезотоцька селекційна 
станція). Це дало змогу розши¬ 
рити роботу станції. Вивчалася аг¬ 
ротехніка 12 культур. На площі 
1,6 та створено колекційний роз 
садник лікар, рослин. 1932 Лубен. 
Станція була перейменована на 
> кр. станцію лі каїн рослім; в 
15134 — підпорядкована ств. 1931 
Всссоюз. п.-д. ін ту лікар, іі аромат¬ 
них рос піп як Українська зональна 
дощі цін і і ниці яг. 1990 Зем. площа 
станції становила І70 га, в т. ч. 
рід ія . 116 і а Колектив 72 наук, 
і гсх. снівробітпііки, а них б кап 
цідатів наук. Осп, напрямки до- 
слі рісіп. впин ігііііи нових лікар. 
рм< Ліні, розробленії я ефективних 
мі годі в вирощування, вирова ркеп- 
пя в I V іьтуру нових видів, ССЛ0К- 
ції, ідіііі пеппя .чім. коїм роліо за 
якісно п’кар рослинної сировппи, 
падання консультативної і ппак 
тич. цТПОмої п виробипці му. Зміні 
ііі я 'іі.нОС м ра і ГОС’ііп ім. Орджо 
11 і К і іаг, « X мед і.п ИЦЬКнй • (Хмелі, 
мппі.ка обл. ),« МостиСький (Львів, 
об І ), ІМ |9 річчя Жовтня (Жито 
мир. обл.), «Перемога» (Сум. 
об і ), «Дружба (Нолтав. обл.). 
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с га-іщія с базою для практики 
з фармакології студентів вузів і 
фармацевт, училищ країни (до 
500 чол. щороку). Станцією роз¬ 
роблені технології вирощування 
понад 80 видів рослин як впчизіі. 
так і зарубіж. флори. Ств. 15 
нових сортів лікар, культур: що¬ 
року вирощується і реалізується 
понад 3 т насіння, 25—ЗО т саджан¬ 
ців вищих репродукцій 20—23 ви¬ 
дів лікар, культур. Сконструйо¬ 
вано ряд машин і пристроїв для 
вирощування, збирання і доведен¬ 
ня сировини до необхідних стан¬ 
дартів. Ведуться бот. й ресурсо- 
знавчі роботи, розробляються мо¬ 
дифікації методів визначення вмі¬ 
сту хім. речовин і розроблення но¬ 
вих стандартів лікар, сировини. 
За час діяльності станції її співро¬ 
бітниками опубліковано понад 
600 наук, праць, складено багато 
агрорекомендацій і технолог, карт. 
Здійснюється співробітл. з ІІІ. 
н.-д. установами. Проводить семі¬ 
нари для фахівців радгоспів. 
■«УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА». 
Журнал просвітнього союзу «Ук¬ 
раїнська культура», який виходив 
у Полтаві 1920. У трьох номерах 

вміщено статті освітнього змісту, 
бібліографію, некрологи тощо. 
Друкувалися В. Щеногьєв, Д. Со¬ 
ловей, Г. Вашеико та ііі. 
УКРАЇНСЬКА ЛЇШЯ — порубіж¬ 
на фортифікаційна система, спо¬ 
руджена за рішенням рос. уряду 
(указ Сенату від 1730) для оборо¬ 
ни пд. кордонів Рос. держави, 
Лівобережної і Слобідської Украї¬ 
ни від тур.-татар, агресії. Будува¬ 
лася 1731—33 під керівництвом 
геп.-майора Дебріньї, а також на¬ 
передодні і під час рос.-тур. війни 
1735—39. Геп.-фельдмаршал Г. 
фон Мініх, на якого згодом було 
покладено нагляд за споруджен¬ 
ням і обороною У. л., вимагав 1736 
від гетьманського уряду наді¬ 
слати на будівництво 56 623 робіт¬ 
ники з підводами та споряджен¬ 
ням. щ< »річію на лінії працювало 
6л. з() і не. посполитих селян і ко¬ 
заків. Загальний обсяг виконаних 
земляних робіт за сучас. підра¬ 
хунками перевищував 20 млн. м\ 
Розпочиналася У. л. біля Дніпра 
неподалік м-ка Орлика, продовжу¬ 
валася уздовж р. Орілі, Бересто¬ 
вої та Бсреки і закінчувалася на 
р. Сі перському Донці, неподалік 
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м. Ізюма. Її довжина перевищу на 
.та 285 верст. Укріплення склади 
дися переважно а безперервного 
земляною валу іа ропу, зміцне¬ 
них у належних місцях палісадом, 
засіками, лі ітамц, колючими ча 
і арннкамн Ііпіи иь.'почала 16 
форіець, */ рЦ/іУ'мв, 8/ редапів, 
З каналверії, р>ід лншеїів, а та 
кож укріплення пайком містечок 
і слобід. ІЬ>мгр< і лінії розтані, 
сторожові ф0|.. мі і (мчал и з ре¬ 
дутами, блок і іулами і і < їм па ль¬ 
ними венами ( ноЧіїГКу фортеці 
У. л. позііача ним числовими або 
географ на ними (11«■ р 11 і.і, Друга, 
Гіузова і'ОЩо), а .згодом були па 
іімеповані на чеегь ландміліцьких 
і слобідських полків, які її оборо 
ияли, та їх небесних заступників. 
Фортеці розташ. в такій послідов¬ 
ності: Борисоглібська (неподалік 
Дніпра), Лі вепська, Васильківсь ¬ 
ка, Ряська, Федорі вська, Козлов- 
ська, Інльовеька, Івапівспка, Ор 
ловеька, ( в Параскевп, Єфреміи 
ська, Олексії вська, Михайлівська, 
Слобідська, І лмОпік ві і, 11<■ і рпВ 
ська (поблизу Сі перської о Дінця). 
Споруджували^ Я »а зразковими 
(типовими) про< і, і.імп бастіоново 
го типу. Гюрнсої лібська і Лівс.м 
ська були 11 * я ііибасі іопонпми, реш¬ 
та — чш ирьохбш і юііовпміі. З на¬ 
пільної сюропи чи перед т і воро 
тами розтані, разе ііпп, пю обу меті 
лювало зірчасті абриси укріплень. 
10 фортець Відьомсько 1|стройсь 
кої дистанції були спору і кепі у 
повний проекти и і і профіль, а 6 
Борисоглібсько-Козловської — у 
«малин профіль»*. Висота земля 
1ІИХ валів фортець повної о профі¬ 
лю сягала 4- -5 < «і к., глибина і 
ширина ровів ВІДЛОВІ цю 6—9 і 
2,5—3 саж. Бази (і рент фортець 
«малого профілю були менших 
параметрів. Форіеці розміщува¬ 
лися на відстані візуального зв’яз¬ 
ку одна від одної. Всі редппі кож¬ 
ної розміщувалися казарми зало¬ 
ги, будинок коменданта, порохо¬ 
вий льох, цейхгауз, провіантський 
«магазейн», колодязь, вартівні та 

УІСР. АРХ1ТЕКТ. СТИЛЬ 

і її. споруди. До гол. воріт через 
рів вів міст. Біля фортець влашто¬ 
вувалися полкові слободи з відпо¬ 
відними житл., громад, й госп. 
будівлями. Воші започаткували 
поселення, що існують і зараз. 
Військ.-адм. центром У. л. була 
Більовська фортеця (згодом м. Ко- 
стяптшюград, тепер м. Красноград 
Харків, обт.). Лінію охороняли 6 
піхотних та 14 кінних ландміліць¬ 
ких полків чисельністю бл. 22 тис. 
чол. На У. л. 1766 наліч. 219 гар¬ 
мат. Перетнувши традиційні шля¬ 
хи нападів кримських і ногайсь¬ 
ких татар (зокрема, горезвісний 
Муравський шлях), лінія певним 
чином сприяла безпеці Лівобереж¬ 
ної та Слобідської України, засс 
ленпю вільних земель Запоріжжя 
і Південної України. Однак її 
велика розтягненість та розкида¬ 
ність військ не забезпечували ііов 
мої ос піски. Під ча< рос,-тур. вій¬ 
ни І /68 / і оборона ^ л. була 
реорганізована: у фортецях зали¬ 
шилися залоги мінімальної чисель¬ 
ності, на підступах до лінії постій¬ 
но діяли сторожові кінні загони, 
а позад неї — три мобільні кінні 
корпуси. Після приєднання до 
Росії 1783 Кримського ханства 
У. л. втратила значення і 1784 бу 
ла скасована. Із перебуванням 
на У. л. пов’язані імена П. О. Ру- 
мянцева Задунайського, М. І. Го¬ 
ден і щева-Куту зова та ііт. рос. воє¬ 
начальників, а також М. Залілпя 
ка, О. Пугачова та іп ватажків на¬ 
родних визвольних рухів. У межах 
сучас. Полтавської обл. розташо¬ 
вувалися Борисоглібська фортеця, 
Півенська фортеця, Васильківсь¬ 
ка фортеця та Ряська фортеця. 
Див. також Оборонне будівницт¬ 
во. Іл.— табл. ХЕУІІІ. 
УКРАЇНСЬКИЙ АРХІТЕКТУР 
НИЙ СТИЛЬ на Полтавщині — 
стильовий напрямок укр. архі¬ 
тектури, який формувався па поч. 
20 ст. в процесі загального відрод- 

921 



ження укр. культури. Склався на 
основі розвитку нар. мистецьких, 
у т. ч. і архіт. традицій, а також 
новітніх досягнень світової архіт. 
думки, зокрема, стилю модерн, 
здобутків тогочасної буц. техніки, 
використання традиц. і нових ма¬ 
теріалів та конструкцій. Утверд¬ 
ження стилю почалося із вивчення 
нар. творчості, освоєння досягнень 
етнограф, науки, а також конкрет¬ 
ної необхідності поліпшити рі 
вень продукції нар. майстрів (ку¬ 
старів), що викликало проведення 
спеціальних з’їздів художників і 
мистецтвознавців при Полтав. зем¬ 
стві 1902—03, на яких було вирі¬ 
шено видати спец, альбоми із 
кращими зразками вишивок, ки¬ 
лимів, гончарства, різьблення і 
розписів (див. «Украинское народ¬ 
неє творчество»). Це навело на 
думку про відродження укр. пар. 
стилю в цілому, в т. ч. і в архітек¬ 
турі. Надзвичайно важливим у 
цьому була діяльність С. І. Василь¬ 
ківського, ініціатива, полемічний 
і теоретичний талант О. Г. Сла- 
стіона (див. Сластіона О. Г. мо¬ 
гила), а також художня творчість 
В. Г. Кричевського, особливо ви¬ 
явлена ним у роботі над спо¬ 
рудженням Полтавського губерн¬ 
ського земства будинку (1903—08). 
Саме від нього почався розвиток 

Лубни. Головний вхід 
до с.-г. виставки. Реконструкція. 

У. а. с. на Полтавщині, який мож¬ 
на вписати в три основні етапи: 
1- й — 1903—09, початковий, по¬ 
в’язаний з першими пошуками; 
2- й — 1910—17, основний, коли 
він поширився по всьому регіону 
і привів до вироблення кількох 
творчих напрямів; 3-й — 1918—30, 
1935—41, заключний, в якому 
намітилося творче пригасання, об¬ 
умовлене особливостями суспіль¬ 
ного розвитку цієї доби. 
Теор. підстави У. а. с. вперше ви¬ 
словив О. Г. Сластіон у процесі 
розгорнутої полеміки 1903—05 з 
приводу побудови буд-ку Полтав. 
земства, зокрема в статтях «Суще- 
ствует ли южнорусскнй стиль» 
(«Киевская старина», т. 82, № 7—- 
9, 1903); «Повьїіі дом Полтавского 
губерпекого земства» («Археоло¬ 
ги ческая дотопись Южноіі России», 
1903, № (і); а також у публікації 
ї. М. Камапіпа «К возрождепию 
украинского архитектурного сти¬ 
ля» («Археологичсская летопись 
Южной России», 1903, АГ© 6). Ар¬ 
хіт. погляди О. Г. Сластіона були 
спрямовані на виявлення самобут¬ 
ності архітектури, засп. на враху¬ 
ванні місцевих природно-клімат. 
особливостей, вивченні і розвитку 
традиційних архіт. форм, що ді¬ 
стають постійне обновлення, згід¬ 
но з вимогами свого часу і остан¬ 
німи досягненнями найновішої ар¬ 
хітектури. Народне в архітектурі 
теоретик пов’язує з етнічними 
особливостями мистецтва, здобут¬ 
ками нар. майстрів у галузі гон¬ 
чарства, різьблення, вишивки, роз¬ 
пису, що забезпечить єдність, не¬ 
розривність усіх явищ культури 
і їх органічний розвиток. Він виз¬ 
начає 6 принципів укр. архіт. мор¬ 
фології: грапеційиий шестикутний 
проріз дверний чи віконний, трп- 
центрова або еліптична арка; дах 
наметового типу; залом на даху; 
галерея, піддашшя чи опасання; 
кручена, звивиста колонка; широ¬ 
ке застосування кераміки, а також 
орнаментації. Ці принципи дійсно 
лягли (хоч і не всі) в основу У. а. с. 
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У розвиток У. а. с. зробив визнач¬ 
ний внесок як архітектор-практик 
О. Г. Сластіон. Розробки У, а. с. 
охоплює ряд конкурсі!’.: па проект 
будинку Подтав. губ. іемстса 
(1903), сільських земських шкіл, 
меморіальної каплиці п Полтаві 
(1910). Замовлення на проектуван¬ 
ня і побудову < поруА спричинили 
до поширення > .а с. па такі, ти¬ 
пи будинків., як ШКОЛИ, кредитно 
кооперативні юмарів і на. клубні і 
ЖИТЛОВІ будинки, а *нкож крам 
ниці, лікарні, науково-дослідні, 
адм., виставочні. граііспортиі і 
культові споруди. Пам’ятки У. а. 
с. на Полтавщині включають об’єк¬ 
ти різної мистецької вартості, ліп¬ 
шими серед них є: буд к ГІОлтав. 
ту бери, земства у Полтаві. Пол¬ 
тавська школа, ім. І. П. Котля¬ 
ревського (арх. Є. Н. Сердюк, 
М. Ф. С^асюков, 1903—05), ряд 
земських шкіл у селах Лохвиць- 
кого, Лубенського, Кременчуцько¬ 
го повітів (див. Земських шкіл 
будинки)* художньо ремісничої 
школи в Полтаві (арх. С . II. Тмчо 
шенко, О- М- Варяинціш. 1912), 
кредитово-кооперативних с.-г. і 
споживчих товариств в с. Устиви- 
ця (див. Устибицькою споживчо¬ 
го товариства будинок), Велика 
Багачка. Великі Сорочинці (арх. 
О. Г. Сластіон. 1910—14; див. 
Великосорочат ького кредитово- 
кооперативного товарне тая Су 
динок), Хомутець (див. Хомутець 
кого кредитово кооперативною 
товариства будинок; ці ж. М. І. 
Єлагїн, худож. О. Г. С іастіоц, 
1913—14), клуби в Лохвпці (арх. 
В. Г. Кричевський, 1905), еаіопоре- 
монтників у Полтаві, залізничпи 
ків у Крюкові (арх. Ф. М. Мазу 
ленко, 1925—20), Лубенської зем 
ськог лікарні будинок (арх. Д. М. 
Дяченко, 1913—15), Миргородська 
водолікарня, їдальня клубі, грй 
зелікарня (арх. В. Г. Вуси, інж. 
М. І. Єлагін, худож. О. Г. Сла 
стіон, 1916—19), павільйон на 
виставці у Полтаві (1909). вхідний 
павільйон на с.-г. виставці в Луб 

УКР. АРХІТЕКТ. СТИЛЬ 

пах (арх. Д. М. Дячспко, 1913), 
Дмтпрієва будинок у Яреськах, 
М илорадовича V Веселому Подолі 
(арх. В. І . Кричевський. 15105), 
Рубцова в Миргороді (арх. О. Г. 
Сластіон. 19Ю), Клумова А. Гі. бу¬ 
динок в Кругдику (арх. Д. М. 
ДячСнкО, 1913—14). Бавькевича, 
ОТов в Кобеляках (арх. К. М. 
Жуков, 1914), Чубука Подільсь¬ 
кого в Переяславі (арх. В. Г. 
Кричевський, 1923), ІІокровська 
церква в Плішивці (арх. І. С. 
Кузнсцов, 1903—05), меморіальна 
каплиця на вул. Зіньківській в 
Полтаві (арх. І. А. Кальбус, 1911— 
14) та ін. Яскравого виявлення 
У. а. с. у меблях досягли пол^ав. 
нар. майстри під керівництвом 
худож. В. Г. Черненка. Вони роз¬ 
робляли окремі меблі, а також гар¬ 
нітурні набори, частина яких тепер 
зберігається в музеях, зокрема, у 
ІІолтав. краєзнавчому музеї. 
Представники У. а. с. сформували¬ 
ся як значні творчі особистості в 
процесі пошуку, розвитку і утвер¬ 
дження цього стильового напряму. 
Серед них О. Г. Сластіон (1855— 
1933), В. Г. Кричевський (1872— 
1952), Є. Н. Сердюк (1876—1921), 
Д. М. Дяченко (1887—1942), Ф. М. 
Мазу ленко (1882—1945) та ін. 
Після набуття певного досвіду 
в розробці У, а. с. окремі майстри 
понесли його досягнення в ін. ре- 

ПоЛтава. Будинок губернського 
земства. Інтер’єр. 
Фото иоч. 20 ст. 
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і юнії. Стиіьові гсчії У. а. с. вклю 
чають: пародностильову, роман¬ 
тично-декоративну (будинок Пол¬ 
тавського губернського земства, 
школи Лохвицького земства за 
проектами О. Г. Сластіона); модер- 
ністичну (будинок художньо-ре¬ 
місничої школи в Полтаві), раціо¬ 
налістичну (Полтав. школа ім. 
І. П. Котляревського, земські шко¬ 
ли на Лохвиччині за проектами 
земських техніків); необароккову 
(Лубенська земська лікарня, буди¬ 
нок Климова в Круглику); нео- 
класицистичну (клуб залізнични¬ 
ків у Крюкові, залізничний вокзал 
в Лубнах). Полтав. губ. земство 
активно підтримувало розвиток са¬ 
мобутньої архітектури і декора¬ 
тивно-ужитковою мистецтва, роз¬ 
горнувши для цього ряд спеціалі¬ 
зованих майстерень з кераміки, 
деревообробки, виготовлення меб 
лів, килимів. Незважаючи на ряд 
негативних своїх дій, значним 
організатором буд. робіт став за¬ 
відуючий Будівельного відділу 
земства інж. Є. Є. Саранчов, який 
залучав до роботи фахівців з Хар¬ 
кова, Києва, Петербурга. Учбовим 
закладом, де провадилась розроб¬ 
ка нац.стилістики,була Миргород¬ 
ська худ.-пром. школа. Науко¬ 
вою інституцією стала Полтавсь¬ 
ка губернська вчена архівна ко¬ 
місія, яка сприяла вивченню нар. 
мистецької спадщини, що відбито 
у видаваних нею збірниках. Крім 
Полтави, значна робота провади- 

Земська школа у с. Млинах. 
Фото поч. 20 ст. 

лася в Миргороді та Лохвиціі Зав¬ 
дяки розробці і утвердженню У. а. 
с., мистецьким зв’язкам з подіб¬ 
ними ж архіт. центрами у Харко¬ 
ві, Києві, Львові і Петербурзі, а 
також впливам па Чернігівщину 
і Катерніюславщину, Полтавщина 
у період 1903—17 стала своєрід¬ 
ним загальноукр. центром роз¬ 
витку архіт. самобутності. Іл.— 
табл. X, XVII, XXII 
УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТЙЧ- 
НИЙ ТЕАТР імені Третього ви¬ 
рішального року п’ятирічки дер¬ 
жавний. Ств. 15.IV 1931. Відкрив¬ 
ся 8.VIII 1931 у Полтаві виста¬ 
вою «Диктатурам ІІ Микитенка. 
Театр очолювали О. Козеловський, 
І. К. Бровченко, М. Л. Тіпський. 
У трупі: К. Ф За горянська, 
В. Кречет, Левченко, Ф. В. Ле- 
пицькнй (засл. арг. республіки 
з 1926), А. І. Морозова, М. Му- 
сієико, А. Ю. Ратміпов, Угарний, 
Юрчеико. У репертуарі: «Наталка 
Полтавка» І. Котляревського, «За 
двома зайцями» М. Старицького, 
«Суєта» 1. Карпенка Карого, «97» 
М. Куліша, «Яблуневий полон» 
І. Дніпровського, «Жито» І. Ко 
черги, «Ревізор» М. Гоголя. У 
січні 1933 театр переведено до Чер¬ 
нігова. 
«УКРАЇНСЬКИЙ УЧЙГЕЛЬ». 
Перше на Україні вид-во пед. лі¬ 
тератури. Сгв. 1906 у Полтаві за 
участю П. Мирного, М. Дмитріє 
ва, Г. Маркевича та Г. Шерстюка. 
В основному випускало книжки 
загальноосв. напрямку. У 1906— 
08 видано 16 назв. Секретар вид- 
ва — Г. П. Шерстюк (1882—1911). 
Н. у с. Новому Та гам лику (тепер 
Машівського р-ну Полтав. обл.). 
У 1904 закінчив учительську семі¬ 
нарію в м. Новому Бузі (тепер 
Микол, обл.), учителював. Крім 
вид ва «У. у.», був засн. першого 
укр. пед. жури. «Світло». Автор 
кількох наук.-популярних книжок 
для дітей, популярної «Короткої 
граматики для шкіл», ряду публі¬ 
цистичних і пед. статей. З 1908 
функціонувало в Києві. 
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УКРАЇНЦІ ЛЕСІ ПАМ’ЯТНИЙ 
ЗНАК у Гадячі, Встановлений па 
околиці Гадяча у Зеленому Гаю 
на місці, де знаходився будинок 
матері Л. Українки укр. пись¬ 
мі ппппі О м іні Пчі іки (дин. Пчіл- 
ці () і* /// чі чі >/т/ и,иа доіика), яка 
і\і пари ці ідея і ірпва їпіі час жи¬ 
ла. Л. Українка вперше приїхала 
до міста 1893 IV і попа написала 
ряд відомих торт (див. Українки 
Ласі вулиця) < )і і иіпііі раа Л. Ук¬ 
раїнка нриі і ні іа а» І а іяча плітку 
1906. Нам чміпк і рані інші обс 
ЛЇСК (риС. м) а портретом посте 
сп; пі її.р !*>/!. їм. мо ї XXX. 
«укрОстд ( і і ним і а нота пі і 
ділін УкрРОС ГД (Всеукр. бго 
ро Рос. телеграфу агентства). У 
Гадячі (1920), Градиаьку (1920), 
Кобеляках (1920—21), Кременчу 
ці (1920), Лубнах (1920—21), Мир¬ 
городі (1920), Пирятині (1920—21), 
Полтаві (1920), Хоролі (1920). 
УЛЇЗНІВ — ручай у 11 Оддав, обл., 
права прпт. р. Лох ппці (бас У її і і 
пра) 
УЛЬЯНОВКА (до 192 і Галій 
ка) — село Грі оіпкіїи піймо р ну, 
центр сільс. Га ні пар. депутатів, 
якій підпорядковані села Бесїдов 
щипа, Жовтневе, І Іопоселінка, 
Скочак. Роги а пі. па обох берегах 
р. Сд і породу (прптсїка р. Сули), 
за 10 км від райцентру і за 12 км 
від залі зі і. сі. Гребінки, за .3 км 
від автотраси Киї н Харків. 
923 ж. (1990). У 1Н ст. належало 
першій Пирятинській сотні Лубен, 
полку. На поч. 20 сг. існували 
хутори Салівка Перша та Салівка 
Друга, які поступово злилися в 
одне село. 1924 назване Ульянов- 
кою. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1934 на тер. села ієн. 4 кол¬ 
госпи: ім. Ульянопа, ім. С. М. Кі¬ 
рова, ім. М. І. Калініна, «Весела 
праця». 1934 вони об’єдналися в 
один — ім. Ульяиова. У. була 
окупована фашистами у вересні 
1941 і визволена рад. військами 
23.IX 1943. 1990 — у селі колгосп 
ім. Ульяиова (м’ясо-мол. та зер- 

«УНІЯ» 

новою напряму, тех. культури), 
комплексно-приймальний пункт, с. 
ш., фєльдшерсько-акушер. пункт, 
Будинок культури (на 400 місць), 
б-ка (14 530 од. зб.). У селі (1957) 
встановлено надгробок на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які заги¬ 
нули 1943 при визволенні У., та 
пам’ятник воїнам-односельцям, по¬ 
леглим під час Великої Вітчизн. 
війни. 1967 споруджено обеліск 
на братській могилі борців за Рад. 
владу (загиблих 1918) та 1977 — 
пам’ятник В. [. Леніну. 
У1ПВЕРСИТЕТ МАРТССЙЗМУ- 
ЛІ ШИЇЗМУ Полтавського Об¬ 
кому Компартії України. Ств. 
1944 як вечірній Університет 
марксизму-ленінізму Полтав. мі¬ 
ськкому КП(б)У для підвищення 
знань парт.-госп. активу та ідео 
лог. кадрів. 1976 переімепований 
на Університет маркси.зму-лепі- 
пі.іму Попав, обкому Компартії 
України. Прпшпшв діяльність у 
серпні 1991. 
«УКІСНІ». Готель у Полтаві. По¬ 
будований на поч. 20 ст. на вул. 
Кузнсцькій (тепер вул. Пушкіна 
№ 45). Будинок знищено під час 
Великої Вітчизн. війни. У повоєнні 
роки па цьому місці зведено буди¬ 
нок Укр. тресту «Полгавсільбуд». 
«УНІЯ підпільний гурток на- 
родніщького Спрямування, Діяв 
18/4—75у Полтаві. Об’єднував де¬ 
мократично настроєну інтеліген¬ 
цію, студентів, що навчалися у 
Київ., Харків, та ім. ун-тах і в 
літні місяці проводи пі агітац. 
роботу на Полтавщині, гімназистів 
старших класів. За одними дани¬ 
ми гурток об’єднував 70, .за ін. 
— бл. 80 чол. Серед них були: 
Д. А. Лизогуб (1850—79, страче¬ 
ний в Одесі), Д, П. Пильчпков, 
О. О. Волкенштейп, Панас Мир¬ 
ний (П. Я. Рудченко), Р. А. Стеб- 
лін-Каменський та іп. Вони вели 
антиурядову пропаганду в Полта¬ 
ві й губернії, розповсюджували 

925 



твори 1. Г. Шевченка, О. І. Вер¬ 
нена, М. І. Чернишевського, Мар¬ 
ка Вовчка та ііі. революц. листів¬ 
ки, підтримували зв’язки з народ¬ 
ницькими гуртками та орг-ціями 
ііі. міст України і Росії. Під їх 
впливом почалися виступи селян 
у Золотоніському, Кобеляцькому, 
Костянтиноградському, Лохвиць- 
кому, Роменському та ін. повітах 
губерній. Гурток розгромлено 
1875. Частина його членів була 
заарештована й відправлена на 
заслання, а інша перейшла на не¬ 
легальне становище. Див. Народ 
ництво на Полтавщині. 
УСИКАЯ. О. МОГЙЛА у Мирго¬ 
роді. Усик Яків Олександрович 
(1872—1961) — укр. майстер ху¬ 
дожнього різьблення иа дереві, 
член Асоціації художників Черво¬ 
ної України, Спілки рад. худож 
ників України. Н. у с. Мар’янсь 
кому (тепер Великобагачлік ького 
р-ну). Серед творів — барельєфні 
портрети класиків укр., рис. і груз. 
культури, держ. діячів. Зберіга¬ 
ються у музеях Києва, Полтави, 
Миргорода, Лубен, Великих Соро- 
чипець. Похований на кладовищі 
Всіхсвятської церкви, на могилі — 
залізобетої 11 пі іі надгробок. 
УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА. 1) У 
с. Веприку Гадяцького р-ну. Спо¬ 
руджена 1821 в стилі класицизму. 
Мурована, однобанна, хрещата в 

Успенська церква у Пісках. 

плані. Пд. і пн. фасади оздоблено 
чот ир и колон ними поріиками з три¬ 
кутними фронтонами, сх.— коло¬ 
надою композитного ордера. Гол. 
зх. фасад прикрашає подвійний 
портик з трикутним (головним) і 
лучковим (наріжним) фронтона¬ 
ми. У. ц. увінчана півсферичним 
куполом з ілухим ліхтариком на 
круглому світловому барабані. Пе¬ 
ред гол. входом — відокремлена 
мурована багатоярусна дзвіниця, 
тер. обнесено муром. 
2) У с. Лютеньці Гадяцького р-ну. 
Споруд. 1686 коштом гадяцького 
полковника М. Бороховича, який 
був у ній похований. Відноситься 
до етапних творів архітектури укр. 
Відродження. Мурована, дев’яти 
дільна, хрещата, п’ятибліша. Гран¬ 
часті рукави просторового хрес¬ 
та увінчані двпллломпимп верха¬ 
ми. Гакпіі самий і центр, верх, ли¬ 
ше з набагато ширшою банею. 
Одноярусні приміщення у міжру- 
кав’ях квадратні у плані, їх пони¬ 
жені обсяги підкреслюють струн¬ 
кість і масштабність бічних ком- 
паргиментів, пірамідальність цент¬ 
ричної композиції. Одна з найдо¬ 
сконаліших за пропорціями де- 
в’ятидільних споруд. Відзнача¬ 
лася гармонійністю частин, оригі¬ 
нальністю архіт. рішення кожної 
грані, порталів, віконних обрам¬ 
лень, карнизів тощо. З зх. сторони 
був невисокий оригінальний по 
формі двох’ярусний ганок у ви¬ 
гляді гранчастої ротонди. У ц.— 
одна з рідкісних пам’яток, що у 
муруванні стін мала внизу дере¬ 
в’яні бруси — зв’язки, а також 
залізні затяжки у п’ятах підпруж- 
них арок. Церква була три- 
престольна, з приділами в ім’я 
архангела Михаїла і св. Трійці, 
мала різьблений п’ятиярусний іко¬ 
ностас, один з найошатніших на 
Лівобережній Україні (знищений 
у 1-й пол. 20 ст.). На поч. 19 ст. 
із Зх. споруджено чотириярусну 
дзвіницю. 1887—90 її розібрано 
і натомість збудовано муровану 
двох’ярусну дзвіницю в архіт. 
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формах історизму. Обабіч дзвіпи 
ці зведено дві брами. 1-іі яруг 
прямокутний іридільпий п 
двоповерховий ВО« І.мгрпі і П*І* 11X 
нім арочним ярусом району, Ушн 
чапим Пґи'ьмп Г’рапнн і КУИОТОМ а 
їй рс юмпм і 11 ч і іриком 195 і . м 
П(К іЛВ и’ііа МІ | «*Х"|’,,ІІУ п’ржави 
як пам’ятка .|» \ і и . і у ри І ‘Гм ні і 
керівниці вом 11*ч II Захарчі м 
ка розр<)бл« ів» мригкг ім< тиранії, 
що перед&ічпн ні нніп її шиї і і 110 
готичних П<| *ні«!)і м X форм м’яім 
верхів, «жмпоріммч Перебудовою 
1890. Чі ре і некил щ|м г оваме вико 
пампя ростиярлціМних ромі ГЬ і 
пам'ятка роїпаїмкич ІЧНІ розі 
брама дзвіниця 
3) У с. Пісках Лубенського р ну. 
Зведена на поч. 20 ст. на місці по¬ 
передньої У. ц., збуд. 1786. Де¬ 
рев’яна, одноверха, хрещата в пла¬ 
ні. Пд. і пн. рамена прямокутні, 
мають окремі входи, прикрашені 
двоколонпими портиками зтрикут 
ними фроиіойчиками. Центр, чеі 
веригс увінчано її ім< говпм верхом 
на світловому восьмерику. Із їх 
боку піочучаиі.і 'і « тівііімжчо, 
на 1-му ярусі якої гол. вхід і і 
кож оздобленіїІІ ДПОКОЛОННИМ пор 
тиком з трикутним фромтОпчпком 
Численні кутові фУбіІКІІ, портики 
гол. і бічних входів підкреслюють 
струнку шрамі цільну композицію 
споруди, в якій домінує багато¬ 
ярусна дзвіниця, увінчана намето¬ 
вим верхом з заломом. Іл.— табл. 
XXI 
УСПЕНСЬКИЙ СОБОР. 1) У 
Кременчуці. Зведено арх. Л. Клр- 
лоні 1804—16 за проектом арх. Дж. 
Кваренті в стилі класицизму за¬ 
місів дерев’яного У. с. (освячено 
го 1752) па тер. кол. Кременчуць¬ 
кої фортеці. Мурований, одно- 
баниий. Зх., пд. і пп. фасади було 
оздоблено шестиколонними порти¬ 
ками корінфського ордера з три¬ 
кутними фронтонами (зх. портик 
гол. входу мав подвійний ря і ко 
лон). Центр, кубічний об’єм увін¬ 
чував великий півсферичний купол 
на круглому світловому барабані. 

УСПГЦСЬКШЇ СОБОР 

.І.маїьма пік пі.і спору ми пгргші 
іцувл’іа Ш »*і,і мімі ІН.'дЧ 63 не 
р( і киї. п.чО іом ми їм ПІ (ОКрСМ ієну 
муровану дзвіницю Будівниці по 
не було завершено чер< і появу грі¬ 
шми у стінах серед, яруга. II і 2 му 
ж)ве|и і дзвіниці містилася церква 
Олександра Нсвського. Було 8 
дзвонів, найбільший важив понад 
210 пудів. У. с. зруйновано у ве¬ 
ресні 1943. 2) У Полтаві. Полтави 
и кит 1-ї третини 18 ст/ фіксують 
м.і стрілці мису Городища (тепер 
ЧерВона діл.) головну домінанту 
міс і а — дерев’яний багатозруб- 
м 11 і і багатоповерховий У. с., по¬ 
руч з яким двох’ярусна дзвіни¬ 
ця. 1748 поряд з дерев’яним, тро¬ 
хи південніше від нього, закла¬ 
дено мурований У. с. За зра¬ 
зок правив Хрестоздтіжеиський 
собор у Полтаві. Фундаторами бу¬ 
ли полтлв. полковник А. Горде шш, 
обозний А. Руиовський, полковий 
судця І. Са.хнов< іікпй, він ьковнй 
товариш Д. Бі гуха та іп. Будував 
собор кніїі. <мурар- ( гефан (7га 
баж і,кий (( гепай ( і обсік ькпіі). 
Собор був освячений 177(1 В об 
разі трине(|нюго і псе і истошліого 
з Ірапсептом, пари ксом і хорами, 
первісне»— грпбаїшого, а і 1/ИС) 
п’ятибапного собо|»у іомінувая ма 
сивини, слабо розчленований осмов- 

Успенський собор у Кременчуці 
Фото поч. 20 ст. 
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ний обсяг, з яким контрастували інтер’єрі — великий чотириярус- 
бані і вишукані фронтони. Харак- ний різьблений іконостас у стилі 
терпим був і естетично осмислений класицизму. 1899 собор розширено 
контраст лапідарних білих стін за рахунок зх. прибудови, вмісти- 
з хрещатими та прямокутними вік¬ 
нами, розміщеними у два яруси і 
обрамленими тонкими налични¬ 
ками з сандриками. У форму¬ 
ванні образу важлива роль нале¬ 
жала чотирьом барокковим фрон¬ 
тонам примхливих силуетів. Ни¬ 
ми вінчалися зх. фасад храму, 
широка півкругла апсида та ри¬ 
заліти бічних фасадів, іцо відпо¬ 
відали трапсепту. Завдяки компо¬ 
зиційно активному завершенню со¬ 
бор грав визначну роль у силуеті 
міського центру. Ця роль зросла, 
коли 1774—1801 перед зх. фаса¬ 
дом звели чотириярусну чотири¬ 
гранну муровану дзвіницю у стилі 
класицизму, увінчану куполом з 
високим шпилем. Первісно (обор 
був п’ятипрестольпим. Окрім го¬ 
ловного престолу Усиіння Богоро¬ 
диці, внизу було 2 престоли — 
Петропавлівський та Іллінський 
(останній ліквідовано 1894). На хо¬ 
рах були Михайлівський і Варва- 
ринський приділи (знято 1869). 
Того ж року перебудовано сходи 
на хори, ризницю і паламаршо. В 
Успенський собор у Полтаві. 
Фото иоч. 20 ст. 

* 

мдсть його досягла 10 тис. чол. 
Крім того, на протязі 19 ст. собо] 
зазнав ще деяких перебудов: ба 
роккові двох’ярусні бані з ковпі 
рами замінено куполами спокійні¬ 
ших півсферичних обрисів з глухії 
ми ліхтариками. У 1-й пол. 19 сі. 
тер. обнесено мурованою огоро 
жею з кованою залізною граткою 
і двома невеличкими купольними 
капличками з зх. сторони обабіч 
дзвіниці. Визначною реліквією був 
дзвін «Кизикермен», відлитий 1695 
коштом полтав. полковника П. С. 
Герцика з гармат, захоплених у 
турків. 1845 собор і Котляпевсь- 
кого /. /7. садибу змалював Т. Г. 
Шевченко. 1954 зруйнований, збе¬ 
реглася дзвіниця, V якій розміще¬ 
но експозицію з історії архітекту¬ 
ри Полтави. Іл.— табл. II. 
3) У м. Хоролі. Споруджений в 
стилі класицизму 1808 на кошти 
купця А. Чоботарьова. Мурований, 
однобанний, хрещатий у плані. 
Пд. і пн. рамена мали окремі вхо¬ 
ди, оздоблені портиками з трикут¬ 
ними фронтонами. Інтер’єр було 
оздоблено ліпленням. У 2-й пол. 
19 ст. до гол. входу добудовано 
муровану наметову дзвіницю. При 
У. с. діяли б-ка і чоловіча церков¬ 
нопарафіяльна школа. За архіт. 
формами подібний до хорольської 
Воскресенської церкви. Не зберіг¬ 
ся. 
УСТЙВИЦЬКИЙ РАЙОН Лубен - 
ського округу. Ств. 7.III 1923 з 
Устивицької та Багачанської во¬ 
лостей Миргород, пов. Сільрад — 
9, площа — 363 кв. версти. Нас.— 
25 122 чол. (1923). Центр — с. Ус- 
тивиця. У 1925 центр У. р. пере¬ 
несено у с. Велику Багачку, а ра¬ 
йон перейменовано на Великої'),» 
гачанський. 
УСТЙВИЦЯ — село Великобаї і 
панського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, які її підпори що 
вані села Гряпчихл, Дака дівка, 



УСПІВИЦЬКОГО. Т ВА БУД. Підлуки та Псільськс. Розталі. за 
12 км від райцентру та за 6 км від 
залізнич. ст. Гоголеве», 2539 ж. 
(1990). Назва села ні ціла, вірогід¬ 
но, від його розміщення біля устя 
р. Оннинки. Нимнк./іо у 16 ст. як 
козацьке поселення. Під час польс. 
колонізації (17 ст.) село перейме¬ 
новане в Зигмуптпве, па карті 
Г. Л. де Б<>п і.ні.і (серед. 17 ст.) 
позначене як Кшмунтове. Після 
визволення ми польс. гноблення 
село знову набуло старої назви, 
стало сотенним містечком Мирго¬ 

род. полку. 1056 було розорене 
. Виговським, а через 2 роки спа¬ 

лене гагарами За переписом 1726 
тут наліч. 286 дворів Закріпачен¬ 
ня селян почалося при Катерині 
II. 1782 сталося сел. повстання. 
Напередодні 1861 в У.— 754 дво¬ 
ри, 4251 ж. З 17 ст. працював се¬ 
літряний з-д. 1868 засн. початкове 
земське уч-ще. 1875 побудована 
Михайлівська церква, 1881 — 
У< лепська, при якій діяла церков¬ 
нопарафіяльна школа. На ноч. 
20 ст. в У. працювало 7 кравців, 
14 шевцівц 7 столярів, 19 теслярів, 
6 ковалів. У грудні 1905 в селі 
сталося революц. заворушення, 
придушене каральним загоном ко¬ 
заків. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У тому ж році ств. парт, осе¬ 
редок. 1925 У. тимчасово стає цент¬ 
ром Баї ачаиської та Устивицької 
волостей з поштовим відділенням, 
АТС, 7-річіЮіо школою, лікарнею. 
1925 У. відійшла до складу Вели- 
кобагачанського р-ну. 1928 оргапіз. 
7 ТСОЗів, на базі яких потім ви¬ 
никло 5 артілей: «Ленінський 
шлях», ім. Г. 1. ІІетроиськОго, 
«Більшовик», ім. Жовтневої рево 
люції та «Ін&алід-праціиііик». На¬ 
весні 1930 засні М ГС. Напередод¬ 
ні війни в У працювали паровий 
млин, школа, лікарня, клуб у кол. 
Устивицького споживчого това¬ 
риства будинки, бібліотека. 
У період нім. фашист, окупації 
(16.IX 1941 — вересень 1943) гіт¬ 
лерівці стратили трьох жителів 
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села, спалили його значну частину. 
У селі — колгосп ім. М. І. Каліпі- 
на (тваринницького напряму), ре¬ 
монтно-транспортне підприємство, 
с. ш., лікарня, дитсадок, Будинок 
культури на 460 місць, б-ка (17,6 
тис. од. зб.). Уродженцями села є 
рос. письменник В. І. Наріжний 
(1780—1825) та укр. хірург О. Т. 
Богаєвський (1848—1930; працю¬ 
вав лікарем у Миргороді, з 1883 — 
у Кременчуці; див. про нього 
Кременчуцьке медичне училище). 
У селі — пам’ятник (1959) воїнам 
односельцям, загиблим (252 чол.) 
у період Великої Вітчизн. війни, та 
братська могила рад. воїнів і пар¬ 
тизанів, що полягли 1943. На око¬ 
лицях села збереглося понад ЗО 
курганів. 
УСТЙВИЦЬКОГО спожйв- 
ЧОГО ТОВАРЙСТВА БУДЙ 
НОК, Споруджений 1913—14 у 
с. Устншщі за проектом О. Г'. 
Снасті он а (див. Сластіону О. Г. 
меморіальні дошки). Виконаний в 
українському архітектурному 
стилі. Мав прямокутний план 
21,5 X 7,1 м, в який було вписано 

Устивиця. Будинок кредитово коопе¬ 
ративного і споживчого товариств. 
Реконструкція. 
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приміщення кредитово-коопера¬ 
тивного і споживчого товариств. 
Включав.. невеликий актовий зал 
і кімнати, за суміжною стінкою 
було влаштовано великий склад 
для с.-г. реманенту і машин, вхід 
в який знаходився на пн. причілку. 
Гол. вхід з односхилим дашком над 
дверима підкреслювала декора¬ 
тивна вежа, увінчана високим із 
заломом наметовим дахом і шпи¬ 
лем, на якому були закріплені зна¬ 
ряддя селянської праці — коса 
і граблі. Будинок був виконаний 
у дерев, каркасних конструкціях. 
Зовні і зсередини стіни були по¬ 
тиньковані і побілені, на білому 
тлі виділялись дерев’яні віконні 
наличники і підкарнизні крон¬ 
штейни. Дах вкривала черепиця 
У 1920-і рр. перетворений на клуб, 
1973 розібраний. 
УСТЙМІВКА — село Семен і всі, 
кого р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Вербки, Герасимівка, Єгорівка, 
Красне, Чапасвка, Шепелівка. Роз¬ 
тані. на старому Ромоданівському 
шляху, біля з ці Кременчук — Ро 
модан, на відстані 12 км від рай¬ 
центру і залізнич. ст. Веселий По¬ 
діл. 780 ж (1990). Виникла у 18 
ст. і була власністю роду Сахпо- 
Устимовичів. Устим Сахпепко жи¬ 
тель і військ, товариш Власівсь- 
кої сотні 13.1 1704 отримав від 
гетьмана Мазепи універсал, яким 
стверджувалася купівля у тестя 
Якова Скоробогатька хутора на 
Кагамлиці, з того часу став зва¬ 
тися У. Сахно Устимовичі воло¬ 
діли У. до самої революції. У 
1863 в У. Семенівської вол. Хороль- 
ського пов.— 561 ж., 65 госп-в, 
проводився один ярмарок на рік, 
діяла дерев, церква. У 1885 в се¬ 
лі — 833 ж., 128 господарств. 1886 
відкрилося двокласне земське уч- 
ще, в якому 1890 наліч. 43 учні. 
За даними перепису 1900 в У. 148 
госп-в, 883 ж. 1905 тут відбувся 
виступ селян під керівництвом 
Е. Т. Омельченка. 1910 в У. 172 
госп ва. 1066 ж. 

Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1929 — організ. перши 
ТСОЗи «Хлібороб» і «Селянин», 
а в наступному році на їх основі 
були ств. колгоспи «Більшовик» 
та «Червона Зірка». У 1958 ці 
г-ва об’єдналися в один колгосп 
ім. Т. Г. Шевченка, в якому стали 
працювати жителі сіл Герасимівка., 
Саранчівка, Шепелівка. Під ча< 
ні м.-фашист, окупації (вересень 
1941 — вересень 1943) село було 
зруйноване і спалене вщент. Вці¬ 
ліли лише 10 будинків. У селі — 
колгосп ім. Т. Г. Шевченка (зер¬ 
ново-буряківничого напряму, тва¬ 
ринництво), с. ш., фельдшерсько- 
акушер. пункт, дит. садок. Буди 
нок культури (на 470 місць), б ка 
(15,9 тис. од, зб.), кіноус іаповка. 
Братська могила ра ч. воїнів,загиб¬ 
лих 1943, і пам’лгішіі .ш іь воїііам- 
одіюсельцям, які полягли (189 
чол.) під час Великої Вітчиза. вій 
ни. У 1967 споруджено пам’ятник 
Т. Г. Шевченку. Встановлено па¬ 
м’ятник на могилі Героя Соц. Пра¬ 
ці М. Ф. Кузьменко, яка жила і 
працювала в селі 
УСТЙМІВСЬКИЙ ДЕНДРО¬ 
ПАРК — дендрологічний парк 
респ. значення (з 1983). Розташ. 
у с. Устимівці Глобинського р-ну. 
Засії. 1893 місц. поміщиком, на¬ 
двірним [задником В. В. Устнмо 
вичем. У. д. є цінним маточним 
заповідником рідкісних дерев і 
чагарникових рослин і мас важли¬ 
ве значення в зеленому будівницт¬ 
ві та ліс. господарстві України. 
Парк поділено системою алей на 
51 ділянку. В одній ростуть колек¬ 
ції дубів, у іншій — тополі, далі — 
гіркокаштани та ін. У коленій 
ділянці дерева й чагарники ростуть 
або окремими ірупами, між яки¬ 
ми залишаються ділянки для газо¬ 
нів і галявин, або повністю за¬ 
ймають всю площу. У 1964 колек¬ 
ція У. д. (без інтродукційного роз¬ 
садника) налічувала 476 видів. 
Нині загальна кількість дерев і 
чагарників — понад 12 тис. Тут 
74 види і форми хвойних порід 
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(серед них декоративні — ялина 
колюча срібляста, с ила, Косте ра, 
різні види і форми і у 0. із кипа¬ 
рисових особливим інтерес стано¬ 
вить туя іам ні і, або «дерево 
л інія , заве Єна на Україну ще 
на ним 19 <і а Північної Амери¬ 
ки, Гу>і аахі піл колоіюпидна пред¬ 
ставлена 92 « к іемп іярамір які рос¬ 
туть на рівних ч опіках парку 
окремими рм і імн і рунами іі по- 
ОДІПІЦІ Вії іч 70 / » р. Родина ти¬ 
сових її|>с к і шина двома видами: 
ТИСОМ МІ і импа (і вроіісік ькіім) і 
■іис«»м гострої»,іпііевим (да.'іскосхід 
ним) І'< М І \ І ь ГОПОдІ рі ЦІ 11X Вй іів 
(чорна,, каїмвька, ба іьламічпа, 
шрамі .а паї а віщо) І і родини 
горіхових — горіх волоський 
(грецький), чорний, маньчжурсь¬ 
кий, сірий та ііі. Найціннішою з 
родини березових є ліщина дере¬ 
вовидна, або горіх ведмежий. З 
родини липових, крім звичайних 
видів лини серцелистої і широко¬ 
листої, ростуть європейська, кав 
клзька, пухнаста,, маньчжурська, 
бі іа і ам< рнкаїв ька. .3 ро рШИ как 
гусоїніх (тропічних рОСЛіїн, ЯКІ па 
віть не витримують півдня Украї¬ 
ни і не ростуть у відкритому грун¬ 
ті, акліматизовано в СРСР лише 
понад ЗО видів) в У. д. є 2 види 
опунцій. У. д. перебуває у віданні 
Устиміїзської н.-д. станції Все¬ 
союзного її.-д. ін-ту рослинництва 
імені М. І. Вавилова. Площа 8,9 га. 
У селі Устимівці — Вавилову М І. 
пам’ятник. 
УЧАСНИКАМ російсько 
ЯПОНСЬКОЇ І ПЙРШОЇ СВІТО- 
Вбї ВбЄН ПАМ’ЯТНИК у с. Ши- 
лійці Рсшетилівською р-ну. Спо¬ 
руджено за рішенням громади па 
кошти жителів села у пам’ять про 
односельців, які загинули під час 
рос.-ягюп. війни 1904—05 і пер¬ 
шої світової війни 1914—17. Па¬ 
м’ятник складається з трьох бло¬ 
ків чорного і сірого граніту. 
Його основа — куб з сірого неііо- 
ліроьаного граніту (0.65 X 0,65 X 
X 0,65 м). Середній блок чорно¬ 
го полірованого граніту (0,30 X 

УЧИТЕЛЬСЬКІ СЕМІНАРІЇ 

X 0,60 X 0,65 м), такий же і 
верхній блок (0,60 X 0,50 X 0,30 
м). Вінчає пам’ятник хрест (1,25 X 
X 0,60 м). На двох верхніх блоках 
пам’ятника з чотирьох боків викар- 
бувані прізвища полеглих. Відкри¬ 
тий 1.У 1919. Під час Великої Віт- 
чизп. війни пам’ятник був зруйно¬ 
ваний. Після визволення села від¬ 
новлений, У 1985 — реставрований. 
У ЧЙ ТЕЛЬСЬКІ СЕМІНАРІЇ — 
плвч. заклади для підготовки вчи- 
іелім. Мали 4 річний курс нав¬ 
чання. До них приймалися юнаки 
не молодше 16 років всіх етапів 
і віросповідань після складення 
вступних іспитів за програмою дво¬ 
класних початкових училищ. Пред¬ 
мети викладання: закон божий, 
рос. і церковнослов’янська мови, 
арифметика, геометрія, рос. і заг. 
історія та географія, природознав¬ 
ство. малювання, чистописання, 
основи педагогіки, гімнастика, СПІ¬ 

НІ!, музика, пед. практичні занят¬ 
тя, ручна праця. Практикувалися 
іюзакласні заняття з педагогіки, 
рос. літератури, історії, природо¬ 
знавства, фізики, музики і співів. 
Викладачами працювали випуск¬ 
ники ун тів, учительських іп-тів 
і гімназій. Утримувалися на держ. 
кошти. 
На Полтавщині були відкриті Ве 
ликосорочинська (1904), Лубенсь¬ 
ка (1911), Прилуцька (1915) і Пол 
тавська (1916) семінарії. Вслико- 
Сорочипська семінарія відкрита за 
ініціативою педагога Д. Ф. Ніко- 
лайчика, який став її директором. 
До 100-річчя від дня народження 
М В. Гоголя їй було присвоєно 
ім’я письменника. При семінарії 
діяло двокласне зразкове початко¬ 
ве училище для 63 хлопчиків. У 
Великосорочинській семінарі нав¬ 
чався 121 учень, у т. ч. діти селян, 
козаків, міщан і цехових, почес¬ 
них громадян і купців, духовенст¬ 
ва, дворян. Організовувалися до¬ 
даткові заняття з зоології, бота- 
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піки, о городництва, бджільницт¬ 
ва, землемірства. Ств. пед. му¬ 
зей. Містилася у власному примі¬ 
щенні. На утримання державою 
виділялося 32 тис. крб., губернсь¬ 
ким земством — 3 тис. крб.; діяло 
Товариство допомоги вихованцям 
семінарії, гуртожиток на 65 чол., 
організовувалися курси для вчи 
телів поч. шкіл, для учнів Прово¬ 
дилися екскурсії до Полтави, Смо 
ленська, Бородіно, Москви, Києва, 
Петербурга; Лубенська семінарія 
почала діяти з двокласним зраз¬ 
ковим училищем для 48 учнів. 
У ній навчалося 116 учнів, у т. ч. 
діти селян, козаків, міщан і цехо¬ 
вих, почесних громадян, купців і 
дворян. Були організовані додат¬ 
кові заняття з бджільництва. Міс¬ 
тилася у найманому приміщенні. 
На її утримання держава виділяла 
33 тис. крб. Прилуцька семінарія 
була розрахована на 51 учня, і еред 
них діти селян, козаків, міщан і 
цехових. Містилася у найманому 
приміщенні. На утримання дер¬ 
жава виділяла 34,8 тис. крб.; Пол¬ 
тавська семінарія почала роботу 
1916, хоча земство розпочало кло¬ 
потання про її відкриття ще 1873 
р.; З класна. Навчалося 23 учні, 
у т. ч. діти селян, козаків та ін. 
При семінарії були організовані 
додаткові заняття з садівництва, 
огородиицтва, ремесла по обробці 
дерева та палітурні роботи. 

Ф 
«ФАРМАЦІЯ» — полтавське ви¬ 
робниче об’єднання. Ств. 1978 як 
звичайна аптека. 1982 перетворена 
на аптеку лікарських рослин і 
препаратів з них. Розташ. на вул. 
Шевченка № 76. 
ФЕДІЇВКА — село Решєтилівсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане с. 
Лучки. Розташ. на відстані 31 км 

від райцентру та за 8 км від заліз#, 
ст, Решетилівка. 528 ж. (1990). 
За переписом 1859 на Федіївських 
хуторах наліч. 50 дворів, 476 ж. 
На час перепису 1900 у Ф.— 516 
дворів, 2 церковнопарафіяльні 
школи. 1910 у Ф. Єлизаветівської 
волості — 108 г-тв, 669 ж. Частина 
жителів займалася ремеслами. За 
всесоюз. переписом 1926 — 145 
г-тв, 672 ж. 
У січні 1918 проголошено Рад. вла¬ 
ду. Під час нім.-фашист, окупації 
(вересень 1941 — вересень 1943) 
гітлерівцями спалено всі громадсь¬ 
кі будівлі, будинки КОЛГОСПНИКІВ. 

У Ф.— колгосп ім. С. М. Кірова 
(зерново -тваринницького напря 
му), неповна с. ш., фельдшерсько» 
акушер, пункт, Будинок культу¬ 
ри па 350 місць, б ка (9876 о о зо.). 
П&м’ятмки: С. М. Кірову (1967), 
на могилі рад. воїнів, полеглих 
1943 під час звільнення Ф. Вста¬ 
новлено 9 мемор. плит, на яких 
викарбувано імена 125 полеглих 
на ^фронтах воїні в-односельці в. 
ФЕДОРІВКА (Фидрівка) — село 
Глобинського р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів, якій підпо¬ 
рядковані села Лубенщіша, Поділ 
та Попівка. Розташ. на правому 
березі р. Хоролу, за 50 км від рай¬ 
центру та за 35 км від залізнич. 
ст. Гапівка. 652 ж. (1990). На 
карті Г. Л. де Боплана (серед. 17 
ст.) позначена як нове поселення 
Фидрівка. Назву село одержало 
від першоиоселенці в па прізви¬ 
ще Фидрі. У травні 1658 село 
зруйнували кримські татари. З 
1689 Ф. володів полковник Д. 
Апостол. За переписом 1729—ЗО у 
селі — 238 дворів. 1777 тут вже 
діяла церква (дата спорудження 
невідома). Ф. входила до складу 
Говтвянської сотні Миргород, пол¬ 
ку. У 80-х рр. 18 ст. селом воло¬ 
діла внучка Д. Апостола Катерина 
— дружина полковника Кіндрата 
Битяговського. 1781 Ф. віднесена 
до Говтвянського пов. Київ, наміс¬ 
ництва. 1787 тут записано 976 душ 
чол. статі. Селяни Ф. брали участь 
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V Турбаївському повстанні 1789— 
93. За переписом 185!) у Ф. Кремен¬ 
чуцькою пов.— 226 дворів, 1191 
ж., церква; V 186.1 — 226 дворів, 
1263 ж , пі/іпу вилося 2 ярмарки па 
рік. У ' п По і. 19 і г. село відцо- 
сндосп опочліку іо Ьроварківсь- 
КОЇ, ІІОГІМ ДО Крипківської во¬ 
лості Кременчуцького пов. 1881 

іоуд. нову м р« в. па мурованому 
фундаменті і Іргоор і ..сік ьку церк¬ 
ву, при п.іп Іспупала 6 ка. 1882 
відкрите» іемс ьке уч ще. 1900 у Ф. 
— 2 сі лі.є і рома їм, п яких (з хуто 
рамп) и і ііч 190 чпоріи, 2(»21 ж., 
іїідбупа іо« я і ярмарки на рік. 
1910 у Ф. і ) іверів, 2554 ж., 
і парових млінні а оліііпицямії, 
просорушкою та сукновальнею. 
4411 дес. землі належало графині 
Є. В. Капніст. Парові млини на¬ 
лежали М. І. Вязьмітінову та 
О. М. Потьомкіну (мав тут також 
механічну майстерню,). У грудні 
1905 в селі стався сел. виступ. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 У районі і і і Федорівни і 
Попівки дві м міс цева партизан 
група ПІ і к< »ман іу ваші ям II А 
От рештка. 1921 '2 в селі сто. 
артілі. 1923 орї імі.і комсомол, (нт 
редок, 1021 ■партійний. 7.ПІ 1021 
ф. як їв пір « і іьрл гп ві нкчтиа до 
Мам коліївського р ну Кремепчуц. 
округу. N 1926 в селі 109 дйо 
рІВ, 1966 ж, У роки цім. фапіис г. 
окупації (13.IX 1911—26. IX 191.3) 
гітлерівці стратили 5 киї елів се 
ла, вивезли на примусові роботи 
до Німеччини 235 чол., спалили 
млини, багато хат та юсп. буді¬ 
вель. У Ф.— центр, садиба кол¬ 
госпу «Перемога» (зерново-тех. на¬ 
пряму, тваринництво), відділення 
зв’язку га Ощадбанку, с. мі., лі¬ 
карня, дитч їдок, клуб па 350 місць, 
б-ка (13 ніс. од. зб.), музей на гро¬ 
мад. засадах. Село електрифікова¬ 
не 1956, радіофіковане 1957. Се¬ 
ред уродженців Ф.— укр. пись¬ 
менник і літературознавець Коса- 
рик-Коваленко Дмитро Михайло¬ 
вич, автор творів «Пушкін на Ук¬ 
раїні», «Пушкін, Шевченко, Горь- 

Фї ДОРЇВКА 

кий в народник перекладах» (1937), 
«Давид Гурамішвіді» (1950) та 
ііі. У с. Попівка народився Герой 
Рад. Союзу І. Ф. литвиненко. У 
Ф.— братська могила рад. воїнів, 
загиблих 1943 під час визволення 
села від гітлерівців. Пам’ятник 
на честь воїнів-односельціп, які 
полягли (160 чол.) під час Великої 
Вітчизн. війни. На тер. села та па 
його околицях виявлені залишки 
6 поселень доби неоліту та бронзи, 
двох поселень черняхівської куль¬ 
тури. 
ФЕДОРІВКА — село Карлівсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради пар, 
депутатів. Розташ. на березі р. Ор- 
чика, за 8 км від райцентру та за 
2 км від залізнич. ст. Орчик. 2575 
ж. (1990). Виникла паприк. 17 ст. 
на тер. Полтавської 1-ї сотні Пол 
тав. полку. З 1-ї чверті 18 ст. у 
скла і і Кдрліоської вотчини пале 
ка і а рос. генералу І І». Вейсбаху, 
потім пім ген фельдмаршалу 
І». І>. Мшіху, з 17 гЗ — графам 
Рову моиським, з кіп. 40 рр. 19 

(і.— великій кияілім Олені Пав¬ 
лівні, невістці Павла І, та її нащад¬ 
кам У селі містилося фсдорівсь- 
кс управитель* і во Карлівської еко 
іюмії, якііі па.'їсжа и> 8766 дес, 
г. г. угідь. За ревізією 1859 у Ф. 
ііл.чіч 317 дворів, 1909 ж. У 1828 
на кошти Розумовськпх спору¬ 
джено муровану Благовіщенську 
церкву, при якій діяла церковно 
парафіяльна однокласиа жіноча 
школа. У 1900 у Ф. було 552 дво¬ 
їш, 3120 ж., 2 земські і церковно¬ 
парафіяльна школи, лікарня, шпи¬ 
таль, кілька крамниць. Відбува¬ 
лося 3 ярмарки на рік. У 1902 
стався сел. виступ. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З березня 1923 Ф.— у складі 
Карлівського р-ну. 5169 ж. (1923). 
У 1924 ств. комуну «Червоний 
шлях», у 1925 — ТСОЗ «Новий 
шлях». Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (20. IX 1941—20.1Х 1943) 
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Ф. була спалена. У селі — кол¬ 
госп «Авангард» (м’ясо-мол. на¬ 
пряму, зернові і тех. культури), 
відділення зв’язку, с. Ші, фельд- 
шерсько-акушер. пункт, дит. са¬ 
док, Будинок культури на 400 
місць, клуб на 250 місць, 2 б-ки 
(35,6 тис. од. зб.), стадіон, поруч 
з яким 1969 закладено парк. 
Серед уродженців Ф.— льотчик- 
космонавт СРСР. двічі Герой Рад. 
Союзу Г. Т. Береговий; Герой Рад. 
Союзу В. А, В’язовськиії; голова 
колгоспу «Прогрес» (с. Лип’янка 
Карлівського р-ну), Герой Соц. 
Праці А. Л. Фисуп. 1953 спору¬ 
джено пам’ятник на могилі рад. 
воїнів, загиблих 1943 під час 
визволення села від гітлерівців; 
1972 — пам’ятник воїнам одно¬ 
сельцям, полеглим (362 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизп. війни. 
Біля села — залишки 17 курганів. 
ФЕДОРІВСЬКИЙ ІДОЛ. Аптро 
поморфна стела з гравірованими 
зображеннями на поверхні. Зна¬ 
йдена 1973 за 1,3 км на Пд. Сх. від 
с. Федорівни Карлівського р-ну, на 
лівому березі р. Орчика, непода¬ 
лік від кургану. Це — пісковикова 
плита висотою 133 см, що зо¬ 
бражає родоплемінне божество. 
Експонується у Полтав. краєзнав¬ 
чому музеї. 
ФЕДУНКА —- річка в Полтав. обл. 
Тече тер. Шишацького р-ну. 
ФЕДУНКА (кол. Туха, Тухи, 
Тух, Фідулка) — село Шишацького 

Федорівський ідол. Лице, правий, 
зворотний і лівий бік. 

р-ну, центр сільс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані нас. 
пункти Білаші, Зозулі, Мірош¬ 
ники, Раївка, Рими ги. Розтані, за 
18 км від райцентру та за 1,5 км 
від залізпич, роз’їзду Федуика. 
613 ж. (1990). Виникла на поч. 
17 ст. на стикові двох невеликих 
річок Тухової та федунки. Вперше 
назва Зухи згадується в універ¬ 
салі гетьмана І. Мазепи за 1699 та 
грамоті Петра І (1700). Входила 
до Яреськівської сотні Миргород, 
полку. З 1781 Ф.— у складі Борт¬ 
нянського пов. Київ, намісництва, 
278 хаг; 1787—1097 чол., різного 
звання казенні люди, козаки і влас¬ 
ники — кадет Андрій Забіла та 
його брати Олександр і Павло, 
військ, товариші Ти моше тс о і Су- 
кач. 1795 — Катеринослав, наміс¬ 
ництва, І 796 Малорос., 1802 — 
Полтав. губ. іл переписом 1859 у 
Ф. (село власницьке і козацьке) 
Миргород, пов. ,- 293 двори, 2494 
ж., винокурний з-д, відбувалося 2 
ярмарки на рік. 1900 у Ф. Яресь¬ 
ківської вол.— 194 двори, 1464 ж., 
сільс громади (козацька, казенна 
і селян-власників), 2 школи—зем¬ 
ська і грамоти. 1910 — 212 госпо¬ 
дарств, 1182 ж. 
Рад. владу проголошено у 1918, то¬ 
ді ж ств. комнезам. Навесні 1920 
обрано Федунську сільс. Раду. За 
переписом 1926 Ф.— Шишацького 
р-ну Полтав. округу, 270 госпо¬ 
дарств, 1373 ж. Тепер у селі роз¬ 
тань колгосп ім. Г. І. Котовського 
(зерново-тваринницького напря¬ 
му), с. ш., дитсадок «Ромашка», 
Будинок культури на 250 місць, 
б-ка (9,8 тис. од. зб.). Встановлено 
пам’ятники: 1970 — В, І. Леніну, 
1968 — Г. І. Котовському, 1957 — 
воїнам-односельцям, що полягли 
(109 чол.) на фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Братська могила 
рад. воїнів і партизанів, які загину¬ 
ли 1942—43. Натер, села знайдено 
римський денаріи (срібна монета, 
чеканка якої почалася 269 до н. е.). 
ФИЛ£ВА — річка в По ітав. обл., 
ліва прит. р. Псла (бас. Дніпра). 
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ФИЛЙИКОВЕ — село Чутіпсько 
го р ну, центр сільс, Ради пар 
депутатів, якій підпоїш пий .ті се 
ла Березова, К(» тче, 1111 к« >порі икн, 
Щорсюкп ро наш і.і ’П її м під 
риіінспгру і і »а Н км під іпчі.іпич 
СІ. С*К0|И »ХО І« «ПІ1 Ні і ж. ( 1! Р Ю ). 
11«* | * 1111 п.і іюі і і |«» ч \ Нр Ч». (V 
СТрічїи їм и її* 11 < »* і ІНі і Через Ч>. 
Проходив ПІ НІЧ II І * V*» 11 ПІЧ II І<> М 
Палок. ІІрії'м )Н|(і па х. Ччідец 
1СІ15 Пі |« і ч.і п па Піч шшг ПроЖП 
нашім І І і і о .пі а грьома синами 
Іваном, Чи 11 • 11 м і.і Федором. 
1НІ.5 м «І» Луди / іни|пп іа 18 к. 
Чері і М) рої їй на копни ССЛЯїі бу¬ 
ла побу юпана ін'ркім іа дуба на 
мурованому фуп (.іменті, у 1884 
відкрито першу школу з одним 
вчителем і 47 учнями. 1.1 V 1902 
відбувся виступ селян Ф. та су¬ 
сідніх хуторів. 1910 у' селі існ. 
двокласне уч-ще, яке утримува¬ 
лося на сел. кошт. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. і‘і>о було сто, комнезам. 
До 192.) Ф ичн ш іо ди складу 
Кар.ііиськ. р ну Красіюград. окр. 
Потреби п.иснпіні в іипарач за 
доио.ііаіяла мини рапія, • і п. п селі 
1924. За іісргппсом 1926 у селі 
Ф. Руб ти - коро р ну — 235 госпо¬ 
дарств, 1099 ж. 192/ орган і а. т~ва: 
С.-г. кредитне паї піш ие, скотарсь¬ 
ке, машинне. Чсрса два роки на 
базі цих і и було створено ТСОЗ; 
у січні 1930 перші 3 колгоспи, 
які гіроіі нувалп лише 3 місяці, а 
навесні того ж року орган і а. кол 
госп «Шлях Жовтня». .Зі од ом 
побудовано сільмаг і с. ш., 1934 
закладено паркі Під час мім.-фа¬ 
шист. окупації (З.Х 19 і 1—19.ІХ 
1943) 120 чол. оивс.іспо гітлерів¬ 
цями на примусові роботи до Ні¬ 
меччини, 1943 село було спалене. 
Тепер у селі колгосп «Шлях Жовт¬ 
ня» (м’ясо мол. іа зернового на¬ 
пряму, тсх. культури), який у 
1956—57 був учасником ВСІВ, 
відділення зв’язку, ощадкаса, Бу¬ 
динок учителя, крамниця, с. ш., 
лікарня, дит. садок., Будинок 
культури на 400 місць, б-ка (17,3 

ФІЛАТЕЛІЯ НА ПОЛТАВЩИНІ 

міс. од. аб.). 1981 споруджено па- 
м’иміпк В. І. Леніну, 1956— вста- 
ііиплеію надгробок на братській 
моги/іі рач воїнів, які .загинули 
під чи оборони 1Н41 і а визволен¬ 
ня 1943 Ф. від окупантів, а також 
Стели ілгпблим вінпам-односсль- 
цям, які полягли (220 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
1990 встановлено плиту з іменами 
ноші її* визволителі в Ф. У 1943. 
ФІАЛКА — річка в Полтав. обл., 
ііва прит. р. Групі (бас. Дніпра). 
ФІЛАТЕЛІЯ НА ПОЛТАВЩИ 
НІ. Започаткована 1868 випуском 
земською поштою марки Пирятин- 
ського повіту, а згодом ще 11 по¬ 
вітів Полтав. губ. За період до 
1916 земські пошти видали 394 
марки основних типів. Особливою 
увагою користується ювілейна се¬ 
рія з 7 марок на ознаменування 
200-річчя Полтав. битви, а також 
унікальна марка 1912, на якій зо- 
б раже по вулицю села з хатами під 
стріхою га з стіжками сіна. Серед 
діячів земс. пошти значне місце 
належить голові управи П. П. 
Ганьку — відомому філателісту, 
автору книги «Земская почта Пол- 
тавского уезда» (1914). Марки 
всіх повітів Полтав, губернії 
увійшли до«Каіалога земских поч- 
товьіх марок», виданого 1925 Упов¬ 
новаженим ВЦВК но філателії 
та бонах Ф. Г. Чучіпим. Широкого 
розвитку набула філателія в по¬ 
воєнні роки. У 50-х рр. у Полтаві 
та Кременчуці виникли гуртки 
філателістів, які згодом об'єднали¬ 
ся в міські т-ва. 1962 було офіцій¬ 
но зареєстровано Полтав. міське 
г-во колекціонерів, яке незабаром 
виросло до обласного. З нагоди 
800-річчя Полтави (1974) видано 
марку № 4373, на блоці № 5126 
(1980), траса руху Олімпійського 
вогню включає Дубни, Полтаву та 
Чутове. Полтавщині та відомим 
полтавцям присвячені десятки мар¬ 
кірованих конвертів, карток, 
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ФОЛЬКЛОРНО- ЕТНОІ РАФІЧ- 
НІ АНСАМБЛІ Полтавщини. По¬ 
чали відроджуватися з поч. 60-х 
рр. На поч. 1900 у Полтав. області 
наліч, 520 Ф.-е. а., у яких брало 
участь 3037 чол. Це, як правило, 
невеликі колективи (до 12 чол.), 
які виконують обрядові пісні, щед¬ 
рівки, колядки, веснянки, петрів- 
ки та ін. укр. нар. пісні. Серед 
цих колективів є родинні ансамблі 
(80), хори-ланки (100), фольклор¬ 
ні колективи за фахом (24), ан¬ 
самблі простих музик (180), ан¬ 
самблі нар. інструментів (20), мо¬ 
лодіжні фольклорні ансамблі (50). 
Найкращі з них удостоєні звання 
«народних»: 1) Ф.-е. а. Тишківсь- 
кого центрального сільс. Будинку 
культури Лубен, р-ну. Засн. 1981. 
Керівник — Н. І. Самійленко. З 
1985 — народний. Дипломант все 
союз, і респ. конкурсів. 2) Ф.-е, а. 
Героя Соц. Праці II. II. Мороз з 
Солоницького сільс. клубу Лубен, 
р-ну. Засн. 1973. З 1981 — народ¬ 
ний. Дипломант всесоюз. і респ. 
конкурсів. 3) Ф.-е. а. Веселопо- 
дільського сільс. Будинку культу¬ 
ри. Засн. 1960. Керівник — Г. М. 
Наухатько. З 1985 — народний. 
Дипломант всесоюз. і роси, кон¬ 
курсів. 
4) Хор-ланка буряководів колгос¬ 
пу «Маяк» Сазонівського сільсь¬ 
кого Будинку культури Оржиць- 

Вулиця Кобеляцька 
(тепер — Фрунзе) у Полтаві. 
Фото поч. 20 ст. 

кого р-ну. Засн. 1970. Керівник — 
засл. працівник культури УРСР 
Герой Соц. Праці А. Д. Юрченко. 
З 1977 — народний. Дипломант 
Першого Всесоюз. фестивалю пар. 
творчості трудящих. 5) Фольклор¬ 
ний ансамбль нар. інструментів 
«Лучанські барви» с. Луки Лох- 
вицького р-ну. Засн. 1982. Керів¬ 
ник — І. І. Козаченко. З 1987 — 
народний. Дипломант республі¬ 
канських конкурсів. 
6) Ф.-е. а. Сасинівського сільс 
Будинку культури Пирятинського 
р-ну. Засн. 1975. Керівник — Т. М. 
Гузевська. З 1987 — народний. 
Дипломант конкурсів. 
■«ФОНТАН» — оздоровлювально- 
спорт. комплекс, розташ. на березі 
р. Ворскли між емт Нові Сапжари 
і с, Клюсіикл. Засл* 1958 як піопер- 
табір ім Пашіпка Морозом тре¬ 
сту «Полтавапафторозвідка», з 
196') — під сучасною назвою. З 
1978 піонертабір «Ф.» належить 
об’єднанню «Полтавнафтогаз гео¬ 
логія», з 1986 — оздоровлювально 
спорт, комплекс. 
ФРУНЗЕ ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(кол. Кобеляцька, з 1923 — Троць- 
кого; Жовтневий р-н) — від вул. 
Радянської до виходу на трасу 
Полтава — Кременчук. Назв. 1925 
на честь Фрунзе Михайла Васи¬ 
льовича (1885—1925) — рад. парт., 
держ. і військ, діяча. Н. у м. Піш- 
пек (тепер м. Бішкек, Киргизстан) 
в сім’ї військового фельдшера. 
Учасник Жовтневого повстання 
1917 в Москві. 1918—20 — коман¬ 
дуючий 4-ю армією С х. фронту, 
Пд. групою Сх. фронту, Турке¬ 
станським і Пд. фронтами. З груд¬ 
ня 1920 — уповноважений Рєв- 
військради па Україні, командую 
чий збройними силами України 
і Криму. Водночас із лютого 1922— 
заст. 1 оливи Раднаркому УРСР, 
заст. голови Укр. Економ. Ради. 
1924—25 — заст. голови і голова 
Реввійськради СРСР заст. нар¬ 
кома і нарком у військ, і мор. спра¬ 
вах СРСР, одночасно наче штабу 
РСЧА. Безпосередньо керував бо- 
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гм проти махновців під с. Доми рв 
кою Решети іпч ькоіо |> ну. І>уп.іп 
на Полтавщині, .(Окрема,, 1921 пи 
ступай у І Ін и ті на мітиш у н 
Жовтневому парку, І“ ' пан» 
участь V випуску курс нині ІІ«м 
іли< і • «н ІІ| х« * і ноі пікп пі «1» Ц. 
одна і и пм'ччіпіч і її ні і .і ні 1111111 ч 
у місті ІІ<> пні іірочі пні ШЛЯХ на 
Кобол як и4 пилки імроігпа паща 
У 19 па пси V) і і п і «І» В. були 
розташовані Всі\свитська, церн 
іш, 1 ио п і н міни і» к | »е і пі у І ран а 
огі !!.►, ІІгтрпіііічііиі.кіі кгриі, 
і у Ги ріп і і і норма іа іп Вулиця 
ргмии груІІОПіїн.і у 80 \ рр !() і г. 
До їй а при їм пн Полтавський 
парк гм І. УД Кот іяревсько 
по, на тер. якою .знаходяться 
Котляревського І. II. могила, 
Солдатської Слави Меморіальний 
комплекс. На Ф. в.— 'з-д «Елек¬ 
тромотор» (Л& 155),І1ДІ «Емальхш- 
маш» (М> 153), иолтан. відділення 
Укр НДГРІ (п. д гірничорудного 
ІН Ту, М1 І Г»), ГСХПІКуМ рад. 1»>р- 
гівлі (.>чР' 100), с. ні. К« і і 2/, 
Полтавський к\ іьтурпий міський 
центр (№ 10) її іп. їм. габл 
XII, XIV. 
ФРУНЗЕ М. і». ПАМ’ЯТНИКИ. 
Встановлено на чесгь фрун іе Ми 
хаіїла Вт п іьоинча (див. Фрунзе 
вулиця) 1) У с. Віляках Семенів- 
с ького р ну 1а.іі юбегопна скульп- 
тура па неї ляному постаменті, 
нижня частіша якого облицьована 
метласькоіо и їм кою. Висота — 
5,9 м. Відкрито 1969. 2) У с. Жу¬ 
ках Білицької селищної Ради Ко¬ 
беляцького р-пу. Висота — 4,1 м. 
Відкрито 1967. 3) У с. Мллютин- 
цях Пирягшіського р ну (скульп. 
М. Короткеїіич, арх. Є. Фуклева). 
Відкрито 1982. 1) У с. Нелюбівці 
Дикаїк ького р ну. Бетонне погруд¬ 
дя па цегляному постаменті. Ви¬ 
сота 5,95 м. Відкрито 1968. 5) У 
с. Олександрівн» Гребінківського 
р-ну. Відкрито 1967. 6) У с. Оленів 
ці Козельщи не ького р-ну. Залізо¬ 
бетонна скульптура па цеі ляному 
постаменті. Висота — 4,3 м. Від¬ 
крито 1967. 7) У емт Решетилівці. 

ФРУІЇЗІВКА 

Зпахоа.ся па місці бою підроз- 
(і іш Чсріюпої Армії, керованих 
М. Фрунзе* а загонами Махна 
(І » VI І о М). За лі.•юбегопна скульп¬ 
тура на Це і іяіюму постаменті. 
Висота 3,2 м. Відкрито 1965. 
8) У с. Фруизівці (кол. Микола¬ 
ївка і Гроїцьке) І лобинського р-ну. 
Залівобетоїніа скульптура па цег- 
мяному постаменті. Висота — 5,4 
м. Відкрито 1967. 
ФРУНЗІВКА ( кол. Миколаївка, 

1 роїцьке, Троїцьке-Мпколаїпсь- 
ке) — село Глобииського р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Сиротенки. 
Су час. назва — з 1922. Розташ. 
біля р. Манжелії (прит. Псла), 
за 31 км від райцентру та за 20 
км від залізнич. ст. Рублі вка, 
871 ж. (1990). Засн. під назвою 
Миколаївка в серед. 18 ст. мирго- 
род. полковником В. ГГ. Капністом 
(батьком рос. поета В. В. Каппіста; 
див Велика Обухі&ка) і названа 
па честь М. В Каппіста (брата 
поета). У 1795 Миколі Капністу 
в М. належав маєток і 608 душ 
кріпаків. 1833 на кошти поміщиці 
Маври Капніст споруджено муро¬ 
вану Троїцьку церкву з дзвіни¬ 
цею. З того часу село стало нази¬ 
ватися Троїцьким, але часто па¬ 
ралельно вживалася її перша наз¬ 
ва. За переписом 1859 записане як 
село Троїцьке Кременчуц. повіту, 
у якому — 127 дворів, 846 ж. 
У 60 х рр. 19 ст. належало помі¬ 
щику М. М. Котляревському. 
1863 село записане в алфавітному 
списку нас. пунктів Полі а в. губ. 
під назвою Микола ївка, у якому — 
127 дворів, 899 ж., винокурний 
з-д, відбувалося 2 ярмарки на рік. 
Пізніше було віднесено до Манже- 
ліївської волості. 1.1 II 1883 відкри¬ 
то земське нар. училище, при церк¬ 
ві існувала б-ка. 1900 у селі була 
сільс. громада селян власників, 
яка наліч. 272 двори, 1788 ж. Від¬ 
бувався один ярмарок на рік. У 
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і9і0— 323 двори, 237-1 к., діяв 
паровий млин. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918 7.III ІУ23 с. Фрупзівку як 
центр сільради віднесено до Ман- 
ЖСЛІЇВСЬКОГО р-ну Кременчуці ОК~ 

ругуі 2067 ж. (1923). До складу 
сільради па той час входили хуто¬ 
ри Бабки, Василежине, Данилен- 
ка, Михайлики, Штепи, 1926 у 
селі — 465 дворів, 2364 ж. З серпня 
1928 Ф. увійшла до складу ново- 
утв. Великокринківського р-ну. 
1928 ств. машинно-тракторне то¬ 
вариство, згодом — ТСОЗ «Чер¬ 
вона зірка», що 1930 переходить 
на статут с.-г. артілі, За переписом 
1939 у селі — 1690 ж. У період 
цім.-фашист, окупації Ф. (14. IX 
1941—25.IX 1943) гітлерівці стра¬ 
тили 23 жителі села, вивезли на 
примусові роботи до Німеччини 
100 чол., спалили громадські бу¬ 
дівлі та 408 хат. У Ф.— центр, са¬ 
диба колгоспу ім. М. В. Фрунзе 
(зернові і тех. культури, тварин¬ 
ництво), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, будинок побуту, не¬ 
повна с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок, Будинок куль¬ 
тури на 400 місць, б-ка (12,6 тис. 
од. зб.), історико-краєзнавчпй му¬ 
зей на громад, засадах, парк. 
Село радіофіковане 1954, електри¬ 
фіковане 1961. 1971 збуд. доро¬ 
гу з твердим покриттям. Серед 
уродженців села — укр. живопи¬ 
сець Шаповаленко Іван Савелійо- 
вич (Шаповалов, 1820—90) — крі¬ 
пак П. М. Капніста, що 1836 одер¬ 
жав відпускну, навч. у петерб. АМ 
та Римській академії св. Луки; ко¬ 
зак П. Ф. Чайка (дід композитора 
П. І. Чайковського; 1765—69 навч. 
у Київ, академії); доктор істор. 
наук, ген.-майор С. Ф. Найда 
(1903—83); Герой Рад. Союзу 
І. Г. Чорноволенко (1921—43), 
Пам’ятники: воїнам-односельцям, 
що загинули (140 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1959), 
М* В. Фрунзе (1969). У Ф. знахо¬ 
диться братська могила рад. вої¬ 
нів, які полягли 1941 при обороні 

та 1943 при визволенні села від 
гітлерівців (24 чол.). 
ФУРМАНОВУ Д. А. ПАМ’ЯТ¬ 
НИК у с. Жоржівцї Ш швацького 
р-ну. Встановлено 1972. Ім’я пись¬ 
менника носив місцевий колгосп. 
Фурманов Дмитро Андрійович 
(1891—1926) — рос, письменник, 
учасник 1-ї світової і громадян, 
воєн. У 1919—21 — комісар 25- ї 
Чанаєвської дивізії. Автор повісті 
«Червоний десант», романів «Ча- 
паєв» і «Заколот». Залізобетонний 
бюст висотою 1,2 м розмішено на 
постаменті висотою 2,65 м. 
фУрсівщіша — ручай у Пол- 
тав. обл., права прит. р. Тара¬ 
пуньки (бас. Дніпра). 

к 
ХАЛАБУДНОГО Я. Р. МОГЙЛА 
у с. Жуках Полтав. р-ну. Халабуд- 
ний Яків Романович (1897—1946) 
— укр. різьбяр, майстер пар. мис¬ 
тецтва УРСР (з 1936), член Спілки 
рад. художників України (з 1938). 
Учень Федора Коваля. Автор те¬ 
матичних скульптур, декоратив¬ 
них тарілок (з ховрашками, 1936), 
мисників, поличок, оздоблених тра¬ 
диційним полтав. різьбленням. 
Твори зберігаються у музеях Киє¬ 
ва, Полтави. Його роботи експону¬ 
валися на Всесоюз. виставці с.-г. 
і кустарно-пром. 1923 у Москві 
(почесний диплом), першій вистав- 
цг'укр. нар. мистецтва 1936 у Києві 
(друга премія), міжнар. 1937 у Па 
рижі (золота медаль). Похований 
на кол. Покровському кладовищі. 
ХАЛАМЕНЮКУ О. Й МЕМО 
РіАлЬНА ДбШКА у м. Кремен¬ 
чуці. Встановлена на місці будин¬ 
ку (вул. Халаменюка № 8), в яко¬ 
му до 1940 жив Халаменюк Олек¬ 
сандр Йосипович (1918—45; — Ге¬ 
рой Рад. Союзу. Н. у м. Кремен¬ 
чуці. Після закінчення уч-іца пра¬ 
цював на ХТЗ. З 1939 — в армії, 
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учасник рад.-фінляндської війні*. 
Знання Героя Рад. Союзу удосто»: 
ниіі 1945 (посмєрііК») іа особисту 
хоробрі м. і цідім і у, нмі ю Юрій 
НИЦТно і.'ШКОіюю і руною. 1 Гм і«' 
І><>н ін>< мі і. н\ чини мм 1.1 (.оті.а 
мармур, ш м рита 1 
X АЛ \ > Р1ІІ1 (Нарт мімік ькг і Цсх- 
МІІ І'СРІ»* І І Г Унр.ЦЖТ» ІМ І П.І ) 
се піше Кар 11 їм і.ким» р ну, центр 
СІ 'ІЬС. Ра III п ір и нутті II, ЯКІМ 
підпори ІММІ ІНі (« ПІШ І Викули 
хл, Кр.н п( ('Іі'рін'ііїм! Млі нн ) 
І шікііі ми і, 111«. * п • м ніч.і 1.1 і . М ір’н 

їм мічл С умі н.і п.і шіі а 1957. 
Рм.іі.ііл 1.1 27 км і*і і райцентру 
і.і і.і п мирі « І Кар мін.а. І«Ч/М к. 
(1990), З 1 і чжрТі 1У її- ці ЗЄМ і і 
на.'іе'жадп до Кар.іівської вотчини 
генерала І.-Ь. Вєйсбаха, потім — 
ген.-фельдмаршала Ь,-К Мїніха, 
1743 були пожалувані 'імператри¬ 
цею Єлизаветою Петрівною графу 
О. Г. Розумовському. Після емер 
гі пі гаппьоіо на поч. 70 х рр. 18 ст. 
їм-річнії ні ,к> і і о го брата, останні.*) 
л> і; іі>м іп і України К. І. ІN > іу 
мовської«і 1849 Кар мій і.кип м.іі 
юк купила їй піка кіінінпн Олена 
Павлівна. Ні Марніш і мка, їм Ц<'\ 
містріика як самій і і і і 11 і поселення 
на ГОІІ чаї ні .ні.ріп п* н. З 2 ї 
іюл 1!) * і п я і ер ні нюсепа і*> 
складу 111 пі.мім.кі н ні» їм* її Костям 
і ііпої рад. пойму. У кп х рр 19 сі 
у центрах Мартіні і певного іа Цех 
містерівсі.кого упрашмг’м.і їй Гяв 
ляються непе мім поселення На 
весні 1902 у Карліш вкііі економії 
стався ряд сел. виступів, для при¬ 
душення яких та охорони шести 
управлінь у Цехмістрівку прибула 
рота солдатів. За переписом 1910 
у Мартенівському управительстві 
—14 дворів, 04 ж.; у Цехмістерівсь- 
кому—24 шори, 153 ж.У 1911 —14 
на тер. Цехмістерівського упра 
вительства власники Карлівської 
економії — герцоги Мекленбург- 
Стрілицькі та принцеса О. Г. Сак- 
сен- Альтенбурзька засн. Мартинів- 
ський цукрозавод (діяв до 1918). 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Тоді ж хутори на тер. упра- 

ХАРКІВЕЦЬКИЙ ТЕАТР 

шш /їм їм ні ціесело до Мар’янів- 
і ьіч«м і і м.ради Кшіградського, по- 
іім Красної рад. повіту, з бе- 
Р ти 1923 ю Карлівського р-пу 
Красної ра і. округу, а червня 1925 

Ми пан. округу (іСП. ДО вересня 
1930) У ммміїі 1925 була відрод- 

і < п і Мартин!вськ.і цукроварня. 
У Ч) \ рр на .землях кол. упра- 
нпіглічін був органів. радгоспно 
вирощунаїппо цукрі буряка для 
цукрозаводу, який у ЗО х рр. об’єд¬ 
найся з заводом у єдиний дукро- 
комбіпат ім. С. М. Халтуріна 
(Халту рінськ ий цукрокомбінат). 
При ньому були відділки: Халту- 
ріпський, Вакулівський, Тишен- 
ківський та Шевченківський. На 
поч. Великої Вітчизн. війни облад ¬ 
нання з ду було евакуйовано в тил 
країни. У період нім.-фашист, 
окупації (20 IX 1941—20.ІХ 1943) 
гітлерівці розстріляли 5 жителів 
*ела, вивезли на примусові робо- 
тн ю Пімеччипи більше Г70 чол., 
піа шли шачпу частину села. 13.IV 
1957 с ще Халтурінського цукроза ¬ 
воду Мар’ян і вської сільради від¬ 
несено до категорії робітн. селища 
і назване Халтуріне. На тер. сели¬ 
ща знаходяться: цукрозавод та 
наді оси цукрокомбіпату ім. С. М. 
Ха 11 \ | > і 11 а, відділення зв’язку та 
Ощадбанку^ АТС, радіовузол, бу¬ 
днів ж побуту, лазня, с. ш., лі¬ 
карня, фелі. цім ргвко акушерський 
пункт, -миска, 7 дитсадки, клуб 
на ї.)0 місць і ісІїюуі-1ацовкОЮ, б ка 
(16,5 гін. од. зо.) ( оре і уро.ркен- 
ців селища 1 * роп ( оц. Праці 
Є. М. Золота рьсш. Пам’ятники: 
В. І. Леніну (1953); воїнам одно¬ 
сельцям, що по і ні -і 11 (249 чол.) на 
фронтах Великої Іімчпап. війни; 
на братській могилі рад. воїнів, 
які загинули (20 чол.) під час 
визволення X. 1.943 від гітлерівці® 
(обидва — 1956). 
ХАРКІВЙЦЬКИЙ АМАТОРСЬ¬ 
КИЙ ТЕАТР. Ств. 1903 А. Ю. 
Тесленком у с. Харківцях Лох- 
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тщімм.. шчніу. РоЗЇІОЧав свою 
ДІЯЛЬНІСТЬ II і сою М. Кропивпиць- 
кого «ІІевольник». Комісія по ор¬ 
ганізації народних розваг при 
Народному домі, до якої звернув¬ 
ся за дозволом на влаштування 
вистави Архип Юхимович, дору¬ 
чила режисеру Лохвицького ама¬ 
торського театру М. М. Дьякову 
ознайомитись зі складом сільських 
акторів, допомогти їм костюмами 
гі реквізитом з фондів Нар. дому 
і взяти на себе керівництво виста¬ 
вою. Тесленко виконав роль слі¬ 
пого Степана, на яку в пресі були 
схвальні відгуки (він як артист 
міг би зробити «честь будь-якій, 
навіть і не сільській сцені» — газ. 
«Полтавский вестник», 1903). А. Те¬ 
сленко написав для театру п’єси 
«Горобина ніч» (текст втрачений), 
«Не стоїть жить». Архип Юхпмо 
вич надсилав свою п’єсу для озли 
йомлення М. Кропивиицькому У 
репертуарі театру були також 
п’єси Карпеика-Карого, Кропив 
ницького, Островського та ін, 
драматургів. 
ХАРКІВЦІ — село Гадяцького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. де¬ 
путатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Бутовичеське, Кияшківське та 
Круглик. Розтані, за 18 км від 
райцентру та за 20 км від залізпич. 
ст. Гадяч. 903 ж. (1990). Згаду¬ 
ються в істор. джерелах 2-ї пол. 
17 ст. Належали до Рашівської 
сотні Гадяцького полку. Універса¬ 
лом гетьмана І. Мазепи віддані 
судді І. Кореневському, потім пе¬ 
рейшли на ранг полковим осаву¬ 
лам І. Воронченку та Г. Крисі, 
а універсалом гетьмана І. Скоро¬ 
падського від 1712 X. віддані 
гадяцькому полковому осавулі М. 
Стишевському, з 1764 значаться 
за рашівським возним Павловсь- 
ким. За переписом 1859 X. (село 
власницьке, казенне і козацьке) 
Гадяцького пов. ГІолтав. губ., 
162 двори, 1315 ж., дерев. Різдва 
Богородиці церква (1780, нова 
1889). 1900 у X. Рашівської вол.— 
257 дворів, 1749 ж., діяли земська 

і школа грамоти, 2 сільс. громади 
(козацька і селян-власників). 
1910 — 280 дворів, 1688 ж., посі¬ 
вів — 1174 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. X. стали центром сільради. 
Під час нім.-австр. окупації 1918 
у X. діяла підпільна група. 1923 
село віднесено до Гадяцького р-ну 
Роменського округу, 1956 ж. 1926 
організ. артіль «Шлях до соціаліз¬ 
му», з 1931 діє семирічна школа. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(18.IX 1941—13.ІХ 1943) гітлерівці 
розстріляли 15, вивезли на приму¬ 
сові роботи до Німеччини — 114 
жителів. У селі діяла партизан, 
група. Тепер тут розташ. центр, 
садиба колгоспу ім. В. І. Чапаєва 
(зерново-буряківничоїо напряму), 
неповна с. ш., фельдшерсько аку¬ 
шер. пункт, дитсадок, Будинок 
культури на 300 місць, б кл (12,7 
гне. од. зб.). У X. мемор. комп¬ 
лекс: 2 пам’ятники (обидва — 1954) 
на братській могилі рад. воїнів, 
які загинули під час визволення 
1943 села від нім.-фашист, за¬ 
гарбників, і в честь воїнів-одно- 
сельців, що полягли (264 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни, 
обеліск (1987) борцям за владу 
Рад. 
ХАРКІВЦІ — село Лохвицького 
р-ну, центр сільс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані нас. 
пункти Архипівка та Западинці. 
Розташ. в долині р. Лохвиці (при¬ 
токи р. Сули), за 6 км від рай¬ 
центру і за 18 км від залізпич. ст. 
Сула. 621 ж. (1990). Відомі з се¬ 
ред. 17 ст. (позначені на карті 
Г. Л. де Бон лана як значний 
нас. пункт). З 1648 X. входили до 
Лохвицької сотні. У 80-х рр. 17 
ст. селом володів сотник А. Гама- 
лія, 1712 — осавул Гадяцького 
полку. З 1781 — у складі Лохвиць¬ 
кого пов. Черні г. намісництва. 
1792 в X.— 769 козаків і 125 за¬ 
лежних селян. З 1796 — Малорос., 
1802 — ІТолтав. губ. За переписом 
1859 у X. (село власницьке та ко 
зацьке) 290 дворів, 1568 ж., /*ерев. 
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ХАТКИ Троїцька церква (1876), мри піп 
б ка, церкопіп>п.ір.н|инмини піком 
та школа грамоти І'ЮО 133 дпо 
ри, 1396ж. Пі і час революції 1 905 
07 відбулися селянські заворушеи 
ля, в яких їм я в участь й у кр, Пгн ь 
мениик А. К). Гесленко(див > исож 
Харківецьки й аматорський тт 
атр). 1910 -— 141 двір, 192/ к , 
орної землі 2167 дес., посівів 
1797 дес. 
Рад. владу проголошено у і ічпі 
1918. У 1920 ств. КПГ, 1921 
т-во споживчої коопсрпції, 1926» 
КОМСОМОЛ. ОСЄрО;М»К'|| у 197/ 
ТСОЗ, 1932 — парт орі цію 
Навесні 1931 ств. е г. арі і іьяЧср 
воний вартовий», а влітку того ж 
року — с.-г. артіль ім. А. Ю. Тес- 
ленка, які згодом об’єдналися в 
один колгосп під назвою «Черво¬ 
ний вартовий». 1934 він був поді¬ 
лений на три колгоспи. У роки 
нім.- фашист, окупації (13.IX 1941 
—13.IX 1943) гітлерівці стратили 
6, вивезли на примусові роботи до 
Німеччини бл. 200 жителів. У 
селі діяла підпільна нарт, група, 
два члени якої загинули в бороть¬ 
бі з окупантами. Тепер у X* роз- 
таш. центр, садиба колгоспу ім. 
А. Ю. Тесленка (зерново-тварин¬ 
ницького напряму), відділення 
зв’язку, неповна с. ш., фельдшер¬ 
сько акушер. пункт, комплексний 
приймальний пункт , Ііудппок куль¬ 
тури на 300 місць, б ка (9 тис, од. 
зб.), Тесленка А. /О, музей. Урод¬ 
женцями X., крім А. 1(). Тесленка, 
є драматург О. Ф. Коломієць 
(автор п’єс «Фараони», «Голубі 
олені», «Дикий Ангел», «Камінь 
русина», «Злива»), вчені-біологи 
О. П. Діброва і П. П. Діброва, 
засл. учитель УРСР Я. Г. Діброва. 
На Тесленка А. Ю. могилі встанов¬ 
лено погруддя письменника. 1958 
— пам’ятник на братській могилі 
рад. воїнів, що полягли при оборо¬ 
ні 1941 і визволенні 1943 села від 
нім.-фашист, загарбників, та вої- 
нам-односельцям, які загинули 
(214 чол.) на фронтах Вел. Вітчизн. 
війни. 

\ \ІК1!ЩІ село Пиряти, р лу, 
це 111 р сі іье Ради нар. депутатів» 
млі підііпрядКоііПііі села П носке» 

( Ііі« 111111111 < не І'О.Н.НІІ ШіГ) III. IV 

р У рип, м І! км пі і райцентру, 
90! М (19:)П). З.м II і* 15 » г. ко »л- 
іміми Входини и> ІІиря’ііні. дру- 
іщ «омі і Лубен. полку. 1 1781 
сі іп 11111 > > 11 пік І.М »і (» повіту, 2(>4 
ЧИМ! 1/8/ у \.~ 797 ж. У 1859 
\ село папське і Козацьке, 267 
д порі в, 1754 ж., церква, \ 1900 М&- 
лежали до ПирятиіЗ» ьолюСгї, 412 
дворів, 2035 ж., земська школа, 
дерен. Архістратпго Михайлівська 
церква (1878). При церкві була 
6 ка, церковнопарафіяльна школа, 
два земських пар. училища та 
церковнопарафіяльне попечитель- 
ство. У 1910 — 443 двори, 2585 ж. 
Основні заняття населення, тес¬ 
лярство, столярство, ткацтво, шев¬ 
ство тощо. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1923—25 в X.— 2494 ж. 
Під час нім.-фашист, окупації 
(18.IX 1941—18.ІХ 1943) до Німеч¬ 
чини вивезено 222 чол., розстріля¬ 
но 16 ж, У X.— колгосп ім. Г. Ди- 
митрова (рільничо-тваринницько¬ 
го напряму), с. ш., Будинок куль¬ 
тури на 250 місць, б ка (9892 од. 
зб.), у с-щі Вишневе — лікарня. 
У селі — пам’ятник Г. Димитрову 
(4967); надгробки (1957) на брат¬ 
ськім могилі рад. воїнів, які 
загинули (86 чол.) при обороні 
1941 і визволенні села 1943 від 
гітлерівців, та пам’ятник воїнам- 
одпосельцям, що полягли (171 
чол.) па фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 
ХАТКЙ — урочище біля с. Куй- 
бишевого Шишацького р-ну поб 
лизу р. Псла. Мальовнича місце¬ 
вість. Є дубові гаї, зарості вербо¬ 
лозу, ростуть осика, тополі, кле¬ 
ни] Багато видів птахів, в т. ч. кар¬ 
ликовий підорлик і пуіач. Водять¬ 
ся дикі кабани і кози, лосі, лисиці, 
зайці. 1905 в X. була збуд. Коро- 
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іґ/іка Іі / ()ач(і Поблизу розтані, 
дачі лікаря О. О. Волкенштейна 
(чоловіка реїзолюц. народниці 
Л. О. Волкенштейн), Кістяківсь- 
ких [Кістяківський Олександр 
Федорович (1833—1885) — укр. 
історик права, вчеиий-криміналіст, 
автор праці «Права, за якими су¬ 
диться малоросійський народ»; 
його сини: Кістяківський Володи¬ 
мир Олександрович (1865—1952) 
— фізико-хімік, акад. АН УРСР 
(з 1919), акад. АН СРСР (з 1920) 
та Кістяківський Богдан Олексан¬ 
дрович — учений-фізик, на поч, 
20-х рр. виїхав за кордон]. 
ХИЛЬКІВКА — село Хорольсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар, 
депутатів, якій підпорядковане 
село Григорівна. Розташ. за 17 км 
від райцентру і за 12 км від заліз- 
нич. ст. Хорол. 717 ж. (1990). 
Виникло наприкіп. 18 ст. Назва 
села походить від прізвища помі¬ 
щика Хилькевича. На 1863 у X 
Хорольського нов.— 51 двір, 442 
ж , мурована церква, збуд. на 
кошти власника села. 1890 в X 
було 39 дворів та 521 ж., на кош¬ 
ти земства збуд. лікарню і почат¬ 
кову школу. У довіднику «Мало- 
россия» за 1903 згадується маєток 
поміщика П. Г. Афапасьєва на 
хуторах Горохівщипа і Териівщи- 
на при с. Хильківка Хорольського 
пов., в якому був з-д чистокровних 
рисистих і робочих коней. 1910 — 
106 дворів, 699 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. З весни до осені 1918 се¬ 
ло було захоплено денікінцями. 
Весною 1919 утв. 4 земельні гро¬ 
мади, 1920 — об’єдналися в одну. 
1928 організ. колгосп «Ленінсь¬ 
кий шлях». Перший трактор у се¬ 
лі з’явився 1932. У 1940 працюва¬ 
ло від МТС 6—8 тракторів, були 
2 автомашини, 2 молотарки. Дія¬ 
ли 2 поч. і семирічна (1926) школи, 
лікарня, сільс. клуб, б-ка. Під 
час нім.-фашист, окупації (14ЛХ 
1941— 18.ІХ 1943) понад 100 чол. 
було вивезено до Німеччини. На 
1990 у селі колгосп «40 річчя Жовт¬ 

ня» (м'ясо-мол. та зернового на¬ 
пряму), с. ш., лікарня, дитсадок. 
Будинок культури (на 400 місць), 
б-ка (13 429 од. зб.). Пам’ятник 
(1971) воїнам-односельцям, які за¬ 
гинули (161 чол.) на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. 
«ХИМЕРА». Літ. гурток, який 
діяв 1918—23 у Полтаві. 
ХИТЦІВСЬКЕ ГОРОДЙШЕ 10 - 
1 пол. 13 ст. Розташ. в ур. Коло- 
мак, за 2,5 км на Пд. від с. Хигців 
Лубенського р-ну, на правому 
березі р. Сули. Виявлене в кін. 
19 ст. О. І. Лютецьким, обстежува¬ 
лося 1945 Ф. Б. Копиловим, 1971 
М. П. Кучерою і СГ В. Сухобоко- 
вим. Серед знахідок — шиферні 
пряслиця, залізне вістря стріли, 
ветикий рибальський гачок, кістя¬ 
ний гребінь. Знахідки зберігають¬ 
ся в Ермітажі, І \ АН України, 
Подтавськ. краєзнавчому музеї. 
ХИТЦІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ 5— 
1 пол. 8 ст. Знаходиться за 0,7 км 
на Пд. та Пд. Зх. від с. Хитців 
Лубенського р-ну в ур. Шимбере- 
ве, біля підніжжя правого берега 
р. Удай. Досліджувалося 1973 — 
76 Є. О. Горюновим. 11л. 0,4 га. 
Серед знахідок виявлені уламки 
і цілі форми ліпних глиняних 
горщиків, сковорідок, покришок, 
глиняні прясла тощо. Колекція збе¬ 
рігається у Петербург, відділенні 
ІА АН (Москва). За ЗО—50 км на 
Пд. від X. п. розташований кур¬ 
ганний могильник давньоруського 
городища в ур. Коломлк, що скла¬ 
дається з 29 насипів висотою 0,25— 
1,2 та діаметром >—11 м. 
«ХЛІБОРбБ» — перша на Над¬ 
дніпрянські іі Україні газета укр. 
мовою; видавалася у листопаді — 
грудні 1905 в Лубнах на кошти укр 
громади. Вийшло 5 номерів; чет¬ 
вертий номер був конфіскований 
владою, після 5-го номера газета 
була заборонена. Тираж 5 тис. 
примірників. Редактор — М. ІПе 
мета. 
ХЛОНЬ О. І. МОГЙЛА у с. Ве- 
ликих Будищах Диканського р-ну, 
Хлонь Олександра Іванівна (1891 — 



ХОМУТЕЦЬ 1930) — укр. килимарниця, май 
стер нар. мистецтва УР( Р О 
1936), відомий фахівець фарбу 
иання вовни II у Великих І«уди 
іцлх. Навив і м и У і іии і мли рІ 
Ісіянп КиїіОііСііКп (1850 1912). 
Ні» ацюва іа м арі і іі їм. І і ріиия 
Коц'і псиої | к * і и • ноці і. Учасниця 
Першої виставки \ к|» пар. мис¬ 
тецтва 1936 в І їв ві Похована на 
кладовищі І рони мм церкви. 
ХМЕЛІ ВСЬКОГО ФОТО 
АТЕЛЬС у Мої і а ні. Фотоа гельє 
фотогра(|»а художника Йосипа Цс 
лестім.щип Хме вик ькоїо (1849 — 
1924). Працювало у По паві на 
пул. О іскі аіі ірії» ькііі у оу (. .N1» І6 
а 1875 (за і її. даними — а 1880Х 
Син польс. шляхтича і рос. дворян 
ки Хмелсвськин 1875 переїхав з 
Петербурга до Полтави, де меш¬ 
кали батьки його дружини. Від¬ 
крите в Полтаві фотоательє було на 
той час одним з найкращих у Ро¬ 
сі к Роботи Хмелевського «на пол¬ 
тавську тематику *> експонували¬ 
ся на багатьох оітчігщ. і міжпар 
виставках, де одержували високі 
иагороди, їх охоче публікували 
журнали Росії. За знімками Хме¬ 
левського надруковані цілі серії 
поштових листівок «Типи Мало¬ 
росії» і «Краєвиди Полтавщини». 
Хмелевеькпіі — автор-видавець фо¬ 
тоальбомів «Гоголь на Родиме» і 
«Земскиіі іом в Пол гаве». У нього 
знімалися В КорОленко, П. Мир 
ний, Г. Мжчм дов. М. Скліфосов- 
ський, а також велика група дія¬ 
чів культури, що приїжджали 
1903 на відкриття Котляревсько 
му І. П. пам'ятника (Л. Українка, 
М. Коцюбшк ький, Г. Хотксвич, 
В. Стефанпк, О. ІІчілка, М. Ста- 
рицькиіі, В Саміїїлспко та ін.). 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА 
ВУЛИЦЯ у Полтаві (Ленінський 
р-н) — від пул. Пролетарської до 
проси. Вавилова. Наз. на честь 
Хмельницької) Ьогдана (Зіновія) 
Михайловича (бл. 1595—1657) — 
гетьмана України (з 1648), держ. 
діяча і полководця. У липні 1650 
Б. Хмельницький перебував на 

ІІолгзиішіпіі Ні ридав Полтаву, 
Миргород 1.1 ін міста. 17.VIII 1650 
з Миргорода написав листа до пу¬ 
тивльської о поі водії С. ІІрозоров- 
ськоіо про врегулювання торго¬ 
вих взаємин. 
Вулиця ирок.іадена у 20—30-х рр. 
20 ст. у заплаві р. Ворскли на тер» 
кол§ Кінноярма}ЖОвоїилощі, де від¬ 
бувався кінний ярмарок, яким по¬ 
чинався Ілліпський ярмарок. У 60— 
70 х рр. опрацьовано проект новою 
житл. р ну Левада, за яким ведеть¬ 
ся забудова 5—9-поверховими бу¬ 
динками на намивних територіях. 
У Кобеляках встановлено Хмель¬ 
ницькому Богдану пам'ятник. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ БОГДАНУ 
ПАМ’ЯТНИК у м. Кобеляках. 
Встановлено в парку 300 річчя 
возз’єднання України з Росією, 
Залізобетонна скульптура па гра¬ 
ні тому постаменті. Висота — 5,5 м 
(скульптор І. II. Клиалерідяе). 
Відкрито 1962. 
ХОДбСИХА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Псла (бас. 
Дніпра). 
ХОЗОВЕЦЬ — річка в Полтав. 
обл., прит. р. Шишацької Говтви. 
«хозяйство полтАвщи- 
НЬІ». Щомісячник Полтав. губе- 
коиомнаради. 1921—24 видавався 
у Полтаві. 
«ХОЗЯЙСТВО РОКЕНІЦИНЬІ». 
Журнал Романської повітової на¬ 
ради. 1922 видавався у м. Ромнах. 
ХОЛбДИА річка в Гіолтав. 
обл., ліва прит. р. X о роду (бас. 
Дніпра). Довж. 1 і км, площа бас. 
97,4 км2. Тече тер. Семенівського 
та Хорольського районів, 
холбдний. Ручаї у Полтав. 
обл. 1) Права прит. р. Вудакви 
(бас. Дніпра). Тече тер. Гадяць- 
когор-ну. 2) Ліва прит. р. Сгогнів- 
ки (бас. Дніпра). Тече тер. Кре¬ 
менчуцького р ну. 
ХОМУТЕЦЬ — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Довж. 22 км, площа бас. 
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ЯЛ,І км . П<»\пл річки 1,5 м/км. 
Ширина річища 2 м. Боліт 1,3 км2. 
IV,че тері Миргород, р-ну. На бере- 
аі X.— с. Хомутець. 
ХОМУТЕЦЬ — село Миргород¬ 
ського р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Довгалівка і Малі Сорочинці. 
Розташ. у межиріччі р. Хоролу і 
р. Хомутець, за 18 км від райцент¬ 
ру і залізнич. ст. Миргород. 
3082 ж. (1990). Засн. у 16 ст. Мир¬ 
городі козаками. 9.XII 1620 польс. 
король Сигізмунд III віддав Мир¬ 
город з хут. Хомутець шляхтичу 
Івану Чернишевському, але 1621 
їх захопив черкаський староста Ко¬ 
стянтин Вишнєвецький (дядько й 
опікун Ієремії Вишневецького). 
Польс. суд присудив ці володіння 
королю, який 21.VIII 1621 віддав 
їх Бартоломею Обалковському. 
Але К. Вишнєвецький не підкорив 
ся рішенню суду і до визвольної 
війни укр. народу 1648—34 X. 
був у числі іюго володінь. Наступ¬ 
ний власник — хомугецький сот¬ 
ник, пізніше — Миргород, пол¬ 
ковник Павло Апостол, який 1659 
був наказним гетьманом. Населен¬ 
ня X. брало участь у повстанні 
1657—58 під проводом М. Пуш 
каря. У 1689 Данило Апостол (зго¬ 
дом — гетьман Лівобережної Ук 
раїни) одержав на X. універсал 
гетьмана І. Мазепи. Козаки Хо¬ 
му гецької сотні брали участь у 

Хомутець. Колишній палац садиби 
Муравйових Апостолів (тепер вете¬ 
ринарно-зоотехнічний технікум). 

Північній війні 1700—21. За да¬ 
ними перепису 1729—ЗО у X.—478 
дворів. 1774 село відвідав у складі 
наук, експедиції рос. вчений-при- 
родознавець, член Петерб. АН 
A. її. Гільденштедт (1745—81). 
1782 у селі наліч. 8051 ж. На поч. 
19 ст. господарем X. став рос. пись¬ 
менник, історик і дипломат І. М. 
Му равйов- Апостол (нащадок Д. 
Апостола по жіночій лінії). Сім'я 
Муравйових-Апостолі в дала трьох 
видатних діячів декабристського 
руху — братів І полита Івановича 
(1806—26), Матвія Івановича 
(1793—1886) та Сергія Івановича 
(1795—1826). У Хомутецькому ма¬ 
єтку бували П. І. Пестель, М. П. 
Бестужев-Рюмін, М. І. Лорер, 
М. С. Лупін та інші декабристи 
(див. Декабристи на Полтав¬ 
щині). 
У мастку Муравііових-Апостолі в 
була велика б ка класичної і нової 
л-ри, багаторічні комплекти віт- 
чизп. та іноз. журналів. У 1884 
маєток перейшов до С. К. Гартінга, 
який одружився з вихованкою 
B. І. Муравйова-Апостола. За пере¬ 
писом 1859 в X. було 596 дворів, 
3378 ж., 2 церкви, суконна ф ка, 
щороку відбувалося 3 ярмарки 
(у 1863 — 4 ярмарки на рік). 1863 
тут сталося селянське заворушен¬ 
ня, викликане незгодою селян 
сплачувати дуже великі грошові 
податки на землю. У 1754 полков¬ 
ником М. Д. Апостолом (сином 
Д. Апостола) була збудована му¬ 
рована Троїцька церква з дзвіни¬ 
цею, 1883 освячена ІІокровська 
дерев’яна церква з дзвіницею, при 
якій діяли б ка і жіноча школа 
грамоти, у 1892 — дерев. Воскре- 
сенська церква (при ній теж була 
б-ка). 1884 в приміщенні, спору¬ 
дженому на кошти поміщиці Му- 
равйової Апостол, відкрито зем¬ 
ську школу. З 1891 діяла земська 
лікарня. У 1888 та 1889 X. від¬ 
відав А. П. Чехов. Він хотів прид¬ 
бати тут хутір, заснувати «літера¬ 
турну колонію» і побудувати лі¬ 
карню, але ці задуми не здійсни- 
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ІТИСЯ. Влітку 1889 ПІН «НІ (КрЙЛ* 
у X. тала нош його майстра гончар 
ної справи П ї. Кали.пка, ип- 
робн ЯКОГО потім і к< попуііа мм я 
в різних музеях країни За пере 
ПИСОМ 1900 МІ 'ГСЧКО Хому ГСЦЬ 
Хомутецької ВОЛОСТІ Мпріород. 
повіту з гірилег тими хуторами по 
ділялося на коттщьку і селянську 
СІЛЬСЬКІ громи чи <* пінська ПАДІЧ. 
570 ДВОрСн, ІІ »* і коїаіп киї 
громаді було І 19 ДВОріП, ЮРТ І;. 
У X. діяли іемсі.к.і іа церковно 
ЩірафІя п.пй шкоди, відбувалося 
5 ярмарків і’М,) пі ікрнго лемп. 
ку бібліотеку чигапьпто, па ноч 
о с і. іразкову майстерню 
рогових виробім (тим. Ремісничі 
навчальні заклади). За даними 
1910 в X.— 854 двори, 4542 ж. 
Діяло два парових млшіи. У 1901 
в X. був ств. революц. гурток. 
У грудні 1905 селяни вчинили 
напад па масток Гаргінга; були 
в ікликапі війська, найактивніших 
учасників іаарсштовапо н кинуто 
до в и чіпці V 1913 І і п селі < по 
руджепо Холіутецькгі/о кредите? 
во кооперативне о товариства бу¬ 
динок. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 си п нерпи* колектив¬ 
не господар» що Червона нива» 
і 1( 03 • Колосок . 11а баті помі 
і ЦИЦЬКО ГО ма< гку ві ікрпТО прокаї 
іній цупкі допомої її селянам С. і 
машинами, худобою, насінням; у 
кол. будинку Мураийових Апо 
столів відкрито одну з перших па 
Україні агропрофшколу з 3 річ¬ 
ним терміном навчання. У 1921 
ремісники-одинаки, що були зай¬ 
няті у виробництві рогових виро¬ 
бів (6 л. 600 чол.), створили артіль 
«Гребінець». Вишивальниці об’єд¬ 
налися в артіль ім. II. К. Крупсь- 
кої. З 7.III 1923 X. віднесено до 
Попівського р ну Лубен, округу 
(існували до 1930). Тут з прилег¬ 
лими хуторами наліч. 5252 ж. Дія¬ 
ли абонент Миргород, телефонної 
станції, поштове відділення. У 
1929—30 виникло кілька ТСОЗів. 
Протягом 1930 органі з. два кол- 

ХОМУТЩЬ 

госпп ім, Г, І. Шевченка та 
«ІІаїшт праця У 1910 колгосп ім. 
Шепче цка був учасником Всесоюз¬ 
ної і. і шк гатки V Москві, На 
початку Великої Віт чи пі. війни 

ІТИ боротьби з порогом у X. було 
орі іпі.'іопапо партизан, і |.упу (40 
•Ют.) на чо іі а командиром Г. І. 
Іпаіцспком та комісаром II. ( Вов¬ 
ком, яка входила до миргородсько¬ 
го партизан, загону «Перемога». 
У потому 1942 велика група пар¬ 
тизанів попала в оточення і заги¬ 
нула. За період нім.-фашист, оку¬ 
пації (15.IX 1941—48.IX 1943) гіт¬ 
лерівцями було страчено 54 жи¬ 
телі села, вивезено на примусові 
роботи до Німеччини 230 чол. 
Відступаючи, фашисти знищили 
колгоспне майно, ферми, худобу. 
У селі — колгосп ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка (м’ясо-мол. та зерново тех. 
напрямів), дільниця Миргород, 
ф ки «Україна», відділення зв’яз¬ 
ку, С. ш , Хомутсцькнй ветери¬ 
нарно зоотехнічний технікум, 
мед. комплекс на 50 ліжок, дитса¬ 
док, Будинок культури на 400 
місць, клуб на 400 місць, 3 б-ки 
(95 тис. од. зб.), Хомутецький 
історичний мути (7,5 тис. експо 
п.м і в). Пам’ятка архітектури 2-ї 
пил. 18 сг.— палац Муравйових- 
Апостолів садиби. У ньому 1975 
па честь 1 >0 річчл повстання від¬ 
крито музей декабристів; на тер. 

Хомутець. Будинок культури. 
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Ч,*ЧЦпп'ц/,ки/0 парку (зЛСІІ їм 
ііч'і. 1У ст., площа 77 іа) имч<> 
дяться три дуби, які носа іші і. М. 
Муравйов-Агкх гол на честь сво¬ 
їх синів гекабрисіів. Уродженця¬ 
ми X (.: рос. вчений в галузі ве¬ 
теринарії А. І. Петров (1779— 
1849); мінний машиніст панцерни¬ 
ка «Потьомкін», учасник повстан¬ 
ня у червні 1905 Г- Т. Стриж; 
укр. рад. письменник В. Г. Бе- 
зорудько (1913—85); доктори біол. 
наук І. Г. Верещака, І. Г. Виваль- 
ко, І. М, Захарченко (1907—76); 
ген.-лейтенант Рад. Армії С. А, 
Лаврик (1902—87); Герой Соц. 
Праці К. І. Гулій. Пам’ятники: 
на братській могилі партизанів і 
підпільників, що загинули 1941— 
43 (1957), та на честь воїнів-од- 
носельців, які полягли (478 чол.) 
на фронтах Великої Вітчизн. вій 
ни (1967). На пн. околиці X 
знайдено крем’яний ніж доби бром 
зи та залізні наконечники стріл і 
списа. Відомі знахідки посуду 
черняхівської культури. Деякі з 
них зберігаються в нар. музеї. 
На Сх. та Пд. від села на землях 
колгоспу ім. Шевченка знаходять¬ 
ся залишки 12 курганів. Іл.— 
табл. XXIV 
ХОМУТЕЦЬКИЙ ВЕТЕРИНАР¬ 
НО-ЗООТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІ 
КУМ. Ств. 1920 в кол. палаці 
Муравйових-Апостолів садибі як 
аі ропрофшкола з однорічним (з 
1927 — трирічним) терміном на¬ 
вчання. 1930 школа була перетво¬ 
рена на технікум свинарства. 1933 
при технікумі ств. навчально-ви- 
робн. г-во і він став наз. Хомутець- 
кий зоотехн. технікум. 1956 від¬ 
крито заочне відділення по спеці¬ 
альності зоотехнія. У 1957—66 тех¬ 
нікум готував зооветтехніків. З 
1960 — сучасна назва. З 1967 почав 
готувати вет. фельдшерів, у 1970 
— 82 — зоотехніків-організаторів. 
1990 технікум готує фахівців з 
трьох спеціальностей: зоотехнік- 
організатор, зоотехнік і ветеринар¬ 
ний фельдшер. 
На фасаді будинку технікуму 

Гч і .11(4 *П ієно меморіальну Дошку 
декаористам. Іл.— табл. XXIV. 
ХОМУТЕЦЬКИЙ ІСТОРЙЧНИЙ 
МУЗЕЙ в с. Хомутець Миргород, 
рлгу. Був відкритий в одній з 
кімнат сільс. Будинку культури 
1965. У 1970 музей перенесено в 
окремий будинок, де він роз¬ 
містився в п’яти кімнатах. Наліч. 
понад 7 тис. експонатів. Експози¬ 
ція відображає історію краю від 
найдавніших часів (кам’яного ві¬ 
ку) до сучасних подій в житті 
с. Хомутець. Частина експозиції 
відведена речам з маєтку декабри¬ 
стів Муравйових Апостолів (див. 
Муравйових-Апостолів садиба) — 
книжки, чорнильниця, стінний го¬ 
динник тощо. Значна увага при¬ 
ділена односельцям — учасникам 
Великої Вітчизн. віііші Ю41—45. 
У 1‘)82 музею нрнсвос но звання 
народної о. 
ХОМУТЕЦЬКИЙ ПАРК — па¬ 
м’ятка садово-паркового мистецт¬ 
ва респ. значення (з 1960). Розташ. 
у с. Хомутці Миргород, р-ну. 
Засн. на поч. 19 ст. на тер. Му¬ 
равйових-Апостолів садиби. Рос 
туть липа, граб, береза віком по¬ 
над 200 р., дуб черешчатип — дуб- 
трійця, посаджений І. М.Муравио- 
вим Апостолом на честь своїх си¬ 
пів декабристів. Натер. X. п. є став 
із штучними острівцями. В одному 
з приміщень палацу, розташ. на 
тер. парку, міститься присвячена 
декабристам частина експозиції 
Хомутецького історичного му 
зею. X. п. перебуває у віданні Хо- 
мутецького ветеринарно-зоотех¬ 
нічного технікуму. Площа парку 
77 га. Іл.— табл. XXIV’. 
ХОМУТЕЦЬКОГО КРЕДИТО¬ 
ВО КООПЕРАТИВНОГО ТОВА¬ 
РИСТВА БУДИНОК. Спорудже¬ 
но 1913—14 у с. Хомутці за проек 
том інж. М. І. Єлагіна і худож¬ 
ника О. Г. Сластіопа в українсь¬ 
кому архітектурному стилі. 
Включав зал для проведення збо¬ 
рів, ділові приміщення кредитово- 
кооп. товариства і бібліотеку. Кож¬ 
на частина мала свої окремі входи 
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і, водночас, приміщення сполучи 
ЛИСЬ МІЖ собою ПС< рс ним, III" < при 
НДО додІЛ і «і і* >м V їх імікОрИ» І Ш 
їмо. За і прмк{ї.ціі.і ш ш Тикі пік 
па і лунковими їм р.’мпчк.імн і 
іуб'ї.М І мЬі їм і іииим об Оімумрп 
НИМ | і і б 110 І г ’ 11 і І Ч М I II11 І Д ІІ'ТЛ ,'ІЛ 

ВІКНІ І р.і їм IIІ НІН • І III» « І II КуТіЮЇ фор 
ми. 11.1 І, || X«> І.ІМІІ III М »«>11III Н ІІ ІІ.І X 
були в і. 11111«* і і.і 111 11 .і пі м її юч і даш 
КМ, ЩО ІИ.ГІМН ІИ1 мі.ІПІІ М> флі .1 І. 

Великої 11111 *. і ішн п 1 >у пінку ні м 
пав ( 11 І у і і І ІЧНІ, ІІЛ ДВОХ ПІЧНИХ 

МЛІ ІІІІі іЧ Сн І ІІІІІІІІ Ну ю ІИСрнТі) 
мері іпнм і< >. гомV Піп був вищим, 
а н Середи ій ’і.и мни мокрі ил Я була 

їли піл і і ому ті ічЧ.і Ки| >і 11 її ио 
всьому периметру під і риму на III 
кротитеййги коники. У 20 х рр. 
нерсб удовам ий під клуб. 
ХОРЇШКН — село Козельщинсь- 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Вільне (кол. Зайці), Глибока 
Долина, Загребли, Копійка, Пл- 
шеніпка (І І.чіпси на), При пінка, 
Юрки, Кірочки. Розтані за 20 км 
від рапцеїп ру га іа 20 км ві і за 
лізнич. ст. Козсдьщпна 929 ж. 
(1990). Впсрпк X і гаду гоївся в до 
кумептах 1600, ма ні .»() хаі і мале 
жали польс шляхтичам Ліщнпсь- 
кпм. 1625 їх купили Немпричі 
за Ю0 ті но іі.і , злотих. З 1648 X. 
пні піп ні до » к іа і.у Говтвяпської 
сотні Миргород- полку і ІІалсжп 
ли Юрію Немирпчу укр. млі 
пату, козацькому полковнику. По 
ходив з новгородського бояр, ро 
ду, який в 15 ст. переселився у 
Велике князівство Литовське, де 
одержав великі маєтності на Ук¬ 
раїні. Навчався в Голландії, Анг¬ 
лії, Франції, написав кілька трак¬ 
татів з філософії і богослов'я. ІІа 
поч, внзв. війни укр. народу 1648— 
54 втік з Черні гішципи, де теж були 
його маєтки, до Польщі і боровся 
проти повсталого народу. У серпні 
1649 перейшов па бік Б. Хмель¬ 
ницького, який закріпив за ним 
усі його володіння на визволених 
укр. землях. ЇО| Немирич був 
послом Б. Хмельницького у Шве 

ХОРІШКИ 

ції і І ‘рапсі іьпанії. Після смерті 
гетьмана ра.іОМ з і Ипгопгькпм 
буп одним і пктпшшх учасників 
ім-рпопорін і Польщею, рсаульта- 
ГОМ МОЮ було VI ІЗ МІМІ І І (1 дяці> 
Н п/п договору 1() ЇЛ. НІ (. І. Ви юр¬ 
ського одержав підтвердження па 
маєтності па Лі побереж. Україні, 
н і. ч. іі Хорішкп. У вересні 1659 
Немпрнч був убитий білоруськими 
селянами під час нар. повстання. 
1691 іовтвянськмм сотником при- 
піачили М. І. Остроградського, 
який захопив частину земель з X. 
За переписом 1726 у X. Говг- 
вяпської сотні Миргород, полку 
наліч. 112 дворів посполитих. У 
1729 — 107 дворів. 1745 X. нале¬ 
жали Миргород, полковому обоз¬ 
ному Федору Москову. 1659 — 
1764 — входили до складу Полтав. 
полку, 1764—84 — Новосанжарсь- 
кою повіту Новорос. губ. У 1781 
X. па ііч. 188 хат, у т. ч. виборних 
козаків — 72, козаків иідпомічни- 
ків — 12, посполитих — 104. 1784— 
96 X.— Катеринослав, намісницт¬ 
ва, 1796—1802 — Говтвянського 
повіту Малорос, губ., а з 1802 — 
Кобеляцького повіту Полтав. губ. 
X., записані як козацьке поселен¬ 
ня, буди володінням підполковни¬ 
ці І І. 1 УІІІКОВОЇ. У селі діяли 
КІННІЇ і І З І донської породи, всли- 

Хомугсці». ЬудіЩок КрСДПКШО коопе¬ 
ративного топариї іь.і. 
РеконсТрукція. 
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КОІ |Н»|.ІІОІ \удоо»і — у горської 
іл волоської, а також овечий з-д. 
Тут же були кінний з-д місцевої 
та англ. породи і з-д великої рога¬ 
тої худоби угорської та волоської 
порід титулярного радника Федо¬ 
ра Маслова (можливо, Москова). 
За переписом 1859 X. мали 390 
дворів, 3549 ж. Тут знаходилося 
волосне правління, відбувався 1 
ярмарок на рік. Після сел. рефор¬ 
ми 1861, у березні 1862, хорішківці 
відмовилися підписати уставні гра¬ 
моти в маєтках поміщиків Сушко- 
ва та Потоцького. У зв’язку з цим 
мировий посередник просив висла¬ 
ти в Хорішки два ескадрони сол¬ 
датів. 1882 на кошти Су пікової 
споруджена мурована Микола¬ 
ївська церква з окремою дерев, 
дзвіницею. За переписом 1900 у 
X. Хорішківської волості Кобс 
ляцького пов. знаходилася козаць 
ка сільс. громада, до якої входи 
ли також козаки прилеглих хуто¬ 
рів, 567 дворів, 4067 ж., церковна 
бібліотека, 2 церковнопарафіяльні 
школи та 1 земська. У користу¬ 
ванні громади було озеро. Відбу¬ 
валося 2 ярмарки на рік. 
З поч. ревотюції 1905—07 у X. 
проводять активну антиурядову 
агітацію серед селян К. Ф. Сте- 
шенко, який до 1905 працював у 
Полтав. залізнич. майстернях, звід¬ 
ки був звільнений за революц. 
діяльність і, повернувшись додому, 
працював слюсарем в економії По- 
тоцьких поблизу X., а також міс¬ 
цеві жителі Д. Г. Маляров, Я. Д. 
Харченко та ін. У лютому 1905 
пристав Кобеляц. повіту повідо¬ 
мив, що в X. поширювалися листів¬ 
ки РСДРП. У зв’язку з оголошен¬ 
ням царського маніфесту 17 жовт¬ 
ня 1905 в X. відбулися багатолюд¬ 
ні мітинги. 17.XI 1905 зібралося 
близько 500 жителів. Революц. 
заворушення у селі було придуше¬ 
но за допомогою поліції та військ, 
частин. У серпні 1907 поліція в 
жителя X. Ф. К. Голобородька 
виявила підпільну друкарню, де 
друкувалися листівки. На 1910 у 

X. (з хут. Гончарівки) — 286 дво¬ 
рів, 1574 ж., був млин з паровим 
двигуном. Частина населення зай¬ 
малася ремеслами. У серпні — ве¬ 
ресні 1917 селяни X. разом з селя¬ 
нами Бригадирівки самовільно за¬ 
хопили 97 дес. землі Козельщин- 
ського Різдвяно-Богородицького 
жін. монастиря. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У квіті того ж року село 
захопили нім.-австр. окупанти. 
Кол. боєць одного з червоногвард. 
загонів В. Г. Литовченко ств. під¬ 
пільну групу, а у травні організу¬ 
вав партизан, загін з 130 чол., 
який розгромив ворожий підроз¬ 
діл. 1921 організувався комсомол, 
осередок, який очолив В. Бистро». 
Наступного року ств. клуб, мри 
якому діяв драмгурток. 
7. ПІ 1923 Х« віднесено до Бршлдін 
рівськогор му Кремецчуц округу. 
За даними па 17.ХІІ 1926 у X.— 
324 двори, 1515 ж. До складу сіль¬ 
ради входили хутори Десятини, 
Костівка, Низька Вакулівка, Па- 
шенна, Поділ та однойменний хут. 
Хорішки. У лютому 1931 буряко- 
виробниче кооперат. т-во реорганіз. 
у с.-г. артіль «Єдиний шлях». У 
1932—33 внаслідок голоду на¬ 
селення зменшилося на кілька сот 
чоловік. 1936 організ. Хорішків- 
ську МТС, перші 33 трактори якої 
вийшли на поля весною 1937. У селі 
діяли паровий млин, олійниця. 
Працювали лікарня, с. ш., клуб, 
б-ка. У період нім.-фашист, оку¬ 
пації (15.ІХ 1941—25.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці стратили 4 жителі села, 
одного з них спалили живим. Ви¬ 
везли на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 73 чол., спалили колг. 
будівлі, 495 хат жителів села. 16. V 
1959 Хорішківську і Юрківську 
сільради об’єднано в одну — Хо¬ 
рішківську з центром у X. У 1958 
Хорішківську МТС реорганіз. в 
РТС, а з червня 1961— у відділен¬ 
ня «Сільгосптехніки». 
У X.— центр, садиба колгоспу 
«Перемога» (зерново буряко-тва- 
ршшицького напряму), млин і 
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ХОРОЛ Олійниця, ремонтна майстерня Ко 
зельщинського РТП, за гот пункт, 
дільниця РЕС. Від і,і іепня ж я іку, 
ЛІС, радіовузо, і, підлі в пня ощіі і 
баНКУ, С, Ш.( ЦММШЯІІІ ПК.ірііЯ, 

ПСІ І,ІД МІШЦІ, ПІН ,1 ПІК «( (ЯМ 'І 

КО», І >V іній я і V п і Урн н.і і:»() 

мк пь і і п<»( ііііііп (ітчоїіі киюм і.і 
і гонкою її « йорі 31 мім, о к;і (15,4 
ТИС. ОД. (б.), будніня І ми .у IV, 

СІЛЬСЬКІМ! І< трико кр.н ІІІЛПЯНІІ 

музей У род/тином X і Скиба 
Андрій Ддііи мямгі (І905 8(>) 
парі, і і ря - мяч N Г( Р, історик, 
акад. \11 N14 Р ( і і'»«./) Закін. 
192.» П однім їм і. іехіїікум І »ун 
па пні. і.і і .чіткій і и.ірі рс» 5от і, 
1959 08 секретар ЦК Компар 
тії України, 19о8— / і — директор 
Ін-ту історії АН УРСР. У с. Па- 
шенна (тепер Пацієнтка) нар. 
М. В. Остроградський (1801—61) 
— укр. математик, акад. Петерб. 
АН (з 1830). У ІТашепііщі — Осгп- 
роїрадсько&о М Н. молила. 1974 
У ХорІШКІНС.ЬКІН С III., ЩО ІМКІІІЬ 

його ім’я, об і а пі. піо музей М. В 
ОстроградсЬХоп». У »*. Юрках пар. 
І. А. Мил сі 11-кий Герой Рад. 
Союзу (1945), укр пін і.менппк 
А. В. 1 оловко (1897 І 9« 2). У і руд¬ 
ні 1977 па місці йоЮ хати цідкрито 
Головкц 1 Н иач'шпний тшк. 
У цьому к солі пар. Протопопоіз 
Віктор Павлович (1880 —1957) — 
укр. психіатр, акад. \11 УРСР (з 
1945), ллгл. ііяч науки УРСР (з 
1934). Після закінчення Віііеько- 
во-мед. академії (1906) нраціонан у 
Петербурзі, Харкові (1923 14), 
Києві (з 1944). У Хорінікіпсі.кііі 
с. ш. навчалися ппсьменпіікп — у 
20 х і>р. Д. М. Косарик Ковален¬ 
ко та 1929 ЗО Олесь Гончар, 
який, зокрема, у листі відповіді 
до учениці ції і школи Л. Мопіенсь- 
кої писав: Хоріпіки, далекі мої 
Хорішки па березі Псла! Ніколи 
вони не забудуться, як перші радо¬ 
щі життя і перші ного гіркоти. 
Там знав дружбу, там уперше про 
кинулася любов до літератури, лю¬ 
бов на все життя...» 
У X. мемор. комплекс — братська 

м<»і їм.і |>ад. воїнів, які загинули 
111 > 11 обороні 1941 і визволенні 
І ї»і. і * і * і.і пі і. 11 і ( рі виїв, та пам’ят¬ 
ник воїнам о ІПОССЛЬПЯМ, які Ііо- 
ЛНІ ш (І і вол.) на фронтах Вели¬ 
кої Вітчмзи. війни (19 )7). Па 
сі їьс. кладовищі 19 »7 встановле¬ 
но обеліск па братській могилі 
борців іа владу Рад, полеглих 
1919—20. 
Па околиці с. Юрки є неолітичне 
поселення. На ІІд. та Пд. Сх. від 
(ела збереглися залишки 6 курга¬ 
ні в висотою 4—5 м, один з них 
носить назву Гостра Могила. У 
с. Приліпка кургани (32) епохи 
бронзи (2 тис. до її. е.). 
ХОРбЛ — річка у Сум. і Полтав. 
областях, права прит. р. Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 308 км (в 
межах Полтавщини — 241 км), пло 
гца бас. 3870 ісм2. Тече тер. Галиць¬ 
кою, Миргородського, Семеиів- 
м.кою, Хорольського, Глобипсь- 
Ког'О районів. Живлення переваж¬ 
но дощове. Використовують для 
водопостачання і зрошування. На 
X.— м. Миргород. 
ХОРбЛ — місто, районний центр, 
розташ. на правому березі р. Хо- 
ролу. 14 936 ж. (1990). Перша 
згадка про Хорол є у духовній 
Володимира Мономаха (1083), у 
якій записано, що в тому році гна- 

Хорол. Успенський собор. 
Фото 1908, 

*** 
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пі 111 ■ н »иц,і м .їй Хорол. Назва міста 
походить від назви річки, що у 
буквальному розумінні означає 
«швидкий». Давній X. містився 
на високих горбах правого берега 
тоді повноводної ріки, мав оборон¬ 
не значення. Місто було свідком 
кривавих сутичок слов’ян з кочови¬ 
ками 1107. 1111, 1185, 1215. У 1382 
X. з прилеглими селами підпав під 
владу Великого князівства Ли¬ 
товського; після Люблінської унії 
1569 — до Речі Посполитої. З 
1648 X.— сотенне містечко Мир¬ 
город. полку, яке наліч. 1279 
гооп-в. У 1781 X. став повітовим 
містом і входив спочатку до Київ., 
з 1795—-до Катериносл. намісницт¬ 
ва (див. Хорольська фортеця 17— 
18 ст.). Всіх жителів у X. на 1787— 
2436 чол. статі, у т. ч, свящепослу- 
жителів і церковнослужителів 
27, купців — 23, городян — і >3, 
різночинців — 91, козаків — 730, 
селян казенного відомства — 147, 
поміщицьких — 1014, різночинсь¬ 
ких і козацьких підсусідків — 251. 
6 дерев, церков, у т. ч. одна кладо¬ 
вищенська; відбувалося 4 ярмарки 
на рік (Миколаївський за два тиж¬ 
ні до З.У, Пєтропавлівський — 
29=VI, Успенський — 15. VIII, 
Введенський —21.XI). З 1796 X.— 
у складі Малорос., 1802 — Полтав. 
губ. У 1-й пол. 17 ст. місту надано 
Хорот герб. 1802 X. займав площу 
442 дес., 3583 ж. У місті діяло 9 
кустарних виробництв, 2 цегель- 

Хорол. Воскресенська церква. 
Фото иоч. 20 ст. 

ні, 3 солодовні, 4 пивоварні, 2 
винокурні, 3 водяні млини, 24 
вітряки, щотижня — 2 базари, 4 яр 
марки на рік. 1779—90 споруд. 
Миколаївську церкву, 1808 — 
Успенський собор, 1821 — Воскре- 
сенську церкву. 1813 засн. приват¬ 
не уч-ще, через два роки — дво¬ 
класне чоловіче уч ще, 1835 — 
парафіяльне. У цих закладах нав¬ 
чалося 310 дітей. Діяло 3 лікарні, 
жителі X. передплачували 43 га¬ 
зети й журнали. 1859 X.— повіто¬ 
ве місто, 605 будинків, 3726 ж., 
поштова станція, 2 муровані і З 
дерев, церкви, єврейський моли¬ 
товний будинок, 1897 в X.— 7218 
ж., 1905 — 7957 ж Протягом 1905 
в X. відбувалися мітинги, демон¬ 
страції. Хорольські робітники бра^ 
ли участь у Жов'їікчюму загально¬ 
му полії, страйку 1905. У 1910 у 
X. наліч. 1121 і (к подарс і їй), 7931 
ж., З парових млини, 1 парова олій¬ 
ниця, пивоварний з-д, цегельний 
з-д, 2 друкарні. У квітні 1917 в 
X. виникла робітнича Рада. Вліт¬ 
ку 1917 відбувся повітовий з’їзд 
Рад. Того ж року ств. Хорольсь- 
кип музей імені В. П. Бірюкова. 
У 1917 місто складалося із двох 
кварталів, наліч. 878 будинків, 
4344 ж. Передмістя: ур. Зубанівка 
і Кирстівка. 25 січня 1918 з’їзд 
місц. Рад проголосив Рад. владу 
на Хорольщині. 5.XI 1920 X. від¬ 
відав Голова ВУЦВКу Г. І. Пет- 
ровськіїй. У квітні 1920 відбувся 
повітовий з’їзд, а в січні 1921 — 
IV Хорольськии з’їзд Рад робіт¬ 
ничих, селянських і чсрвоноармій- 
ських депутатів. У 1922 в X.— 
Ш 943 ж. У ліпші 1925 X, віднесе¬ 
но до розряду міст. У 1925—26 
в місті почали працювати підпри¬ 
ємства місцевої пром-сті — 3 мех. 
млини, олійниці, хлібобулочні це¬ 
хи, чоботарня, пошивочні майстер¬ 
ні, електростанція, з’явились нові 
підприємства по переробці с.-г. си¬ 
ровини (харчокомбінат). Було на¬ 
лагоджено видобуток торфу, ви¬ 
робництво черепиці, комишитових 
плит, збільшилося виробництво 
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X О РОЛА ГЕРБ цегли. 1930 стп. артіль «Червона 
борозна», у 1931 М ІГ, і6уд«» — 
папо новий ра м<м ранг іяш мінім і*у 
:»0 і. У 1939 іЮ'і.іо і і 1-і і її мі \ иіі'і М МІірсмії, З \. ииіГя іапе гвор- 
іііііі 111« ( 1910 пі ікрин» іі.'ч и ідіпіі’І •)< и мі і ч у к | >, рим курна ііста і 
роїйіцичпй м ир Міі і к.і о к.і н.і гумнрпі 1.1 1( > І. Ламам. У с. пі. 
іі*і ікиї і і Ш і мі гомін, іі'іирико N ' працювали аасл» учитель 
Краї їм ііі*ііііі му к і ї ї імчпіі ум, 
середня, нснопин * і рі мім і іні*і.11 
Копа ШКОЛИ, Ні Чфнн мімі і і ріюм 
ничОї молоді, іиім'їа механізації!, 
бух. І МОД. 1111\ О 111 ІІІ І *ІМ« МІМ 
фаіиигі с»ку п ми > ( И ІX І9*4 
19. ЇХ 1933) її мни ці мн марі м ми 
загін \ X іЬ.інмп їм і твори пі і і 
бір сморгі « Хп/>п /м і.ксі : ч</ н 
якому за гм пули пияч! ігодсй. 
1 емер у X її мром, мі хїіри 
ємств,' молокіжонсгримим комбі¬ 
нат дитячих продуктів ім. XXV7! 
з’їзду КПРС та мех. завод, буди¬ 
нок побуту, 3 с. ш., муз., спорт, 
школи, радгосп-технікум механі¬ 
зації і електрифікації с. г., сільс. 
професійно тех, уч ще, автошкола 
ДТС \АФ, б диісадків, Будинок 
піоиерів га школярів, (гамція юних 
натуралістів га юних техніків, 
Будинок Культури на Зб() місць, 
кінотеатр Копгсмь , районна лі¬ 
карня, районна і ипяча бібліо¬ 
теки, краєзнавчий музей* УрОд- 
ж< мірі ми X. і у к р. І рос. фоль¬ 
клорист га літературознавець N1 А, 
Цертелев (Церегголі; 1790 1869); 
укр. гхосі пісняр і ІІСЦН01 \ М 
Заїка; укр. марисовець В. М Ми 

УІ*( Р, критик, журналіст і крас¬ 
ні. І Мі ЦІ. І( () -II ІОННІ ІЗ укр. 

І умори» І М І» Ку ІІМ. У місті 
(міх о, і мть рамі.і кіз Вісті Хороль- 
11111 м 11 ^. N \. їй і.іпоплеію нам ят- 
ммкм м і Арійських могилах жертв 
мім фашизму 19*11 і.Б 19*1!); 1937 
(обидва рекет *р. 1982) та па- 
м’яіішк виним одпоссаі.цям, які 
ію іяі пі під час Великої Вітчизп. 
війни 1953 встановлено пам’ят¬ 
ник на могилі червоногвдрдійців 
(затнули 1918 і 1919); 1971 — 
Ф. Іі. Дзержинському, 1979 — 
В. І. Леніну, 1972 — пам’ятним 
знак Трудової Слави — трактор 
«Універсал». Встановлено мемор. 
дошки: 1968 — на будинку, де 
містився 1920 волосний комітет 
комсомолу; 1967 — па будинку, де 
проходив 1919 перший волосний 
з’їзд Рад Хорольщшш; 1983 — на 
будинку, де виступав 1920 Г. І. 
ГІетровський; 1967 — на будинку, 
в якому пар. і жив Герой Рад. 
Союзу Н. А. Леуцький (1912— 
10), Див. цикл ст. на термін «хо¬ 
роми І.кий . 

ХОРОЛА ГЕРБ. II а даний у 1-й 
по і. І сі І Іа щиті у червоному 

сюренко; Герой Рад. Союзу М. II. полі схрещені вістрями донизу зо- 
Леуцький (1913—і:>). У вересні лота шабля і сі рі із. Затверджений 
1837 під час відвідування У краї- 1782. Уніфікований 1857 за систе- 
ни по дорозі з Одеси в X. побував 
рос. поет В. А. Жуковський (1783— 
1852; див. „Жуковського В. А. що¬ 
денники“). У 1820 і 1824 в X побу¬ 
вав О. С. Пушкін. У Хорольеь- 
кому Повіт, уч-щі 1819—22 навч. 
укр. пост романтик, байкар і фоль¬ 
клорист Л. І. Боровиковський 
(1806—89), тут він провів останні 
роки свого життя (див. Боровиков- 
ського Л. 1. могила). З.Х 1962 у X. 
побували укр. поет А. С. Малиш 
ко (1912—70), укр. композитор 
П. Майборода та укр. письменник Герб Хорола. 
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МГІІ.І І>. Ф. Коне (див. Гвро). Ієну 
вав до 1917. 
ХОРбЛА ПЛАНИ. У 1787 для іс- 
тор. голографічного опису Київ, 
намісництва викопано схематич¬ 
ний малоформатний дрібномасш¬ 
табний ілюмінований план повіто¬ 
вого міста Хорол, Він орієнтований 
по сторонах світу, у нижній части¬ 
ні аркуша має лінійний масштаб, 
справа від якого — «Описание 
строєний» на 7 пунктів. Рельєф і 
гідрографію показано схематично. 
Нанесено земляний вал одноділь- 
ної міської фортеці на мису піні 
впадінні в р. Хорол струмка Ла- 
година. Хрестиками показані со¬ 
бор, три парафіяльні церкви та од¬ 
ну на міському кладовищі. Позна¬ 
чені дороги на Говтву, Городище, 
Лубни і в хутори, а також плану¬ 
вання: на центр, мису — ггорядко 
ве, близьке до регулярного, пав 
коло — радіальне. На лівобереж¬ 
жі р. Хорола показане с. Вишня¬ 
ки. На плані також позначено тор¬ 
гову площу в межах фортеці та 
присутствені місця на зх. від неї. 
1802 у складі «Атласа Малорос- 
сийской губернии» на окремому 
аркуші у прямокутній рамці ви¬ 
конано план міста Хорола — ілю 
мінований, дрібномасштабний, 
орієнтований по сторонах світу 
(Пн. — справа). Заголовок — у 
верхній частині аркуша, справа — 
герб міста, у правому нижньому 
куті — пояснення з 9 пунктів та 
лінійний масштаб у саженях. На 
плані заливкою зображено дуже 
складну гідрографічну мережу — 
заболочену заплаву р. Хоролу з 
численними протоками, старика¬ 
ми, озерами, островами; ьідмивкою 
і штриховкою зображено рельєф 
і характер рослинності (поля, сади, 
заболочені луки). Планування і 
трасування укріплень показано до¬ 
кладніше, ніж на попередньому 
плані. Земляний вал мав 6 брам. 
Гол. вулиця проходила вздовж во- 
дорозділу центр, мису, з обох боків 
цієї вулиці у фортеці стояли тор¬ 
гові ряди. Тут же був дерев’яний 

собор, а трохи східніше — муро¬ 
вана парафіяльна церква. З окре¬ 
мих споруд на плані відзначені 
4 корпуси присутствених місць, 
кілька притулків, парафіяльні цер¬ 
кви у Вишняках та на ін. передміс¬ 
тях, кузні на березі річки при 
полтав. дорозі. Через заплаву р, 
Хоролу прокладено дві довгі греб¬ 
лі. Невеличкими греблями був 
перегачений у 4 місцях струмок 
Лагодин. Позначено також шляхи 
на Лубни й Чернігів, Полтаву, 
Кременчук. Зберігаються у Пуб 
лічній б-ці ім. Салтикова-Щедріна 
(Петербург). 1805 Полтав. губерн. 
креслярнею під керівництвом 
М. Амвросимова розроблено новий 
план м. Хорола на засадах класич¬ 
ної регулярності. 1 Ірисутствені 
місця і торгові ряди Проектували¬ 
ся на гер кол. фортеці, земляні 
ва їй якої підлягали знесенню. 
Нові вулиці були запроектовані 
ортогональною мережею з пря 
мокутними кварталами. Центр, 
площу розпланували у пн. части¬ 
ні фортеці, вона мала ромбовидні 
обриси. На Пд. околиці міста ви¬ 
значено 2 ярмаркові площі. План 
опублікований у ПСЗ, протягом 
1-ї пол. 19 ст. був частково здійс¬ 
нений — переплановано міський 
центр. Планування кол. перед¬ 
мість не зазнало змін. Див. також 
ст. Плани міст Полтавщини. 
ХОРбЛЬСЬКА ФОРТЙЦЯ 17— 
18 ст. Виникла па поч. 17 ст., як 
укріплене ядро Хорола. Розтань 
на мисоподібному пагорбі право¬ 
го берега р. Хоролу, при впадінні 
в неї струмка Лагодина. Абриси 
X. ф. наближалися до трикутни 
ка. У 17 — 1-й пол. 18 ст. укріп¬ 
лення складалися із земляного 
валу, рову, палісадової огорожі 
та дерев’яних башт, кількість 
яких становила, ймовірно, 7—8. 
Заг. довжина укріплень, згідно 
Хорола плану 1787 сягала 800 саж. 
Всередині містилися дві дерев, 
церкви, будинки сотенних і місце¬ 
вих установ, торгові ряди, школа, 
шпиталь, громадські й приватні 
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ХОРОЛ. РЕАЛЬНЕ УМ ЩЕ двори. У 2-й пол. 18 сг. X. ф. 
.'занепала. Збереглися залишки зем¬ 
ляних укріплень» Див. також Обо¬ 
ронне будівництво. 
«ХОРбЛЬСЬКА ЯМ V» (Дулаг 
ЛР 160) ПІМ фйЦіЖ І 'І ІІ^ЗЇр для 
НІЙСЬКОВОІІОЛОПГПИХ ЧСрВОНОЇ Ар- 
міі у N. Хори.п, Існував з 20 ве¬ 
ресня 1 ЇМ 1 іи> 1 ’» вересня 1943. 
У шести І ПІ ЩМііХ бріїгськпх МО¬ 

ГИЛ нокоїі ьси 11 р.і ч мі і 91,5 до 
100 тис. ри пінських громадян — 
чоловіків і кіпок, комуністів і без- 
парііпипч, у родженій в різних міст 
І сіл ( Р( Р П \кт І КОМІСІЇ по рол 
елі чуваш ПО ВІІВЬК з л очнії І 0 від 
1.Х 1943 І.І III.ЄМ НО, (»Г ИМн <*ре (ІІІМІІ 

винуватцями знищення тю їси в 
«X. яг» є гебітскомісар Ейзелах, 
начальник гестапо Дітман, комеи 
дант Зінгер, єфрейтор. Нідерайн 
(у 1942 нагороджений Залізним 
хрестом), фашист, лікарі Фрюхте 
і Шредер та ін. 
За життя в’язнів «X. я » вели бо 
ротьбу |і.і с. натріоти П. II. Лпсеи- 
ко, М. А Ра ічепм), вчителька 
М. Г. Яиуп, інженер І М- МІ» вч< п 
ко, в’язні. архітектор А Ф Ове.р 
чук, лікар Л ІЗ Орловський. 
Спец, загін майора І. М 11 у і >а« а 
вивів па волю до /0 військовослуж¬ 
бовців » числа кома 11 пюго складу, 
вчених і июрчої інтелігенції. Вага 
то з них дісталися рад їм іу 
і воювали до кінця пмніп Габір 
смерті п< розкрив їй кінця всю 
таємницю трагічної заіпбелі рад. 
людей. Колишній в’я «< пі» худож¬ 
ник О. Різниченко написав кар¬ 
тину, на якііі зобразив, як фашис¬ 
ти глумилися над полоненими, 
нацьковуючи на них собак, б’ючи 
нагаямп. Ця картина була направ¬ 
лена в Нюрнберг Чимало страш¬ 
них сцен зобра пі в художник Є. С. 
Кобитєв у картинах- етюдах: «До ос¬ 
таннього подиху * і чЛюди, будьте 
пильні», а також у кпи іі « Хорол ь 
ська яма». Про табір смерті «X. я.» 
письменник М. Дуоов написав по 
вість «Біля самі твого дерева». 
хорОльське кінці-: почат¬ 
кове УЧЙЛИЩЕ чоловіче. Зиск і 

1913. Містилося у власному при¬ 
міщенні. Мало 4 класи. Приймали 
ся діти 10—13 років обох статей, 
що закінчили початкову школу. 
Утримувалося за рахунок держа¬ 
ви і плати за навчання. Учнів — 
120 (1916). Учителями працювали 
випускники учительських і и 11 її. 
Миргородської школи малювання. 
хорОльське повітове учй 
ЛИЩЕ. Засн. 1813 для підготовки 
дітей всіх станів до вступу із гім¬ 
назії. Спочатку мало дворічний, 
з 1833 — трирічний курс навчання. 
1844—45 учнів, у т. ч. 26 — діти 
дворян та обер-офіцерів, 1 — ду¬ 
ховенства, 3 — купців, 15 — подат¬ 
них станів; 1860 — 49 учнів, 
1864 — 63 учні. 1861 при уч-щі 
відкрито недільну школу, 1865 
б-ка уч-ща перетворена на публіч 
ну. 1877 X. п. у. реорганізована на 
2 класне і міське уч ще. У X. п. у. 
навчалися Й. В. Варвинський 
(1811,—78) — лікар, проф. Моск. 
уп ту Л. Г, Боровиковський (1806 

89) — укр. поет, етнограф і фі¬ 
лолог. 
ХОРбЛЬСЬКЕ РЕАЛЬНЕ учй 
ЛИІЦЕ. Засн. 1908. Мало 7 класів 
3 одним підготовчим. Містилося 
у власному приміщенні. 1913 — 
215 1915 — 290, 1917 — 337 уч- 

Хорол. Пам’ятник жертвам 
німецької о фашизму. 
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ІІ і І, \ 1.4,52 - діти СС'ІНІГ. 120— 

козаків, 82 — мі шип і цехових, 
24 — почесних громадян і купців, 
10 — духовенства, 33 — особистих 
дворян і чиновників, 16 — родо¬ 
вих дворян. Утримувалося за ра¬ 
хунок держави, губернського і по¬ 
вітового земств і плати за навчання. 
Працювало 19 вчителів — випуск¬ 
ники Київ, і Новоросійського ун¬ 
тів, Ніжин, історико філолог. ІІІ- 
ту. Було організ. позакласне нав¬ 
чання з математики і фізики; 
діяли фіз.-матем. гурток для учнів 
старших класів, метеорологічна 
станція. Мало 13 учнівських квар¬ 
тир. 
ХОРбЛЬСЬКИЙ КОНСЙРВ- 
НИЙ ЗАВОД Полтав. облепожив- 
спілки. Ств. 1965 як Хорольський 
плодоовочеконсервний завод, У 
1978 у зв’язку з відкриттям м’яс 
ного цеху завод одержав сучасну 
назву. У 1989 відкрито соковий 
цех. 1990 випускали 49 видів про¬ 
дукції, виробництво становило 10,3 
млн. банок консервів. Розміще¬ 
ний на вул. Залізничній № 28. 
ХОРОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧ¬ 
НИЙ ЗАВОД. Сгв у грудні 1939 
на території колишнього млина 
Сендилевича в м. Хоролі. Ви¬ 
готовляє технологія, устаткування 
для харчової, борошномельної, 
круп’яної, комбікормової, елева¬ 
торної пром-сті та зап. частини. 
Розміщений на вул. Леніна № 106. 

ХОРбЛЬСЬКИЙ молоко- 
КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ ДИ¬ 
ТЯЧИХ ПРОДУКТІВ імені XXVI 
з’їзду КПРС. Став до ладу 1972. 
З 1981 — сучасна назва. Комбінат 
працює на комплектному імпорт¬ 
ному технологія, холодильному і 
теплоенергегич. устаткуванні фір¬ 
ми «Сіфаль» (Франція). Кошто¬ 
рисна вартість будівництва — 10 
млн. крб. Проектна потужність — 
переробка 110 т молока за зміну. 
Розташований на вул. Молодіж¬ 
ній М> 17. 
ХОРбЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ на¬ 
родний науковий. Заснував 21.V 

1917 Володимир Павлович Бірю- 
ков (1888—1971) — рос. письмен¬ 
ник фольклорист, краєзнавець, 
діалектолог, ветеринарний лікар. 
Нар, у с. Першинському Шадрин- 
ського повіту Пермської губернії. 
Навчався в Пермській духовній 
семінарії, Казанському ветери¬ 
нарному, Моск. археол. ін-тах, 
Томському ун-ті. Проживаючи у 
Хоролі 1916—17, вивчав давню 
матеріальну культуру, етногра¬ 
фію, мистецтво Полтавщини, ман¬ 
дрував гоголівськими місцями. 
Наслідком його досліджень і зби¬ 
рання стала унікальна за харак¬ 
тером виставка старожитностей і 
укр. нар. творчості у Хоролі 3—9 
IV 1917, експонати цієї виставки 
послужили основою для створення 
краєзнавчого музею н місті. На 
ній скспопувалися зрп неп культо¬ 
вого ммстсчцва 17—19 сі., побу¬ 
тової старовини, а найбільше укр. 
пар. мистецтва (гончарні вироби, 
вишивки й рушники, килими і 
плахти), археолог, знахідки на 
тер. Хоролу та його околиць. Пер¬ 
шим завідувачем музею був один 
з друзів Володимира Павловича, 
хорольський художник і краєзна¬ 
вець М. К. Бринцов. В. П. Бірю- 
ковим були написані і видані на 
власні кошти невеликим тиражем 
брошури «В. М. Щербаківський 
і його лекції з археології» та «Ор¬ 
ганізація народного наукового му¬ 
зею в м. Хоролі, Полтавської губ.» 
(всі видані в Хоролі 1917), де він 
виявив себе як теоретик музейної 
справи. В архіві БірЮїсова в Сверд- 
ловську зберігається друкований 
«Устав народного музею в Хоролі», 
складений ним па прохання гро¬ 
мадськості міста. У 1937 музей був 
ліквідований. Частина експонатів 
передана в Миргород, та Лубен, 
музеї, доля інших матеріалів не¬ 
відома. 
Приміщення, в якому містився 
музей після Великої Вітчизняної 
війни, не збереглося, зараз на тому 
місці — житловий будинок по вул. 
Леніна. 
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ХОРОЛЬСЬКИЙ ПОВІТ — ,цм. 
тер. одиниця. Сі н. 1781 і» складі 
Київ, намісництва ' II 1?95 \ п. 
н д іеССЇІО до К;.М | • і і 11«м і .Ш и ІМІІ 
иицгеа Центр м Хоро.і І 10 

II ! Мі п і і і і 11 М і и »| м и , і '7.11 
1 11 11 <» 11.111 і уі і . 111. і ч«»111 їй я 
у її і її ч м'тині ІІпнерхіт чіп Іійніп 
ГОрлСТа, ЧИЇ м мнп | > 11 \ 11111 ■ і і; і, рі.іІСм 
НІІр і#К< міні *и іоніті хир п. гер 
1 рути іі(|»Сііикпо * н *| и м > м * м 11, 
МІСЦЯМИ І ПОНІ.III, і І (ЦЯ М П МІНІ.і 
ні. Мері і м р (ЦН}{ і V прими,і Ні 'о 
річок, у 7 ч < у 1.1 і Хоре» і За 
дННіїмн І 7М/ н'р > п « іпііоии 1.1 

250 6 ’» іг«’., мі« ггчіж І, сіл 
36, невеликих СІ І і хуторі И І 
дворів — 10 228; млинів /І, 
церков — 46, нас. — іб 655 іупі 
чоловічої статі. За переписом 1807 
у повіті наліч. 174 -тис. чол. 
(60 чол. на кв версій). Багато 
селян ходило на заробітки в ін. 
губернії, Всього сільс. населених 
пунктів — 696, сільських общин — 
229, І мі< го, 8 містечок, дворів — 
24 993, сілій п пси 1111 я і.г>/ 9 і(». 
Через поні і проходила шия Хир 
ківсько М лісп їй іп« ької .залізниці. 
X. п. ділився на І . почесті ії Бідо 
церківську, І орошшк і.ку, Сиь 
кінську, 3.ІІЧНІІ- ьку, Зубамівську, 
Ка їеииі і ні ьку, Клеііичіві ьку, 
Криво Р у Де ьку, Моїюлмра мінську, 
Обо.чоїіську, Остап ’їпську. По 
крові ько Баггічгпи ьку, Ра ціненів 
ську, Рокит які ьку, ('смецівську, 
Хорольську, Ху цїлііш ьку. На иоч 
1923 у повіті С>\ ю ІН по п >« ге і і 
Площа 297 361 д слщ ппе 
198 157 чол. Розформований І!! 
1923. Див. карту — табл. XX XVIII 
ХОРОЛЬСЬКИЙ РАДІ< ( П 
ТЕХНІКУМ. Сгв. 1908 як пса ник 
училище за рішенням міської ду 
ми. 1924 на ного базі орган і ЗІ мроф 
техшколу, яка готувала токарів, 
слюсарів, ковалів та ін. фахівців. 
1929 профтехшкола була перство 
репа на індустр. технікум, 1930 — 
на технікум механізації с. г. Його 
організатором і першим директо 
ром був Д. І. Костюк, згодом про 
фесор Харків, авіац. іи ту. У 1931 

КОРОЛІВСЬКИМ РАЙОН 

пі Шупся їй ріниіі пнпуск 50 техиі- 
і ні мехапі іииіріи. -і 1936 техні¬ 
кум і і ІЯ і ПІ VII.11 її і іехніків і ільї. 
оу цінніш в і У 1985 технікум 
І >6', III.ПІП .1 приміським колгос¬ 
пом < Іорі комунізму п створено 
м піч ппріїнп і по X і» т. У ііо 
і о .юну входять сеча Кучоржіїха, 
І Івтоіікіїика, < ередпе, Хвощівка. 
1990 у X і» 1 паича юся 1777 
чі» і , V і ч нз цепному відді- 
•п пін 862 і па шовному 715 чол. 
ХОРОЛЬСЬКИЙ РАЙОН. Роз¬ 
гін і] п . і\. Частині обл. Уїв. 
1923 і і м. X о рола, Хорольської, 
Мово Днрлмівськоі (Ноиоанрамів- 
ської) і Єпьківської волостей Хо- 
рольського повіту (у 1932—37 вхо¬ 
див до складу Харків., з 22.IX 
1937 — ІГолтав. обл.). У сучас. 
межах X. р:— з 1966. Площа 1 тис. 
тем2. Нас.— 47,8 тис, чол. (1990). 
У районі 93 нас. пункти, підпо¬ 
рядкованих міській і 18 сільс. 
Ра іам нар. депутатів. Центр — 
м. Хорол Під час нім.-фашист. 
Окупації (вересень 1941 — вере¬ 
сень 1943) було зруйновано пром. 
пі дгіриємства, 66 колгоспів, З МТС, 
спалено села Бригадирівку, Пет¬ 
рівку та Г ирипе, 496 громадсько- 
пх'ЛОдарських приміщень, 856 бу- 
цпіків, культурно-осв. та ліку 
ва плі і заклади. У таборі к^Хороль 
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п. ка ялш » загинуло до 100 тпг. 
мол. X. р. лежить у межах 1 Іолтав. 
рівнини. Корисні копалини: глина, 
торф, пісок, мінеральна вода. 
На Зх. району протікає р. Сула, 
в серед, частині з Пн. па Пд.— 
р. Хорол. Грунти переважно чор¬ 
ноземні. Пл. лісів — 3,2 тис. га, лі¬ 
сосмуги — 931 га, переважають 
дуб, сосна, ясен, клен, берест. 
У районі — пам’ятки природи місц. 
значення дуб звичайний (див. 
Дуби) та Дубовий гай. Найбільші 
пром. підприємства: молочнокон¬ 
сервний комбінат дит. продуктів 
ім. XXVI з їзду КПРС та меха¬ 
нічний з-д. Спеціалізація с. г.—ви¬ 
рощування зернових, буряків та 
тваринництво. 1990 площа с.-г. 
угідь становила 86,9 тис. га, у 
г. ч. орної землі — 74,0 тис. га. 
У X. р.— 17 колгоспів, 4 радгос¬ 
пи, райсільгосптехніка. рамсіль 
госпхімія. Залізниці ст. Хорол. 
Автомобільних шляхів — 297,8 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
289 км. У районі 43 навчальних 
заклади: з них 18 с. ш., 9 неповних 
с. ш., 11 початкових, муз. і спорт, 
школи, два СГІТУ у м. Хоролі, 
технікум механізації і електрифі¬ 
кації с. г., 49 лік. закладів, у т. ч. 
лікарень — 8, фельдшерсько-аку- 
шер. пунктів — 38,2 амбулаторії, 
ветлікарня та аптека і 40 аптекар¬ 
ських пунктів. Будинків культу¬ 
ри та клубів — 56, кінотеатр, б-к — 
43, кіноустановок — 60, музеїв на 
громадських засадах — 20. Ви¬ 
дається районна газета «Вісті 
Хорольщини». На тер. X. р. зна¬ 
ходяться могильники та поселення 
черняхівської культури, кургани; 
З пам’ятники архітектури. Див. 
також статті: Хорол, Андріївна, 
Березняки, Вишняки, Клепачі, Ко¬ 
валі, Мусіївка, Новачиха, Ново- 
аврамівка, Петракіївка, Петрів¬ 
ка, Покровська Багачка, Старо 
аврамівка, Тарасівка, Трубайці, 
Хильківка, Шишаки, Штомпелів- 
ка, Ялосовецьке. 
ХОРбШКИ — село Лубенського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 

татів, якій підпорядковані села 
Давиденки, Ломаки, Чернече, с-ще 
Снітине. Розташ. на р. Сулі, за 
40 км від райцентру та за 20 км 
від залізнич. ст. Сенча. 840 ж. 
(1990). Засн. у 17 ст. За універ¬ 
салом гетьмана І. Скоропадського 
від 1709 віддані охочекомонному 
полковникові Іллі Ноьицькому. 
За Генеральним слідством 1729— 
30 значилися у Лубенській сотні 
Лубенського полку, мали 100 дво¬ 
їв’ в, власниками були бунчукові 
товариші Іван та Яків Новицькі. 
З 1781 X. у складі Лубенського 
нов. Київ, намісництва, 139 хат; 
1787 — 1045 ж., проживали різно¬ 
го звання казенні люди, козаки,, 
власником був полковник Петро 
Новицький, 1796 — Малорос., 
1802 — Полтав. губ За переписом 
1859 X. (село и ілгщщьке) мали 
17.і дворів* 1060 ж., дерев. Різдва 
Богородиці церкву (1721, ремонт. 
1823). 1900 у X.— Снітинської 
вол. 211 дворів, 1573 ж., церков¬ 
нопарафіяльна школа (1885), 1910 
— 308 дворів, 1653 ж. 
Рад. владу проголошегго у січігі 
1918. 1920 відкрито поч. школу. 
1929 ств. ТСОЗ «Червоний парти¬ 
зан», 1932 — с.-г. артілі ім. Пер¬ 
шого травня та ім. Т. Г. Шевченка. 
За переписом 1926 X.— центр 
сільради Лубенського р-ну, 198 
господарств, 1035 ж. Під час нім,- 
фашист. окупації (17.IX 1941 — 
23.ІХ 1943) гітлерівцями вивезено 
до Німеччини на примусові роботи 
60 чол. У X. розташ. центр, садиба 
колгоспу ім. Ілліча (зерново буря¬ 
ківничого напряму), відділення 
зв’язку, с. пі., лікарня, дитсадок, 
Будинок культури на 400 місць, 
б-ка (9,5 тис. од. зб.). 
ХРЕСТОЗДВЙЖЕНСЬКИЙ КО¬ 
СТЬОЛ у Полтаві Збудовано на 
замовлення католицької громади 
1859 на розі вул. Срітенської та 
Малосадової (тепер Комсомольсь¬ 
кої та Короленка) навпроти тер. 
богоугодних закладів. Мурований, 
базил і кального типу. Гол. вхід 
було оздоблено порталом з коло- 
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памп композитного ордера. 1936 
закритий, 1937 розібраним. 
ХРЙСТЯ — річка іі Ґїолтав. обл., 
ирит. р. Груш» 1 .німім (бас. Дні¬ 
пра). Тече гер Ш швацького р-пу. 
«ХРОІІОЛОІ Гічі <'КИЙ спй- 
сок Ярмарок, существ#- 
юіцнх в иолгАвской п?- 
Б£РНИИ». н » и-іпа, 1912. У кни¬ 
зі по (.ми її » ній ярмарків, час 
іх відкриття, назви насолених 
пунктів, новіив, сума обігу. 
ХРЕСТОМДІЇЙЖЕНСЬКИЙ СО 
БОР V 1 ІО ІТИ НІ Гол. Храм Пол¬ 
тавсько о Хрві то ідвнженською 
монастиря Масніший грішсфішіі 
сбмибаїшпіі і обор ро .і ані. на стріл 
ЦІ ВИСОКОГО МІВ V, і НО НІІІІО ДО 
мінантОю монастирського гик імб 
лю, але й домінує у ландшафтні іі 
ситуації Полтави й околиць. Спо¬ 
руджений 1689—1709 (є відомості 
про освячення 1756). Мурований, 
потинькований, має 6 опорних 
пілонів, які несуть систему ци¬ 
ліндричних склепінь з 7 банями, 
з яких о ро.плш. над основним 
тринефшім дев’ягидільним обся¬ 
гом, причому поставлені хресто¬ 
подібно по сторонах світу, як 
в укр. дерев’яних п’ятиверхих 
церквах. Дві бані вінчають вежі, 
які фланкують двох’ярусний зх. 
притвор. Вівтарна апсида гран¬ 
часта, трапсспт і зх. вежі висту¬ 
пають на фасадах невеликими 
ризалітами. Довжина храму ЗО м, 
висота до зеніту центр, бані 28 м. 
В інтер’єрі поєднано глибинно 
осьовий і висотний принципи орга¬ 
нізації простору. Храм мав 4 
престоли. Крім головного, у 
1-му ярусі був ще Благовіщенсь¬ 
кий престол, а на хорах — приді¬ 
ли гв. Мпколая та Усікновення 
глави св І манна Предтечі. Собор 
має оригінальну систему декору 
фасадів: кути архітектурних форм 
підкреслено профільованими пі¬ 
лястрами, що но висоті перебива¬ 
ються горизонтальними імпоста¬ 
ми; на рівні хорів собор оперізує 
горизонтальна тяга. Площини стін 
оживляють розташовані у 3 яру- 

ХРЯЩУВАТИЙ 

си вікна і піші різноманітних форм 
і розмірів з вигадливими фігур¬ 
ними наличниками. Унікальними 
є ші., пд. і зх. портали з трилопа- 
стевим завершенням /(вірного от¬ 
вору, облямовані профільованими 
тягами, фланковані гранчастими 
півколотіками, увінчані розірва¬ 
ними фронтончиками з ліпним 
рослинним орнаментом. У струк 
турі і архіт. образі собору синте¬ 
зовано впливи західноєвропейсь 
кою барокко, традиційних плано¬ 
вих структур, давньоруських хра¬ 
мів 12 ст. та улюблених об’ємних 
композиційних побудов народної 
дерев'яної монументальної архі¬ 
тектури. Собор має крипту, у 
якій було поховано архієпископа 
Слов’янського Амвросія^Серебрен- 
никова (пом. 1792), єпископа Мо¬ 
гильовського Афанасія Вольхов- 
ського (пом. 1801). Величний чоти 
риярусішй бароккопий різьблений 
з ліній позолочений іконостас ви¬ 
конав у серед. 18 ст. осташківський 
різьбяр Сисой Шалматов (знище¬ 
но 1933). Іл.~ табл. II, III. 
хрящуватий — річка в Пол- 
тав. обл., один з рукавів Дніпра. 
Протікав тер. Глобинського р-ну. 
У зв’язку з утв. Кременчуцького 
водосховища жителів села пере¬ 
селили на нове місце. Тер., де 
були р«>.тгаш. село і річка, затопле¬ 
на водами водосховища. 

ХрестоздвижеиськиЙ ІС1Н гьол 
у Полтаві. Фото по*. 20 ст. 
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КУ'ігіжіш МАЙСТЕРНЯ ВА 
< II іЯ РЕКЛЙНСЬКОГО у Пол- 
і.іні. Засн.' у 1730-х рр. У майстер¬ 
ні виготовляли іконостаси для укр. 
храмів. Мистецтвознавці вважа¬ 
ють, що В. Реклинському нале¬ 
жить пріоритет у розробленні пев¬ 
ного стилю іконостасу як худож. 
ансамблю, що поєднував у собі 
архітектуру, декоративне різьб¬ 
лення по дереву й живопис. 1734 в 
майстерні В Реклинського були 
ств. іконостаси для Хрестоздви- 
женського собору Полтавського 
Хрестоздвиженського монастиря, 
храму в Опішні, Миколаївської 
церкви у Ніжині. Ніжинський 
іконостас має стилістичну близь™ 
кість з відомим шедевром укр. 
барокко 18 ст.— іконостасом Сііа- 
со-Преображенськог церкви у с. 
Великих Сорочинцях. 
ХУДОЛТЇВКА — село Семені неї» 
кого р-ну, центр сільс. Ради пар. 
депутатів. Розтані, за Ю км від 
райцентру та залізпич. ст. Веселіш 
Поділ. 726 ж. (1990). Виникло в 
кін. 16 ст. Першими поселенцями 
були селяни-втікачі. На 1781 в X. 
Горошинської сотні Лубен, полку 
було 174 хати, з них виборних 
козаків — 108, козаків під поміч¬ 
ників — 9, посполитих різночин¬ 
ців та козачих підсусідків — 57. 
У 1787 село Хорольського пов. ма¬ 
ло 693 душі. Власниками його бу¬ 
ли статський радник Полторацький 
та секунд-майорі Боярський. У се¬ 
ред. 19 ст. X. стала волосним цент¬ 
ром. За ревізією 1859 у селі (ка¬ 
зенне, власницьке) сільс. та волос¬ 
не правління, 257 дворів, 1758 ж., 
парафіяльне уч-іце. На 1863 X.— 
Хорольського пов., 2039 ж. 1885 у 
X.— 2130 ж., 306 козацьких госп-в, 
6 держ. селян, 25 селян-власииків 
і 12 міщан. 
Дерев. Архистратиго Михайлівсь¬ 
ка церква в одному зв’язку з 
дзвіницею (перебуд. 1899) та цер¬ 
ковна б-ка (1902). 1900 у X. Ху- 
доліївської вол. діяли сільс. гро¬ 
мади (козаків та селян власників;, 
304 двори, 2053 ж., земська школа 

(І86<4), попечителем якої у 1890 
був козак Д. Артемепко. Відбува¬ 
лося 3 ярмарки на рік. За даними 
перепису 1901 у селі — 2309 ж., 
359 госп-в. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. До складу Оболонського р-ну 
Худоліївська вол. ввійшла у 1923. 
За всесоюз. переписом на 17. XII 
1926 в X. Худоліївської сільради 
селян, госп-в — 516, ін.— 8; 2702 
ж. Восени 1927 13 госп в об’єднали¬ 
ся в ТСОЗ «Вільний шлях», через 
два роки було органів, ще чотири 
ТСОЗи. У наступ, році вони об’єд¬ 
налися в дві артілі: ім. Петровсь- 
кого та «Жовтень». 1931 на їх ба¬ 
зі ств. колгосп ім. ХТЗ, якому 
1938 присвоєно ім’я В. Чкалова 
З вересня 1941 до вересня 1.943 село 
було окуповане пім.-фашист, за¬ 
гарбниками. 1972 колгосп ім. В 
Чка юна об» цінно з колгоспом 
«Прогрес» у с. Пузирях. 1987 ви¬ 
ділився у самостійне г-во. Тепер 
у селі колгосп ім. В. Чкалова (зер- 
но-буряківничого напряму, тва¬ 
ринництво), с. ш., дільнична лікар¬ 
ня, дитсадок, Будинок культури 
(на 445 місць), б-ка (7 тне. од. 
зб.), кіноустановка. 1965 встанов¬ 
лено надгробок на братській моги¬ 
лі рад, воїнів, які загинули під 
час визволення села 1943, та па¬ 
м’ятник вошам-односельцям. які 
полягли (146 чол.) під час Великої 
Вітчизну війни. 
«ХУТІР». Укр. літ. збірник за 
1890. Зібрав Т. В. Калениченко. 
Виданий 1891 у Кобеляках, в 
друкарні Б, І. Бра гилевського. 
ХУТІРНИЙ — ручай у Полтав. 
обл., права іірит. р. Дергачки 
(бас. Дніпра). Тече тер. Зіньків- 
ського р му. 
«ХУТОРЖІИН». Журнал з пи¬ 
тань с. г., пром-еті, кооперації і 
торгівлі. Виходив у Полтаві 1896— 
1917 як орган Полтав. с.-г. т-ва. 
Видавався щотижня, а влітку — 
двічі на місяць, обсягом бл. двох 
друк, арк.; річних — 42 номери. 
Ілюстрований. Мета — поширен¬ 
ня у доступній формі с.-г. знань. 
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У різний час «X.» редагували 
Д. І. Квітка, II. М. Мй млі.і, II І. 
1 рішевич, П. ТІ Гаиько, Л. II 
Іііимков, Д С). Ярошспич ІІір. к 
— понад 10 пк прим Пихо пі пі 
покажчики )мі« іу річні (1901, 
1901 ОН. ИДО, 19) І, 1910), пні 
річні ( І ■1 І * І І ) І І І НІ * X ! І Я. ІП 
ВИД 00, яке ШіІіуі'КП ю книжки і 
брошури, ми р* м і. ібірпик статеіі 
під на тою « К.і м п і ар ,,Хуторяни 
на44 » (і І оод \ щ І і пі ,, Хуторяни¬ 
на*вити їй < )< попи ро «V мпОіем- 
лсроОі і м.і» А Модс< і ома, Керів 
НІІПІ ПО ЩОДО об|‘< ‘бі'і ку І І »\ ІII V 
Г. П Ксмбгдя, Ми тчи.і коропа 
М. Гіримо; її і.тамі «Як їм і ми 
щити врожайнії п. озимих (автор 
Б. Овсяшпгков, мал. Г. Кона м и 
ка), «Як Іііищитн вівсюг» і т. д. 
Інші додатки до журналу: «Вісті 
про стан с. г. в Полтав. губернії» 
(1901—04), «Економічна та с.-г. ді¬ 
яльність Полтавського земства» 
(1901—03), «Ціни па ярмарках 
Полтав. губернії*» (1902), щомісяч 
ник «Ціни на Про, іукти с. і в к І Іо і 
тавськін губернії» (і901— 02) ющо 
Друкувалися також краєзнавчі за 
мітки, іноді — літ.-критичні стат¬ 
ті. Журнал надходив до безплат¬ 
них бібліотек-читалень та бібліотек 
с.-г. навч. закладів. Двічі редак¬ 
ція нагороджувалася золотою ме¬ 
даллю с.-г. пік гавот 
ХУХРА — річка в Полтав обд , 
ліва приг. р. Ворск мі (бає. Дпіп 
ра). Тече тер. Котел свої» кого р пу. 

ЦАРЇВСЬКЛ — річка в Полтав. 
обл., црит. р. Мужевої (бас. Дні 
пра). ’Гече і ер Зіньківськото 
р-ну. 
«ЦЙНЬІ НА ПРОДУКТИ СЕЛЬ 
СКОГО ХОЗЯЙСТВА в Полтав 
ской губериии». Щомісячник, ви¬ 
ходив у Полтаві 1901—04 Вида¬ 
вець — Стат. бюро Полтав. губ. 

ЦЕРКВИ ДОМОВІ 

іемєівл .і іютого 1902 заголовок: 
Цепьі п.і продуктьі сельского хо- 

.зяіієтіза па базарах Полтавской 
губерніїп». У 1901—02 виходив як 
додаток до жури. «Хуторянин». 
«ЦЙНЬІ НА ПРОДУКТИ СЕЛЬ 
СКОГО ХОЗЯЙСТВА НА БАЗА¬ 
РАХ Полтавской губериии». Див. 
«Цепи па продукти сельского 
хазяйства в Полтавской губер- 
нии». 
«ценьі на Ярмарках пол¬ 
тавской ГУБЕРИИИ». Щомі¬ 
сячник. Виходив у Полтаві 1902— 
04 Видавець — Стат. бюро Пол¬ 
із в. губ. земства. У 1902 виходив 
як додаток до журн. «Хуторянин*». 
ЦЕНТРАЛЬНА всеукраїнсь 
К А ШКОЛА ПІЛбТІВ ТСОАВІА- 
ХЇМУ у м. Полтаві. Ств. 1931. 
Штаб школи знаходився в будинку 
по вул. Жовтневій № 38, де зараз 
розміщується управління тресту 

І Іо павлплфгогл.ірозвідка». Нач. 
льотно учбової часі шш інколи був 
відомий полярний льотчик Сигіз- 
муид Олександрович Леваневський 
(1902—37), який 1934 за активну 
участь у врятуванні челюскінців 
першим у СРСР удостоєний звання 
Героя Рад. Союзу. Розформована 
в 1932. Див. також Левачевського 
ви ищя. 
їй м і рАльііий пролетАр- 
( ЬКИЙ МУЗЙЙ ПОЛТАВЩИ¬ 
НИ (1920 її) див. Полтав 
ський краєзнавчий чузей, 
цГркіш ДОМОВІ у Полтаві 
1) Введення Пресвятої Богоматері. 
Влаштована 1876 у будинку Єпар¬ 
хіального жіночою уч щл пл вул. 
Колонійській (тепер Сковороди). 
1894 перенесена у повий будинок 
уч-ща. 2) Возпесепська. Влашто¬ 
вана на останньому поверсі архіє¬ 
рейського будинку на вул. Архіє¬ 
рейській (тепер військ, госпіталь 
на вул. К Маркса). Була освяче¬ 
на 1847, у день відкриття архієрей¬ 
ської кафедри. 1881 поновлено при¬ 
міщення та іконостас. 3) Всіх Скор- 
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ботних Радості. Влаштована 1830 
на тер. тюремного замку на вул. 
Кобеляцькій (тепер Фрунзе). 
4) Єлизаветинська. Влаштована 
1832 у правому флігелі будинку 
Полтавського інституту шля¬ 
хетних дівчат. 1866 встановлено 
новий іконостас. 5) Знамення Свя¬ 
тої Богородиці. Відкрита в 1886 
в окремому будинку на тер. пси¬ 
хіатричної лікарні в р-ні поля 
Полтавської битви. Освячена 1892. 
6) Іоанно-Предтечинська. Існува¬ 
ла з 1876 при духовному уч щі 
на вул. Колонійській (тепер Ско¬ 
вороди). 7) Кирило-Мефодіївська. 
Розміщалася з 1879 у будинку 
реального уч-ща на вул. Кузнець- 
кій (тепер Пушкіна). 8) Миколаїв¬ 
ська 36-го піхотного полку. Діяла 
з 1896 у будинку по вул. Монастир¬ 
ській (тепер Радянська). 9) Олек- 
сандро-Невська. Влаштована 1871 
на останньому поверсі будинку 
арештантських рот на вул. Жан¬ 
дармській (тепер Червоноармійсь- 
ка). Під час кап. ремонту 1901 
перенесена у нове приміщення. 
10) Покровська. Влаштована 1823 
у будинку Полтавського благодій¬ 
ного закладу (тепер 1-а обл. лікар¬ 
ня на вул. Шевченка). 11) Сампсо- 
ніївська. Освячена 1840 під час 
відкриття Полтавського кадет¬ 
ського корпусу. 12) Сергіївська. 
Влаштована 1909 у будинку 2-ї 
чоловічої гімназії на вул. Інсти¬ 
тутській (тепер старий корпус пед„ 
ін-ту на вул. Петроградського). 
13) Троїцька. Відкрита 1877 у 
будинку духовної семінарії на 
вул. Колонійській (тепер Полтав¬ 
ський сільськогосподарський ін¬ 
ститут). 14) Троїцька 33-го 
Єлецького полку. Влаштована 1898 
у будинку Панасенка на розі вул. 
Ново-Полтавської і Срітенської 
(тепер Шевченка і Комсомольська). 
15) Трьохсвятительська. Влашто¬ 
вана 1862 на останньому поверсі 
чоловічої гімназії (тепер с. ш. 
№ 3) на вул. Ново-Полтавській. 
Іконостас роботи худож. Е. Крен 
довського. 16) Феодосія Чернігів 

ського. Влаштована 1898 у Воло- 
димирському жіночому притулку 
на території свічного заводу на х. 
Огнівці (тепер р-н вул. Тими- 
рязєва). 
ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ 
ШКОЛИ — ПОЧ. ШКОЛИ при церков¬ 
них парафіях на Україні і в доре- 
волюц. Росії. З 1884 і 1891 їх від 
криття регламентувалося правила¬ 
ми. Підпорядковувалися парафі¬ 
яльним училищним радам, місце 
вим органам училищної ради Си¬ 
ноду. Поділялися на одно (2—З 
роки навчання) і двокласні (4— 
5 років). У Ц. ш. викладалися: 
закон божий, читання та письмо 
(церковне і світське), поч. ариф¬ 
метичні дії, церковні співи. Місти¬ 
лися в селянських хатах, церков 
них сторожках, волосних правлін¬ 
нях. У 1887 на Полтаїішиїїі на.міч. 
190 шкіл (58/0 учнів), 1900 — 339 
(12 496 учнів). 1ЗД.0 в Полтав. єпар¬ 
хії було 903 церковнопарафіяльні 
школи (у т. ч. 251 жіноча) та 147 
шкіл грамоти (у т. ч. 16 жіночих); 
1917 — 961 церковнопарафіяльна 
школа (у т. ч. 66 шкіл грамоти). 
Всього учнів — 56 656. Найбільше 
Ц. ш. було в Кобеляцькому (110), 
Костянтиноградському (79), Кре¬ 
менчуцькому (75), Золотоніському 
повітах (1916). Працювало 1262 
вчителя, у т. ч. 102 випускники 
семінарій (1917). У грудні 1917 
Ц. ш. були реорганізовані на за¬ 
гальноосвітні (трудові). 
ЦИБАНЙ) П. Ф. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДОШКА у м. Пирятині. Вста 
ловлена на фасаді будинку район¬ 
ного відділення Агропромбанку 
(вул. Леніна № 55). У цьому при¬ 
міщенні до Великої Вітчизн. війни 
працював бухгалтером Цибань 
Петро Федотович (1909—43) — 
Герой Рад. Союзу. Н. у с. Вечір 
ках Пирятинського р ну. З 1942 
на фронті. Звання Героя Рад. Сою 
зу удостоєний 1944 (посмертно) 
за мужність і відвагу, виявлені у 
боях за Дніпро. Ім’ям героя наз¬ 
вано вулицю у м. Пирятині. Дош¬ 
ка — бронза, встановлена 1976. 
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ЦЙССА Г. І. МОГЙЛА у Полтаві. 
Мисе Григорій Іванович (1869 
1934) — укр. художник лортре 
тист. Н. у м. Рівному* Навчався у 
Моск, уч щі живопису, скульпту¬ 
ри та архі ігк і урн, не герб. ЛМ 
(1896—1900) у І. Ю. Рєніпа. Жив 
у Полтаві. Автор портретів? Тара¬ 
са Шевченка (ТЛЮ і, 1929), нолтав. 
митців В. О. Волюта (ночі 20 ст.), 
Г. Г. Мясоєдсжа, Н. М. Магдепка 
(1916-17), II М. Горобця (1930). 
Зберігаються у музеях Полтави 
і Києва. Похований на міському 
кладовищі. 
«ЦІЛКОМ ВІДВЕРТО». ГІрес- 
бюлетень інформаційного вісника 
правоохоронних органів Полтав. 
обл. «Пади, пригоди, факти> іп 
формаційно-впд авн ичого а ген і е \ 
ва «Астрел». Виходить з травня 
1990 щомісяця. Редакція містить¬ 
ся на вул. Фрунзє № 37/40. 
«ЦУКРОЗЙК». Газета, орган 
нарт., профспілкової орг-ції та 
дирекції цукрокомбінагу їм. Ста¬ 
ліна Лохвицького р ну Полтав. 
обл. Видавалася 1958—64 
ЦЮРЙЛО — струмок у Полтав. 
обл. Тече поблизу емт Диканьки. 

ЧАПЛСВКА (кол. с-іце Радгосп 
Чапаєва) — село Диканського р-ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій нідпорядковапі села Дячко 
ве, Климівка, Кокозівка, Між¬ 
гір’я, Надежда (Парасковіївка). 
Розташ. па .німому березі штучно¬ 
го водосховища, уїв. в долині р. 
Середньої І оитви, за 20 км від 
райцентру та за 22 км від залізшій, 
ст. Решеїплівка, 702 ж. (1990). 
Заси. 20.11 1931 як с-ще Радгосп 
Чапаєва. Назв..*» пішла від ств. вліт¬ 
ку 1930 свипові згодівельного рад¬ 
госпу, що розмістився поблизу 
с. Дячкового Бал чеченської сіль ¬ 
ради. Першими поселенцями були 

ЧАПАЄВКА 

будівельники і робітники, що при¬ 
були сюди з різних кінців респуб¬ 
ліки і країни. День першої ви¬ 
робничої діяльності радгоспу вва¬ 
жається датою заснування Ч. Під 
час нім.-фашист, окупанії (4.Х 
1941—22.1Х 1945) гітлерівці вивез¬ 
ли на примусові роботи до Німеч¬ 
чини 7 жителів. Па тер. ради сну 
діяла підпільна група. У 1947 с-ще 
Радгосп Чапаєва підпорядковане 
Балясиенській сільраді, з 22.IV 
1976 с. Ч.— Надеждшіській сіль¬ 
раді, 11.IV 1977 угв. Чапаєвська 
сільрада. На її тер. розташ. кол¬ 
госп «Червоний партизан»* У 
Ч.—- центр, садиба радгоспу ім. 
В. І. Чапасиа (м’ясо-мол. напря¬ 
му), с. ш., фельдшерсько-акушєр. 
пункт, дитсадок, Будинок культу¬ 
ри па 150 місць, б-ка (13,2 тис. 
од. зб.), відділення зв’язку та 
Ощадбанку, електропідстанція, 
їдальня. Уродженцем с. Дячкове 
є укр. живописець і мистецтвозна¬ 
вець Б. М. Шапіда. У 1888—92 у 
Дичковому побували з експеди¬ 
цією вчені-грунтознавці О. О. 
Ізмаїльський та В. В. Докучаєв 
(див. Докучаева вулиця), 1900 
його відвідав, подорожуючи по 
гоголівських місцях, рос. пись¬ 
менник В. О. Гіляровський. У 
Ч.— пам’ятник В. І. Чапаєву 
(1966), братська могила рад. вої¬ 
нів, що загинули (58 чол.) при 
обороні 1941 і під час визволення 
1943 села від нім.-фашист, загарб¬ 
ників, 1958 споруджено пам’ятник 
воїнам-односельцям, полеглим (319 
чол.) на фронтах Великої Вітчизи. 
війни. 
чапАєвка — село Козельщинсь 
кого р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Улинівка. Розташ. за 21 км від 
райцентру ти за 16 км від заліз- 
нич. ст. Гашена. 5/8 ж. (1990). 
На місці теперішньої Ч. в 19 ст. 
була ірупа хуторів, переважно 
козацький* За переписом 1859 тут 
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були хутори: Андрійки, Оиищен- 
ківськнй, Опришкові Осики, Пет- 
рівський, Нищити, Телятники, 
Ярові, що наліч. всього 85 дворів, 
741 ж. За переписом 1900 названі 
хутори: Андрійкове (Андрійки), 
Песиголовці, Нищити, Телятни- 
кове (Телятники), Худоенкови (Ху- 
денки). Всього — 159 дворів, 
1433 ж. У 1910 — 194 двори, 1336 
ж. 1905 відбувся виступ селян. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1922 на хут. Худенки бу¬ 
ла організ. с.-г. комуна «Мура- 
веп», яка 1932 влилася до колгос¬ 
пу. З поч. 20 х рр. хутори були роз¬ 
поділені між Олександрійською 
Другою, Сухівською та Улинів- 
ською сільрадами Бреусівської во 
лості Кобол яц. повіту, з березня 
1923 — Бригадирівського р-ну 
Кременчуц. округу. 1600 ж. (1923). 
У 1929—1930 х рр. на хуторах 
утв. три ТСОЗи, які з То іом об’ед 
палися в колгосп «Хвиля комуніз¬ 
му». 1939, у зв’язку з масовим 
зселенням хуторів, збуд. нове село, 
назване Чапаєвкою. Ч. увійшла до 
складу Улинівської сільради Ко 
зельщинського р-ну (до 1933 на¬ 
зивався Бригадирівським). У пе¬ 
ріод нім.-фашист, окупації села 
[15.IX 1941—25 (27). ЇХ 1943] 
ГІТЛерІВЦІ знищили мех. млин 
та олійницю, спалили 7 дворів, 
вивезли до Німеччини 60 чол. 
У травні 1959 Ч. приєднано до 
Бреусівської сільради; з 29.1 1986 
вона стає центром новоств. сіль¬ 
ради. У селі — центр, садиба 
колгоспу ім. М. Ф. Ватутіна 
(зерново буряківничого напряму, 
тваринництво), відділення зв’яз¬ 
ку, АТС, комплексний приймаль¬ 
ний пункт, неповна с. ш., фсльд- 
шерсько-акушер. пункт, дитсадок, 
клуб на 300 місць, б-ка (7,8 тис. од. 
зб.). У 1957 встановлено пам’ят¬ 
ник на честь рад. воїнів, що заги¬ 
нули 1941 під час оборони та 1943 
під час визволення села від гіт¬ 
лерівців, і во нів-односельців, які 
полягли (109 чол.) на фронтах Ве 
ликої Вітчизн. війни. 

ЧАПАЄВУ в. і. ПАМ’ЯТНИКИ. 
Встановлені на честь героя гро¬ 
мадянської війни Чапаєва Василя 
Івановича (1887—1919). 1) У с. Дов¬ 
га лі вці Великобагачанського р-ну» 
Скульптура з мармурової крихти 
на цегляному постаменті. Висо¬ 
та — 4,2 м. Відкрито 1967. 2) У с. 
Матвіївні Котелевського р-ну. За¬ 
лізобетонна скульптура на цегля¬ 
ному постаменті. Висота — 4,5 м. 
Відкрито 1967. 3) У с. Новоселів- 
ці Полтавського р-ну. Гранітне 
погруддя на цегляному оцемєнто 
ваному постаменті. Висота — 3 м. 
Відкрито 1966. 4) У с. Омельни- 
чому Козельщинського р-ну. За¬ 
лізобетонна скульптура на цегля¬ 
ному постаменті. Висота — 4,9 
Відкрито в 1968. 5) У с. І Іонійці 
Карлівського р і іу. В і нсрнТо 1969. 
6) У смі ( СМСІІІНІІІ. Знаходиться 
біля будинку правління колгоспу 
ім. Чапаєва. Залізобетонна Скульп¬ 
тура па цегляному постаменті. 
Висота — 3,4 м. Відкрито 1965. 
7) У с. Харківцях Галицького р-ну. 
Залізобетонна скульптура па цег¬ 
ляному постаменті. Висота — 6Д 
м. Відкрито 1967. 8) У с. Чапаєвці 
Диканського р-ну. Бетонне погруд¬ 
дя на цегляному постаменті. Висо¬ 
та — 4,8 м. Відкрито 1966, 9) У 
с. Червоних Квітах Кобеляцького 
р ну. Відкрито 1967. 10) У с. 
Черевках Оржицького р-ну. Від¬ 
крито 1969. 11) У с. Вел. Павлівці 
Зіньків. р-ну (1967). 
чевельчА — річка в ІІолтав. 
обл., права прит. р. Оржиці (бас. 
Дніпра). Довж. 28 км. Тече тер. 
Оржицького р-ну. 
чевельчА (кол. миколаївка) — 
село Оржицького р-ну, центр сільс. 
Ради нар. депутатів,якій підпоряд¬ 
ковано с. Ріжки. Розташ. на р. Че- 
вельчі, за 25 км ві д райцентру та 
за 25 км від залізнич. ст. Драбове. 
907 ж. (1990). За переписом 1764 
записана як хутір Яблунівсько* 
сотні Лубен, полку, де зазначені 
два власники — військовий това¬ 
риш П. Г. Огропович і полковий 
обозний Я. В. Кулябка. З ліквіда- 
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цією полкового поділу й утворен¬ 
ням повітів Ч. з ііоч. 80-х рр. 18 
ст. входила до складу Золотонісь¬ 
кого повіту Київ, намісництва, 
з 1796 — до Малорос, губ. (до 1797 
— Чернігів* ькл), з 1802 — в складі 
Лубен, повіту По і, а в. губ. У 1780 
в Ч. поміщиком /І. В. Кулябкою 
збудовано дере в. Миколаївську 
церкву (перебуд. 1681), при якій 
існувала шко т. За переписом 
1859 у селі 108 дворів, 686 ж., 
винокурінні гл пивоварний з-ди. У 
1863 — 6§9 ж., З ярмарки на рік; 
у 1900 - 2Н> дворів, 1138 ж.; у 
1910 177 творів, 1090 ж. У трав¬ 
ні 100.) селяни Ч. ро п ромили 
садибу поміщика ( обка. 
Рад. владу проголошене) в січні 
1918. З березня 1923 Ч, входила 
до складу Яблунівського р ну 
Лубен, округу, з поч. 30-х рр.— 
до Лубен, р-ну. 1250 ж. (1923). 
У роки Великої Вітчизн. війни 
1941—45 село та його околиці 
були ареною боїв Рад. Армії з 
гітлерівськими військами У по 
ресні 1941, під час оборонних боїв 
за село 116-ї стріл, дивізії 26-ї ар¬ 
мії Пд.-Зх. фронту, та у вересні 
1943, при визволенні Ч. частинами 
218-ї стріл, дивізії 21-го стріл, 
корпусу 47-ї армії Воронезького 
фронту, загинуло 137 рад. воїнів, 
які поховані в братській могилі. 
У період нім.-фашист. окупації 
(22.IX 1911—22.ЇХ 1943) 'гітле¬ 
рівцями було розстріляно 2 жите¬ 
ля села, 120 чол. вивезено на при¬ 
мусові роботи до Німеччини. У 
Ч.— колгосп «Зоря» (зернового 
та м’ясо-мол * напрямів), відділен¬ 
ня зв’язку, комплексний прий¬ 
мальний пункт, с. пі., фельдшер¬ 
сько акушер. пункт, Будинок 
культури па ІСН) місць, 2 кіноуста¬ 
новки, 2 б кіі (28,5 тис. од. зб.). 
Уродженцями Ч- с укр. живопи¬ 
сець, засл. діяч мистецтв УРСР 
Д. І. Везуглип (1914—77); док¬ 
тор мед. наук В. А. Сукачов, 
Встановлено пам’ятник на братсь¬ 
кій могилі рад. воїнів, які поляг¬ 
ли 1943 у боях за село; у 1956 сгю- 

ЧЕЛОМЕЮ В, М. МЕМ. ДОШКА 

руджено обеліск на честь воїнів- 
одноеєльців, іцо загинули (185 
чол.) на фронтах Великої Вітчизн. 
війни. 
ЧЕЛОМЕЮ В. М. МЕМОРІАЛЕ- 
НА ДбШКА у Полтаві. Встанов¬ 
лена на фасад* будинку с. ш. 
М 10, иа вул. Пушкіна № 20, в 
якій 1922—26 навчався Челомеп 
Володимир Миколайович (1914— 
84) — вчений у галузі механіки 
і процесів керування, акад. АН 
СРСР (з 1962), двічі Герой Сон. 
Праці (1959, 1963). Н. у м. Сед- 
леці (тепер Седльце, Польша). 
Після початку 1-ї світової війни 
сім’я пере їхала до Полтави. Осели¬ 
лися на Келінському проси, (те¬ 
пер Першотравиевий) у будинку, 
який на поч. 80-х рр. 19 ст. збуду¬ 
вала сестра М. В. Гоголя Г. В. 
Гоголь-Яновеька (розібраний 1969). 
Після Жовтневої революції тут 
же оселилася М. О. Викова — 
виучка О. С. Пушкіна та донька 
генерала О. О. Пушкіна і дружи¬ 
на племінника М. В. Гоголя — 
В. М. Викова (див Гоголі в-Янов- 

Меморіальна дошка В. М Челомею 
в Полтаві. 

л 
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г і.к и \ і їй.*шш), .'{годом сюди ж пря¬ 
ну іа і донька останньої — С. М. 
Дапилевська, виселена з мастку 
у с. Олефі рівці (тепер Миргород, 
р ну). 1926 Челомеї переїхали до 
Києва, де Ч. закіп. 1937 Київ, 
авіац. ін-т. З 1941 працював у 
Центр, ін ті авіац. моторобудуван¬ 
ня, де створив 1942 перший у СРСР 
пульсуючий повітряно-реактивний 
двигун. З 1944— геп. конструктор, 
з 1959 — ген. конструктор авіац. 
техніки. Ленінська премія, 1959. 
Держ. премія СРСР, 1967, 1974, 
1982. Дошка — мармур.; скульп. 
В. І. Білоус, відкрита 1989. 
«ЧЕРВбНА ЗІРКА». Газета, ор¬ 
ган Покровсько-Багачапського РК 
Компартії України і виконкому 
райради ден. трудящих. Видава¬ 
лася в с. Покровська Багачка 
1944—57. У 1935—41 — «Ударник 
соціалістичних ланів». Виданим 
«Ч. з.» припинене у зв’язку з 
л і к в і да цією району 
ЧЕРВОНА ЗНАМ Я НІС А (до 1921 
— Богомолійка) — село Кремен¬ 
чуцького р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядкова¬ 
не с. Вільна Терешківка. Розтані, 
за 15 км від райцентру та за 13 
км від залізним, ст. Кременчук. 
2767 ж. (1990). Засп. 1654 |піка¬ 
чам и з Правобережної України. 
У 1730 на хут. Богомолівка Кре¬ 
менчук сотні Миргород, полку 
наліч. 124 двори. За переписом 
1859 у Еогомолівці Кохнівської 
волості Кременчуц. повіту Поа- 
тав. губ.— 298 дворів, 2074 ж., 
мурована Троїцька церква (нобуд. 
1828), при якій діяло церковнопа¬ 
рафіяльне уч-ще; у 1900 — 590 
дворів, 4295 ж., земська та 2 цер¬ 
ковнопарафіяльні школи. 
Рад. в та ту проголошено в лютому 
1919. у тому ж році органів* ком- 
бід. Перші с.-г. артілі ств. 1929. 
1932—33 па тер. сільради від го¬ 
лоду померло бл. 250 чол. У роки 
цім.-фашист, окупації (вересень 
1941 — вересень 1943) гітлерівці 
розстріляли 30 чол. У селі — кол¬ 
госп «Ленінський шлях» (зерново- 

мол. напряму), будинок побуту, 
відділення зв’язку та Ощадбанку, 
АТС, непевна с. ні., фельдшерсько] 
акушер, пункт, аптека, клуб па 
200 місць, б ка (14,9 тис. од. зб.). 
У Ч. 3.— пам’ятник воїпам-одно- 
сельцям, що загинули (242 чол.) 
на фронтах Великої В і тчи зі і. війни 
(1957); братська могила рад. вої¬ 
нів, полеглих при визволенні села 
від гітлерівців 1943. 
«ЧЕРВОНА ЗОРЯ». Газета ор¬ 
ган РК КП(б)У та райради ден. 
трудящих Глобинського р ну. Ви¬ 
давалася 1936—41 у с. Глобипе. 
Див. «Зоря комунізму». 
«ЧЕРВОНА ЗОРЯ». Газета, ор¬ 
ган Карлівськото РК Компартії 
України га райради деп. труди 
і цих. Видавалася 1944—62 іри ра 
зи па тиждень у Кар пиці 3 1962 — 
« Заповіти / і і і чи • 
«ЧЕРВОНА КІІІІГА . Збірник 
III худож. .порі Іі ІІОІІМЦЬКПХ 

письменників С. Кокотя, Т. Ори- 
сіо (Ф. Кравченка), Ф. Злидня, 
Ю. Жилка та іи. Виданий у Полта¬ 
ві 1933 за ред. Я. Донського, 
П. Рогаля, О. Котелка. Ілюстро¬ 
ваний. 
«ЧЕРВОНА ЛУБІНЩИНА». Іа 
зета, орган Лубенського РК Ком¬ 
партії України і райради ден. 
трудящих. Видавалася 1923—41 
і 1943—62 три рази па тиждень 
у Лубнах. У 1919 — «РІзвестпя 
Совета рабочих, крестьян. и крас- 
поарм. ден.». 1920—22 — «Вісті 
Лубенського ііовітвикопкому», 1922 
— «Зарево», 1962—88 —«Ленінсь¬ 
ка зоря». З вересня 1988 —«Ч.Л.»; 
з вересня 1991 — «Лубенщина», 
орган Лубенської міськради та 
райради нар. депутатів. 
«ЧЕРВОНА ЛУБЕНЩИНА» — 
літ. об’єднання в Лубнах при ре¬ 
дакції мігькрайошюї одйоімепної 
газети. 1923 О. В. Донченко та 
М. П. КожуШІІИЙ ВІДКРИЛИ П[)П 
редакції окружної газети «Черво¬ 
на Лубенщина» (виходила 1923— 
41) філію Спілки сел. письменни¬ 
ків «Плуг». 1926 до нього влилися 
поодинокі члени «Молоту», «11а- 
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ЧЕРВОНІ КВІТІ! каральні» та рос. лі (організацій. 
1929 на зміну прийшов літгурток 
«Колос», по війні стала дітгруїїа, 
потім літоб’єднання, яке прибрало 
назву «Червона ./Іубенщйиа». 
«ЧЕРВОНА МОЛОДЬ». Газета, 
виходила 1920— 22 у Полтаві. Дру¬ 
кувалася у вигляді окремих моло¬ 
діжних сторінок у газетах «Селя¬ 
нин», «Більшовик», «Незамож¬ 
ник». З лютого 1922 видавалася 
під назвою «Червоний юнак». 
ЧЕРВОНА ПЛОЩА у Полтаві 
(до 1925 — Соборна, Жовтневий 
р-и). Розтані, на високому плато 
у пд.-сх. частині міста. З трьох 
боків оточена ярами. На її іе,р. 
досліджено плі і гарніше СЛов’яисі. 
ке поселення в межах місій. У 
17—18 ст. Ч. п.— центрі майдйп 
Полтавської фортеці. Тут розмі¬ 
щалися У єменський собор, торг, 
ряди, адм. будинки, а зсх. боку — 
підковоподібний бастіон посиле¬ 
ний дерев. Сампсоп і ївською ве¬ 
жею. Саме їх і 170!) гочплпея 
найзагіекліші бої. 1!Ю9 па честі, 
захисників па місці бастіону сік:) 
руджено | Білу альтанку (див. 
Дружби народів ротонда). 1974 
поруч встановлено Полтави вось¬ 
мисотріччю нам’ ятиий знак. 
На Ч. п. розміщена Котлярев¬ 
ського 7. ТІ. садиба. Іл.— табл. ТІ, 
XII 
«ЧЕРВОНА ПРОСВІТА». Дії. 
збірник, виданий у Лохшіці 1922. 
Містить також мето річні поради 
для сільс. театр, гуртків. Біль¬ 
шість матеріалів опрацював ГТ. І. 
Слюнін (пеєвд.: П. Стодол я, П. По¬ 
дорожній). 
«ЧЕРВОНА ТРИБУНА». Газе 
та, орган Миргородського РК Ком¬ 
партії України іа райради ден. 
трудящих Ви взналася 1930—41 
і 1943—62 у Миргороді. З 1962 
(квітень) — «Прапор перемоги». 
«ЧЕРВОНЕ СЕЛО». Тижнева га¬ 
зета парт, орг-цін та незаможного 
селянства Полтавщини. Виходила 
1923—24 у Полтаві 
«ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ». Га 
зета, орган РешетиЛівського РК 

Компартії України і а райради пар. 
депутатів. Виходить з 1965. У 
1931—62 — «Колгоспник» [1941 
(серпень) — 43 — не видавалася]. 
1962—65 — «Під прапором лені¬ 
нізму». З вересня 1991 —«Реніе 
тилівс ькиіі вісник». 
«ЧЕРВОНИЙ КООПЕРАТОР». 
Газета, видавалася 1929—35 у 
Кременчуці. 
«ЧЕРВОНИЙ ПЕРЕЦЬ » — див. 
Полтавський український пере 
су впий театр сатири «Червоний 
перець». 
«ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР». Газета, 
орган 1 Іовоеа і їжа реької райради 
пар. депутатів. Видається з 1965 
у Нових Сапжарах. До 1962 вихо¬ 
дила під назвою «Ленінським шля¬ 
хом » (1941!—43), 1962—65 не ви¬ 
давалася). 
«ЧЕРВОНИЙ ПРОМІНЬ». Газе- 
га, орган Оборонського РК Ком¬ 
партії України га райради ден. 
трудящих. Видавалася 1944—62 
в с. Оболоні. У 1932—36 — «За 
більшовицькі темпи», 1936—41 — 
«Зоря комунізму». Видання«Ч. п.» 
припинене у зв’язку з ліквідацією 
району. 
«ЧЕРВОНИЙ ЮНАК». Перша 
комсомольська газета па Україні, 
виходи і.і 1920 — 24 у Полтаві. Спер¬ 
шу друкувалися окремі молодіжні 
сторінки в газетах «ї еляни», «Піль- 
иювикь, «Незаможник». З 1922 — 
окреме видання, орган ІТодтаь 
ського губернського комітету ком 
сом оду. Мав назви «Червона мо¬ 
лодь», «Сторінка молоді». 1921 
редакція «Ч. ю.» переїхала до 
Харкова. 
ЧЕРВОНІ КВІТИ — село Кобе 
ляцького р-пу, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко 
вані села Жирки, Кус голові Ку¬ 
щі, Прогрес, Чапаєве. Розтані, за 
25 км від райцентру та за 16 км від 
залізним, ст. Ліщинівка. 334 ж. 
(1990). Ств. 1940 при колгоспі 
«Червоні квіт». У Ч К.— колгосп 
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ІМ II. І Ч іІІЛМі.І (зерново буряків¬ 
ничої п напряму, тваринництво), 
відділення зв’язку, поч. школа, 
фельдшереько аку шер. пункт, дит¬ 
садок, клуб на 300 місць, б ка 
(14,3 тис. од. зб.). Братська моги¬ 
ла рад. воліів, які загинули 1943 
при визволенні села від гітлерів¬ 
ців. Пам’ятники: В. І. Чапаєву 
(1967) та воїнам односельцям, що 
полягли у Велику Вітчиян. війну 
(1976). Біля с. Кустолові Кущі 
виявл. поселення неоліту—бронзи 
(4—2 тис. до п. е.). 
ЧЕРВОНОБЕРЕЖЖЯ — ланд¬ 
шафти ий заказник респ. значен¬ 
ня (з 1990). Ліс у долині р. Удаю, 
місце збереження рідкісних пред¬ 
ставників флори та фауни. Розташ. 
у Лубенському та Чорнухинсько- 
му районах на тер. Калапденсь- 
кою лісництва. Перебуває V мі 
данні Лубенського лісі осімаі у. 
Площа 805 га, 
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКЕ (до 1962 
— Сталінка) — місто Лохвпцько- 
го р-ну, центр міської Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковане 
с. Вишневе. Розташ. на березі 
р. Сули за 15 км від Лохвиці. Через 
Ч. проходить залізнич, лінія Бах¬ 
мач — Кременчук, неподалік від 
центру міста знах. залізнич. ст. 
Сула. 10 576 ж. (1990). Засн. 1928 
як с ще Сталіпка у зв’язку з будів¬ 
ництвом цукрового з-ду, на спо¬ 
рудженні якого працювало понад 
1000 чод. У новому с-іці було зве¬ 
дено школу, клуб, їдальню, мага¬ 
зин, закладено фруктовий сад. 
9.Х 1929 з-д став до ладу. 1930 при 

Червонозаіюдське. Клуб цукрового 
заводу. 

цукрокомбіпаті ств. МТС. Згодом 
споруджено маслозавод (1930), 
спиртозавод (1934), хлібоприй¬ 
мальний пункт, пункт відгодівлі 
худоби (1936). Під час цім. фа¬ 
шист. окупації (12. IX 1941—12 IX 
1943) діяла антифашист, парт, 
група. Взимку 1942 оргапіз. вте¬ 
чу 70 військовополонених з конц¬ 
табору на тер. міста. Під час цієї 
акції були схоплені і розстріляні 
гітлерівцями М. І. Гаркавенко та 
В. Кульбіда. Навесні 1943 виник¬ 
ла партизан, диверсійна група, 
яка після вступу па тер, району 
рад. військ розмінувала цім. скла¬ 
ди з боєприпасами і міст через р. 
Сулу. Тепер у Ч. (з 1977 — місто 
районного підпорядкування') роз 
таїть: лохвицькі цукровий комбі¬ 
нат, стімртокомбіїїім , «а йод сухого 
обезжиреного молока, приладобу¬ 
дівний З І, МІ/КГОСП. і І комбікорм 

мовах іріжджів, комбікормовий 
та хлібозавод, ремонтно транспорт¬ 
не підприємство, підприємство 
«Райагропостач», міжрайбаза обл- 
споживеиілки. У місті дві серед 
ні, неповна серед., муз. школи, 
СГ1ТУ-32, технікум харч, пром-сті, 
Будинок культури, два клуби, 
будинок побуту, вузол зв’язку, ав¬ 
тобусна станція, дільнична та баль¬ 
неологічна лікарні, два стадіони, 
плавальний басейн. У центрі Ч., 
біля цукрокомбінату— пам’ятник 
В. І. Леніну (вул. Матросова, 
1970), другий пам’ятник В І. 
Леніну—в районі спиртокомбіпату 
(вул. Чернишевського, 1948). Па¬ 
м’ятний знак у пам’ять про ро¬ 
бітників спиртокомбіпату, полег¬ 
лих на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1982). 
«ЧЕРЕВЙЧІСИ». Зразковий дитя¬ 
чий ансамбль танцю в м. Комсо¬ 
мольську. Засн. 1977. Керівники 
ансамблю: Борис та Світлана Данз- 
бурги. Діє при міському Будинку 
культури і техніки. Здійснив за 
час існування гастрольні подорожі 
по країні і до Кошаліпа (Польща). 
Лауреат обл комсомольської пре¬ 
мії ім. Петра Арісмепка. 



ЧЙРЕВКИ — село Миргород, р МУ, 

розташ. на березі р Х«»р,,чУ. ЦС"ф 
сільс. Ради мар нмуіпїм, нми 
підпорядковані < е м К псу мімі і 
Новоселиця, 111»«»к« ЛІ« ииімі, Ри ч 
ЧСПКОИе, ( ,'І І Іі.і, < МІ (.‘ІНКИ. Р<>ЗМІ 
іцмм і.і 10 км пі і райцентру іл 
за пзіпгі. • і Миргород. 702 ж. 
(1990). Ііаириї 111111 ІМ і і село йі4о 
ходмлося у володінні ірафаО. А. 
Безбородій* і іімлк’оиоі'о Ооаву 
ла \. К<»м пц і .і юна І і ходило до 2 
Миргор*» і »*міи Миргород, полісу. 
Рад. И'І.МУ Крої одОпіСІїО В січні 
1918. І!» 10 ми. * і арі іль ім. 
1. І. І |егрпт і.кої о. Під ч и Вели 
коі Вмчіїііі пішій сет було Оку¬ 
поване мім. «11.111111< і. ід і .ірбпика- 
ми. -1956 колго< п їм. І. І ІІмрон 
ського перейменовано па колгосп 
«Зоря». 1978 з колгоспів «Зоря» і 
«Маяк» утв. одне господарство. 
18.1II 1989 заг. зборами колгосп¬ 
ників па тер. села утв. самостійне 
і оеподарстпо — колгосп «Україна». 
Діс неповна о. пі., і клуб, б ка, 
кіноустановка. Ні і таїмміО па і 
гробок па ор їй і їм 11 могилі ра (. 
воїнів, які іаГинули при обороні 
села 1941 від мі иріпиів, і.і па 
м’ятііик воїнам одіїОСС.'ІІ.ЦЯМ, що 
полягли їм фроцтач Великої Віт- 
ЧІІЗІІ. ВІЙНИ (19( > І). 

ЧЕРЕНКИ село Ор-КИЦИКОГо 
р-пу, цсіпр сі іьс. Ра > 11 нар іоіі> 
татів, якій иідгіорядк.оізапі < < 
Заріччя, ( 'ііиорі і і Хорошісп. І*«■ і 
ташовані па берегах р ( іілороду, 
за 37 км від райцентру і іа 28 
км від залізмич. ст. Лазірки, 240 ж. 
(1990), по сільраді — 749 ж. Заси. 
на поч. 17 ст. вихідцями зс. Хорощ- 
ки. Після иац.-внзв. війни укр. 
народу під керівництвом Б. Хмель¬ 
ницького — центр другої Лубен, 
соті. > цей час в селі з’являються 
маєтності козацької старшини, зо 
крема, Я. ( авицького, Кулябка, 
М. СкаржниськсНо і С. Прийма¬ 
ка. За Генеральним описом Лубен, 
полку 1729—ЗО в Ч. було 7 дворів. 
1781 — 187 хат козаків, казенних 
селян і підданих братів Скаржмн- 
ських. Оскільки Ч. лежали на 

ЧІ РКАСІВКА 

па і іній * м у ірн її П"’ііаил — Ки¬ 
пі, |Ц< .ІІ її і \ і ми і и І.ЮІ пошто 
іі.і < ппщін і Сі у ■ і и ці >у цжацо 
першу щірк му ( І 11 н н по пппу — 
Воскргггт гну ) З І /Ші Ч • ■ ні 
Малорос., з ІНП2 ці і,і і р потім 
Лубен ітвії'у 11<• • і іп і ,о .І.і ш 
реиисОМ 1859 у Ч. іі.і її 'і II 1 інорім 
і 834 ж. Щороку відбуваюся і 
ярмарки» У 8()-х рр. в селі м.» ш 
маєтності дворяни М. Кузурмаи 
Яценко і С. Ч>. Савченко. Остап 
ньому належав і водяний млин. 
II і поч. 20 сі. у Ч., які разом з 
хуторами мали 114 дворів і 1313 ж., 
її я ні двокомплектна школа, пош¬ 
ито Телеграфна'станція, пункт по 
лішпепня худоби. 8.VIІ 1905 від¬ 
бувся страйк робітників економії 
П. І. Гріпчука (х. СЛіпоріді ькпй). 
1910 у Ч. 191 двір і 1126 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1923 Ч. (1141 ж.) входять 
Я> Лубен., в 1935—62 — до Ла- 
п’рківськоп» р пу. 1930 в селі 
сів. колгосп ім. Петровського. 
Під час цім.-фашист, окупації (ве- 
ресеиь 1941 — вересень 1943) гіт¬ 
лерівці вивезли на примусові ро¬ 
боти до Німеччини 83 чол. У 1950 
ко поспи Чсрееківської і Хорош- 
КІІ.’СЬКОІ сільрад об’єднано в одне 
і іи їм» м|м і ги» кодтсії ім. Чана 

« на І!Иі2 6-і Ч. Лубен . з 196 » 
Ор ИІПМНІНІ р ну. ДІЮТЬ ІІОЧ. ПІКО 
Ла, Купити культури іілм’яіііпк 
Б. І. Ч.ііііп ну (І9бР), бр.іГгька мо 
гила ра і помпи, іщ її і 111 ч І')іІ і 
1943, нам яшпг оііі.мі іі.ідлм, за 
гпбтпм (8 І чо і ) їм фроці і\ Ні пі 
коі Ні і ЧИ III пиши ( 1961 ) 
ЧЕРКАСІ ОКА ( І Ю І |( М І І II. 
р 11 у, ЦСПІр сі Л*« Рл III II. ір. деііу 
татів, якій їм і.поря/іиопііпі і ще 
Божкове І.і і е 1-І Ко І к 11. Бурти 
Вербове, Ві льх І ОІЦПІІ.І, Колом.ІК. 
Опіншянп. РОїідіп. па правому 
березі |>. Ко.'юм.іку, ї ї 2м км ні і 
Полтави і за 2 км пі і л.і іізппч. ї ї. 
Ьожково. 305 ж ( І99о). Зі іду 
ЄТЬСЯ В іі іор. <33 |Ч І IX 2 І но ! 
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18 сг. Геп. описом 1765—69 ху¬ 
тір вдови купця Черкаського, від 
прізвища якого походить назва 
пас. пункту, входив до складу 
ГІолтав. Першої сотні Полтав. пол¬ 
ку. За переписом 1859 у Ч., яка 
була власницьким селом,— 26 
дворів, 196 ж.» винокурня, церк¬ 
ва (1807; 1871 збуд. дзвіницю). 
1900 у Ч. Василівської волості 
Полтав. пов.— 48 дворів, 238 ж., 
сільська громада селяп-власників, 
школа грамоти. Жителі села брали 
участь у селян, русі 1902 проти 
міси, поміщиків Бабаніна та Поно¬ 
ва. Виступ селян був придушений 
царським урядом. 13 чол. притяглії 
до судової відповіда льності, а знач¬ 
ну частину піддали екзекуції. 1910 
у Ч.— 78 господарств. 505 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1926 у селі , яке було центром 
Черкасівської сільради Рунотнап 
ського р-ну,— 100 госпп ілрств, 
456 ж. Під час колективізації с. г. 
в нас. пунктах, підпорядкованих 
Черкасівській сільській Раді, ств. 
три ТСОЗи, які 1937 об’єдналися 
в колгосп імені 518 (за першу п’я¬ 
тирічку в країні намічалося побу¬ 
дувати 518 заводів та фабрик). У 
роки нім.-фашист, окупації (22.IX 
1941—19.ЇХ 1943) гітлерівці роз¬ 
стріляли 3 чол., вивезли до Ні¬ 
меччини па примусові роботи 107 
чол. У Ч.— центр, садиба радгос¬ 
пу «Коломак» (зернового напряму 
з розвинутим тваринництвом), від¬ 
ділення зв’язку, поч. школа, Бу¬ 
динок культури на 350 місць, б-ка 
(9927 од. зб.). Пам’ятний знак па 
честь воїців-односельців, які поляг¬ 
ли на фронтах Великої Вітчизн. 
війни (1976), погруддя М. О. ІЦор- 
са (1967). На ст, Божково у брат¬ 
ській могилі поховані пілот М. 
Гуськов і радист Іванов, які заги¬ 
нули па Полтавщині під час Вели¬ 
кої Вігчизи. війни. 
ЧЕРКАСЬКЕ СТАРОСТВО (ок¬ 
руг, обвіл) — ацм.-тер. одиниця 
Київ, воєводства в 16 — 1 й йол. 
17 ст., яка знаходилася па обох 
берегах Дніпра. На Лівобережжі 

до нього входила тер. від гирла 
р. Сули ІЮ нижню течію річок 
Сули, Псла і Ворскли до гирла 
річок Орелі й Самари. У 19 — поч. 
20 ст. ця тер. входила до Кремен¬ 
чук, Кобеляцького, Костяптиио- 
град. і більшої частини Золотонісь¬ 
кого та пд. смуги Хорольського 
пов. Полтав. губ. У Ч. с., площа 
якого становила 325—330 миль2, 
наліч. бл. 80 пас. пунктів, 1600 
димів, в яких жило 9 тис. чол., у 
т. ч. на Лівобережжі (площа понад 
200 миль ) було 3 міста і понад 40 
сіл і хуторів (1625). 
черкащАни — село Ми])город, 
р-ну (у різні часи село мало назви 
Черкащеиків хутір, Чсркащенко- 
ве) — центр сільс. Ради пар. де 
путатів, якіїі підпорядковані села 
Безводів,ка, Запоре кці, Кнрсівка, 
Мпкріїнка, І ІСрвдвріївКЯ, Пет¬ 
рівна, ІІімарівка, Прядки, Фуглі. 
Розміп(. за ЗО км від райцентру 
і за 8 км від залози пч. ст. Сенча. 
562 ж. (1990). Село засп. у 18 ст. 
Спочатку це був хутір виборних 
козаків Черкащеиків у першій 
Камишнянській сотні Гадяцького 
полку. Під 1871 є згадка про хутір 
козачки Черкащепкової, що скла¬ 
дався з 2 хат. Ближні хутори на¬ 
лежали значковому товаришу ІІа- 
щсвському, козакам Хорунжен- 
кам, Гри горе п кам та іп. Пізніше 
ці та іп. хутори (усього 12) об’єд¬ 
нались у село Ч. У 19 ст. Ч. скла¬ 
далися з 12 хуторів під заг. наз¬ 
вою Черкащенкових хуторів. У 
кінці 19 ст. Ч. належали до По¬ 
півської волосі і Мирі ород. повіту. 
Па час перепису 1910 в Ч. було 
187 дворів, 1184 мешканці. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Па поч. 1919 ств. Черкащан- 
ська сільрада. З літа до осені 
1919 в сел1' перебували денікінці, 
а 1921 з’явилися загони Махна. 
1922 па землях Солонівіцанських 
хутооів було орган із. першу кому¬ 
ну «Червоний хлібороба. З берез¬ 
ня 1923 Ч. входили до складу ІСо 
мшішяпського району^ 235 ж. У 
1924 орган із. перший парт, і ким 
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ЧЕРНЯКІВКА сомол. осередок, 1930 па базі ко¬ 
муни ств. першиіі 1СОЗ «Черво¬ 
ний хлібороб». Того ж року в селі 
ств. ще 14 ТС03ІВ| які об’єднува 
лп 45 господарств і 205 ж. 1933 па 
основі товариств сгв. 4 колгоспи: 
«Червоним хлібороб», «Повий 
шлях», «Червоний лан», «Проле¬ 
тар». У період -цім.-фашист. оку¬ 
пації (15.IX 1941—17 IX 1943) гіт¬ 
лерівці до Німеччини вивезли 134 
чо. і., 175 односельців загинуло, 
спалено 12 колгоспних будівель, 
15 хат колгоспників. У вересні 
1950 чотири місцеві колгоспи об’єд 
палися в колгосп ім. С. М. Кір о 
ва (м’ясо молоч. зерновий напрям, 
тех. культури, спеціа іізу» гься па 
вироби, вовни). ( пі., фс ІЬДШСр 

сько-акушер. пункт, 2 дит. са ікн, 
Будинок культури (на 400 місць), 
б-ка (11 081 од. зб.), громадський 
музей, стадіон. Уродженцем Чер- 
кащаиської сільради с Герой Рад. 
Союзу К. І. Маруспчепко (с. Кир 
сіика). 1970 в Ч споруджені обе 
ЛІСК Слави па чесіь воїнів о цю 
сельців, які загинуДи па фронтах 
Великої Вітчизп. війни, наді роб 
ки на могилах (три) рад. воїнів, 
полеглих при обороні села (1941), 
пам’ятник С. М. Кірову (1965). 
ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТ¬ 
ВО — ,і щіі-тер. одиниця па Ліво» 
бережині ^'"кра.їі і і V 80—90 х рр. 
18 < N'111. 16. IX 1731, фактично 
існувало з І!). І 1782. Очолював 
намісник, який мав повноваження 
від царя. До Ч. п. ввійшло 7 со 
тень Київ., 12 — Ніжинського, 
12 — Лубен., 1С — Галицького, 
11 — Прилуцького, 11 — Черні г. 
і 1 сотня Стародубського полків. 
Адм. центр — Чернігів. Ч. н. поді¬ 
лялося на 11 повітів: Березіїяік ь 
ким, Бор .{панський, Гадяцький, 
Глйііський, Городнянський, ЗІіІЬ- 
ківськиіі, Лохвицький, Ніжинсь¬ 
кий! Прилуцький, Роменський, 
Чернігівський. 1791 Зіпьківський, 
Гадяцький і частину Лохвицько- 
го повітів було включено до Київ, 
намісництва, Конотопський і ча¬ 
стину Коропського повіту Новго 

род-Сівєр. замісництва—до Ч. її., 
що наліч. 11 міст, 26 містечок, 
2092 села, хутори і слободи з на¬ 
селенням 746 560 чол. (крім дво¬ 
рян). 12.XIІ 1796 Ч. н. ліквідова¬ 
но Його територія ввійшла до 
Малорос, губернії, яку 1802 по¬ 
ділено на Полтав. і Черніг. губер- 

ЧЕРКЯКІВКА — село Чутівсь- 
кого р-пу, центр сілье. Ради пар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Верхні Рівні (Горова Черпе- 
пшна або Пас іка), Іскрі вка, Кочу- 
беївка, Нижні Рівні (Низова Чер 
ш'щііиа). Розтані. на правому бе 
резі р. Коло мале (притока р. Ворск¬ 
ли), за 7 км від райцентру та *а 
8 км від залізпич. ст. Іскрі вка. 
813 ж. (1990). Засн. бл. 1680 пол- 
тав. полковником Лсонтієм Чег>- 
Ііяком. За даними 1722 записана 
також слобідка Черняка Полтав. 
полкової сотні «Якова Черняка 
в РОг.мЯх злайдуЮчаяся». Тут 
було 1.3 дворів, 17 хат та бездвір- 
них хат — 12, а також пасіки: 
полтавського полковника Черня 
ка — 63 вулики, старости Павла 
Порохниченка — 4, отамана Анд¬ 
рія Лизня — 1, черпяківського 
священика Давида — 11, палама¬ 
ря Гната — 13, церкви Святої 
Варвари — 12, іи. власників — 
14, всього — 161 вулик. У полков¬ 
ника Черняка була винниця па З 
казани. 1735 володіння представ¬ 
ників козацької старшини Черпя- 
кііз були в Ч., в Слобідці сотника 
Івана Черняка та на хуторі пол¬ 
ковниці Ірини Чернякової — все 
в Полтав. полку. У першій йол. 
18 ст. донька полтав. полковника 
Івана Черняка — Марія вийшла 
заміж зз представника козацької 
старішійи Г. Г. Заньковського, з 
того часу багатства Чорняків пере¬ 
йшли до Заньковських. На час пе¬ 
репису 1859 Ч.— село власницьке 
Полтав. повіту, 751 ж., 129 дворів, 
відбувалося 3 ярмарки на рік. 
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1871 було під крито у Ч. земське 
уч ще. У «80 х роках 19 ст. в Ч. 
було три поміщицьких маєтки. 
Один належав поміщику Зань- 
ковському. Другий — матері ві¬ 
домої укр. художниці Марії Бані 
кирцевої (вона тут жила в дитинст¬ 
ві, бувала і пізніше; див. Дикансь- 
ксі картинна галерея, Стасг) — 
М. С. Башкирцевій, інший — її 
родичам Н. К. Бабапіній га О. С. 
Ьабапіну, які 1886 спорудили в 
Ч. (замість старої) Варварииську 
дерев’яну церкву (спалена в серед. 
80-х років 20 ст.). При ній була 
церковна бібліотека На час пере¬ 
пису 1900 в Ч. Чутівської волості 
Полтав. повіту були 3 сільські 
громади се л я п - в ласн ик і в (колиш¬ 
ні кріпаки), 1309 чол., 169 дворів. 
У користуванні громади був став, 
у сечі діяли церква та міністерська 
однокласна школа (училище), від 
бувалося 3 ярмарки па рік. 
Рад. вла;іу проголошено в січні 
1918. У грудні 1919 село було виз¬ 
волене від денікінців, які страти¬ 
ли 4 жителі села. 7.ІІІ 1923 Ч. від - 
несено до складу Чутівського р-ну 
Полтав. округу. На 7.ТХ того ж 
року в селі — 1062 ж. На час пере 
пису 17.ХІТ 1926 у Ч.— 1311 ж., 
273 господарства. У період нім.- 
фаншст] окупації (23.1 X 1941— 
20.IX 1943) до Німеччини вивезено 
90 чол., страчено 2 чол., спалено 
50 хат та господарських будівель. 
У Ч.— центр, садиба колгоспу 
ім. Я. М. Свердлова (спеціалізу¬ 
ється на тваринництві). Є відділен¬ 
ня зв’язку та Ощадбанку, комплекс¬ 
но-приймальний пункт, 3 крамни¬ 
ці, лазня, неповна с. ш., фельд- 
шерсько-акушер. пункт, аптека, 
дитсадок, Будинок культури (на 
260 місць), б ка (15 002 од. зб.). 
Ч.— радіофіковане та електрифі¬ 
коване (1960—62). Уродженця¬ 
ми с. Кочубеївки є Герої Рад. 
Союзу Г. С. Кабаковський (1909— 
59) та В, Я. Петренко. У Ч. 1967 
споруджено пам’ятник Я. М. Свер¬ 
длову, 1975 — пам’ятник на брат¬ 
ськім могилі полеглих 1919 бор¬ 

ців за владу Рад та рад. воїнів, 
які загинули у боях під час обо¬ 
рони 1941 та визволення 1943 села, 
1957 встановлено надгробок у па¬ 
м’ять про воїпів-односельців, які 
полягли (78 чол.) на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Поблизу 
с. Іскрівки знах. курганна група, 
яка складається з 28 насипів. 
ЧЕХбНЯ — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Тарапуньки (бас. Дпіп| а). 
Тече тер. Зіньківського р-пу. 
ЧКАЛОВУ В. П. ПАМ’ЯТНИ¬ 
КИ. 1) У с. Баляси ому Дикансь- 
кого р-пу. Залізобетонна скульп¬ 
тура на гранітному постаменті. Ви¬ 
сота — 4,9 м. Відкрито 1958. 
2) У с. Бербеницях Лохвицького 
р-ну. Знаходиться неподалік ві я 
контори колгоспу ім Чкл юна. 
Залізобетонне погруд рі п.і цегля¬ 
ному ноетамоп гі Висота 2,55 м. 
Ві (Криго 1967. 
ЧОВШЗВА — річка в Полтав. 
обл., ліва прит. р. Труні (бас. 
Дніпра). Довж. 24 км. 
ЧбВНО ФЕДОРІВНА (до 182(1 — 
Федорівка) — село Зіньківського 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Бабанське, Волошкове. Заїки, Кли- 
мепки, Кольченки, Лавринці, Ми¬ 
сики, Пруглч. Розташ. за ЗО км 
від райцентру і за 60 км від заліз¬ 
шій. ст. Полтава Київська. 572 ж. 
(1990). Виникла на поч. 19 ст. За 
переписом 1859 у Федорівні наліч. 
17 дворів, 114 ж. 1900 у Федорів¬ 
ні Кирило-Гапівської ізол. Зінь- 
ків. пов.— 27 дворів, 160 ж. Де¬ 
рев. Воскресенська церква (1892ц 
б-ка, земська і церковнопарафіяль¬ 
на школи. У 1910 наліч. 38 госпо¬ 
дарств, 212 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. За переписом 1926у Федорів¬ 
ні Ч овно-Федорі вської сільради 
Опінпіянського р-ну Полтав. ок¬ 
ругу— 57 господарств, 271 ж. Ко¬ 
лективізацію с. г. проведено в 
1929—ЗО. За період нім. фашист, 
окупації (5.Х 1941—11 XI 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 45 чол., 
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спалили 25 господар* чс На фрОи 
тах Великої Вітчи іи ..і п«»юиа 
ло 236 односельців, БЬ ■» них м 
гинуло. Тепер на н-р сільради 
колгосп Маяк► (зеджово буряків 
НПЧОГО напряму, І н; І р 11II111111!Г но). 
У се її ні і п в ціпі ін’я.чку, фелі»д 
шерсько-аку ш*‘р 11 ч 11 іч і, Будинок 
культури па ІОО ми щ. .» етаціопар- 
пою кіт і у і і.миті піп, музей па 
грома к і.кпч мі .і іах, б ка (16,9 
тис. ол аО.) Ур«» і ненцями села є 
укр. пп« ьмс шип І Ч>, Грсбспюк 
(1918 82), І < р *»і і ( пц Праці І. М. 
Фс цим 1*1.'»/ ■ ітру кено пам’я'і 
пик п і Орли і.кіп моїм п рі і. і.о, 
пі п, Що із і 1111V пі (III чи і ) пі і час 
ви то к пня ІП і села ш і іим. і|м 
шист-: загарбник і в. 
ЧфРБІВКА (Кустолове) сс.ю 
Кобеляцького р-ну, центр сільс. 
Ради пар. депутатів, якій підпоряд¬ 
ковані села Калініне (кол. Біло- 
коиівка), Комарі вка та Червоне 
(кол. Чумаки). Розтані, на р. Ку- 
столове (лрпТ. Порсклп), за 22 
км від рай цеп і ру і-і м ІЗ км в і і 
залізним, сг. Ліпнім піка. 5/1 ж 
(1990). Виникло, вірогідно, у 18 
ст. У 2-й пол. 18 ст. Катерина II 
подарувала ці землі Ієн. майору 
М. Ф. Чорбі (з цього часу починає 
вживання нова назва села). На 
поч. 19ст. Ч. належала предводи- 
тг по іворяпства Кобол яп. повіту 
М. Ф. Чорбі, якпіі ДО 1812 мав 
з-д їжакових арапських копсіі 
1800 іюбуд. (’нятодухівсі.ку церк 
ву, при якій існували б ка та 
церковнопарафіяльна школа. За 
переписом 1859 у Ч. Кобеляц. 
повіту наліч. 89 дворів, 451 ж. 
Працювали цегельний з-д, ткаць¬ 
ка ф км, во іяііиіі млин, гуральня 
та білильня 1861 збуд. Микола¬ 
ївську церкву, при якій були зем¬ 
ська школа і школа грамоти. У 
1900 в селі — 105 дворів, 860 ж.; у 
1910 — 118 дворів, 660 ж. 1905 
у Ч. сталося ссд. заворушення. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1925 оргапіз. ТСОЗ «Нова 
громада», 1929—31 — артілі 
«Спільне життя» та «13 річчя Чер- 

Ч< )ГІ І()Т7ІЛ:ПВК/\ 

воїнн \рмІІ .\ 11» ’<» в 11 Кремен 
чуц. округу І(><> дворів, 7 іО К. 
1932 З/ Ч. входила до складу 
Кобеляц. р ну Харків, обл. ІІід 
час голоду 1933 в селі померло 
125 чол. У роки иім.-фашист, оку¬ 
пації (17.ІХ 1941—25.ІХ 1943) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 107 чол. У 
селі — центр, садиба колгоспу їм. 
Г. В. Мічу ріпа (зерново-буряків¬ 
ничою напряму, тваринництво), 
будинок побуту, відділення зв’яз¬ 
ку га Ощадбанку, неповна с. ш., 
федьдшерсько-акушер. пункт, ап¬ 
тека, Будинок культури на 600 
місць, 6 ка (13,5 тис. од. зо.). 
1958 споруджено мемор. комплекс, 
Присвячений воїнам односельцям, 
що полягли (78 чол.) на фронтах 
Великої Вітчими. війни У Ч.— 
братська могила рад. воїнів, які 
іагинули (7 чол.) під час визволен¬ 
ня села 1913 від гітлерівців. Па 
околицях села впмвлепо поселен¬ 
ня черіїяхівсвкої культури. Па 
тер. сільради збереглися залишки 
87 курганів. 
чорнобАївський РАЙОН — 
адм.-тер. одиниця. Ств. 7.III 1923 
в складі Золотоніського округу 
ІІолтам. губ із Чорнобаївської 
іЗогОду х і вської га Велпкобурім- 

( і.КОЇ во юс ієн Золотоніського пов. 
1 сі іьр і і II юща 632 кв. вер 
сіп II в іа попередніми пі фахуп- 
Камн па, час районування — Ї0 603 
чол. За переписом їм ,.|\ 1923 
42 682 чо і. N червні 1925 піднесе 
пий до Черкас округу, перейме 
нованого і5)27 па ІІІс ичспкінськип. 
У 1932 віднесений ДО Київ обл.| 
з 22.IX 1937 — ю Гіо'мап. обл. 
За переписом 1939 в р ні налічу 
валося 38 372 чол. З 7.1 1954 у 
складі новоутв. Черкас. с >бд. 
ЧОРНОГЛАЗІВКЛ село Лол- 
тав. р-ну, центр сільс. Ра пі нар, 
депутатів, якій підпорядковані се 
ла Ьершацьке, Глухове, Долина, 
Макарцівка, Ножівка, Трироіове. 
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Розташ, за 25 км під Полтави. Від 
залізним сі. Уманцівка — 10 км', 
на і і кіп же відстані — автоіраса 
Київ — Харків. 269 ж. (1990). 
Вперше згадується в і стер, джере¬ 
лах 19 ст. 1859 у Ч., яка була влас¬ 
ницьким селом, наліч. 20 дворів, 
101 ж. У 1900 діяли громада се- 
лян-власників, школа грамоти. 
1910 у Ч.— 12 господарств, 74 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. 1920 ств. комнезам. 1926 у 
Ч., яка входила до складу Долин- 
ської сільради Деканського р-ну, 
— 35 господарств, 187 ж. 1926 ств. 
колгосп «Краще майбутнє». 1936 
у селі відкрито медпункт. Під час 
Великої Вітчизіц війни село було 
окуповане пім.-фашист, загарбни¬ 
ками (22.IX 1941—22.IX 1943). 
У Ч. гітлерівці спалили 66 хат з 
80. У селі — центр, садиба кол¬ 
госпу «Україна» (госп-во м’ясо 
мол. та зернового напряму ), буди 
пок побуту, відділення зв’язку, 
фельдшереько-акушер. пункт, не¬ 
повна с. ш., Будинок культури на 
200 місць, б-ка (7314 од. зб.). Па¬ 
м’ятник воїнам, загиблим 1943 
під час визволення села від гіт¬ 
лерівців. Нам ятпий знак па честь 
воїнів-одноеєльців, які полягли 
на фронтах Великої Вітчизп, війни. 
ЧОРНУХИ емт, райцентр, 
цент]) селищної Ради пар. депута¬ 
тів, якій підпорядковані села Бог- 
данівка, Бондарі, Нехристівка та 
Харсики. Розтані, па лівому бере¬ 
зі р. Многи (гірит. Удаю), за 2 
км від автотраси Київ — Суми га 
за 41 км від залізнич. ст. Пирятин. 
3398 ж. (1990). Дата заснування 
невідома. Історик ЛІ В. ІТадалка 
вважав, що Ч. засн. на поч. 17 ст. 
Деякі істор. джерела стверджу¬ 
ють, що на місці сучас. селища 
ще за київ, князя Володимира Свя- 
тославича (?—1015) виникла обо¬ 
ронна фортеця — поселення для 
захисту ид. сх. рубежів Київ. Ру¬ 
сі від печенігів та половців (По- 
сульська лінія укріплень). 1261 
поселення було досить великим 
пас. пунктом, але наприкінці 13 ст. 

було повністю зруйноване мопю- 
ло-таїарами. Потім згадка про 
містечко зустрічається під 1641. 
У 1647 Ч. записані серед володінь 
князя Вишневенького. Містечко 
позначене на карті Г. Л. де Бонла- 
на (серед. 17 ст.). 1558 у складі 
Чорнуської сотні Ч. увійшли до 
Лубен, полку. 1665 містечко було 
зруйноване татарами, але незаба¬ 
ром відродилося й залишалося 
вільним до серед. 18 ст. У 40-х рр. 
18 ст. царський уряд подарував 
навколишні землі грузинським 
князям Асихмоваповим; чимало 
земель захопив чориуськші сот¬ 
ник Семен Максимович. 1786 Ка¬ 
терина ГІ передала Ч. у вічне воло¬ 
діння графу О. А. Белборольку 
(1746—99). На той час у містечку 
було 3 дерев церкви, ШІІІІІЛЛЬ, 

6 папських ісргм. 6у м 111 к і її, 4 
м пнпн. « г іп ришіїї і л За неї (* 
ніким 1859 у Ч.— 532 двори, 
1886 ж., З церкви (у т. ч. ІІокров- 
ська, побуд. 1845), сільс. уч-ще, 
волосне правління, сільс. роз¬ 
права, поштова станція, відбува¬ 
лося 4 ярмарки па рік. 1868 
побуд. дерев’яну па мурованому 
фундаменті Воекресєнську цер¬ 
кву з дзвіницею, при ЯКІЙ ІСІІ. 

6 ка, жіноча церковкопарафія- 
іьпа школа та однокласне міні¬ 
стерське уч-ще. 1908 замість дерев. 
Покровської церкви збуд. муро¬ 
вану. У 1900 в Ч. Чорнухпнської 
волості Лохвицького пов.— 485 
дворів, 2255 ж. Влітку 1906 тут 
відбувся страйк с. -г. робітників 
поміщика Немпрог.сі.ко! о. Виступ 
був придушений надісланими до 
села козаками. У 1910 в містеч¬ 
ку — 539 дворів, 2904 ж., 2 паро¬ 
вих млини з крупорушками та 
олійниця ми. 
Рад. вла іу проголошено в січні 
1918. У цьому ж році створено 
укр. гімназію ім Г. С. Сковороди* 
1919 оргапіз. З с.-г. артілі. У 
1920/21 навч. році з 1—4 класів 
гімназії було у то. трудову школу, 
а з 5—6 класів — с. г. професійну 
школу, що ієн. до 1931 .3 1923 
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Ч.— райцентр Лубен, округу, у 
якому налічу 2318 ж. У 1927—725 
дворів, 3392 Ж| 1928—ЗО органів. 
4 ТСОЗи («Про.тетарський косар», 
«Плугатар», «Колосок»та «Серп»), 
на базі яких 1930 утв. З артілі (ім. 
Г. 1. Псі ровського, «Нове життя», 
«Вільна праця»). 2973 ж. (1939). 
У період пім.-фашист, окупації 
(17.IX 1941—17.ТХ 1943) гітле¬ 
рівці вивезли до Німеччини 227 
чо і. У Ч.— колі оси ім. О. В. Су- 
ворова (росл піпшцько-тваршшиць- 
кого напряму), відділення зв’яз¬ 
ку, с. ін., районна лікарня, дит¬ 
садок, Будинок культури на 480 
місць, кінотеатр, 2 6-ки (59,5 тис, 
од. зо.). Чорнухинсіжий історич¬ 
ний музей. У Ч. виходить газета 
«Нова праця». Урод женця ми Ч. (її 
укр. просвіт птель-гуманіст, філо 
соф і поет Г. С. Сковорода (1722— 
94), укр. історик Л. В. Падалка 
(1859—1922). Після закінчення 
Київ, уп ту працював у Іїолтав. і 
Херсон земствах, у Харків. місь 
кіп і Полтав. і уоерпськііі уира 
вах, співробітничав у Поліпивсь 
кін губернській вченій архівній 
комісії; автор праць «Минуле Пол¬ 
тавської території і її заселення» 
(1914), «Карта козацьких полків 
на Полтавській території» (1914) 
та іц. У 1947—67 в селищі жив 
Герой Рад. Союзу П. В. М а степ 
ппкои (1923 07). 5’ Ч. ( ко&прп 
ди Г. С. меморіальний комплекс 
Споруджені пам’ятники: І. П. Пив 
лову (1936), В. І. Леніну (1952), 
К. Марксу (1960), О. В. Суворову 
(1966), партизанці Л. Бугорській 
(1989). 2 братські могили рад. вої¬ 
нів, що загинули 1941 та 1943 
(надгробки — 1972, 1983), могила 
П. В. Маслений кава. 1972 відкри 
то пам’ятник воїцам односельцям, 
які полягли на фронтах Великої 
Вітчизні війни. 
ЧОРН^ХИНСЬКИЙ ІС ГОРЙЧ 
НИЙ МУЗЕЙ у емт Чориухах. 
Відкр. 1972. Налічуй понад 2 
тне. експонатів. Експозиція роз 
міщена у 6 залах. Окремий зал 
присвячено укр, просвітителю, фі- 

ЧОРНУХИНСЬКИЙ РАЙОН 

лософу і поету Г. С. Сковороді 
(див. Сковороди вулиця). Складо¬ 
вою частішою музею є Сковороди 
Г. С. меморіальний комплекс у 
емт Чорнухах. Розтані, на вул. 
Леніна 45. 
ЧОРІГ^ХИНСЬКИЙ РАЙОН. 
З Мах. у п ц. частині області. Площа 
0,68 тис. км2. Нас. 19,3 тне. чол. 
(1990). Ч. р. межує з Лохвиць- 
ким, 1Гирятинськнм, Лубенським 
районами Іїолтав. обл. і Варвин- 
ським р-ном Чернігів, об л. У 
районі 42 нас. пункти (1 емт, 41 
село), підпорядкованих селищній 
та 9 сільс. Радам пар. депутатів. 
Центр — емт Чорпухи. Утв. 1923; 
входив до складу Лубен, округу. 
1932—37 — у складі Харків, обл., 
з 1937 — Полтавської.. 1962—66 
тер. Ч. р. входила до Лохвпцького, 
частково Пирятішського р-пу. Ра¬ 
йон відновлено 8.XII 1966. Під час 
цім. фашист, окупації (вересень 
1941 — вересень 1943) гітлерівці 
вивезли на примусові роботи до 
Німеччини понад 2 тис. чол. Ч. р| 
розтані, у межах Придніпровської 
низовини, у лісостеповій зоні. 
Корисні копалини: природний газ, 
нафта, пісок, глина, кам’яна сіль, 
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торф. По іср. району протікають 
річки Суха Лохниця, Удай (прит. 
Сули), Миога (прит. Удаю). 
1 рунти переважно чорноземні. Ліси 
(дуб, ясен, липа, клен, береза, то¬ 
поля та ін.) займають 10,0 тис. 
та. У Ч. р. і в Лубенському р~ні 
розтані, ландшафтний заказник 
респ. значення Червонобережжя. 
Пром. підприємства харчової і 
легкої пром-сті. Спеціалізація с. 
г.— землеробство зерново-тех. і 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Гол. культури: озима пшениця, 
кукурудза, цукр. буряк, соняш¬ 
ник. Площа с.-г. угідь 1991 ста¬ 
новила 50,9 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 42,2 тис. га. Розвинуте 
скотарство, свинарство, вівчарство, 
птахівництво. У районі 14 колгос¬ 
пів. Автомобільних шляхів — 
212,8 км, у г. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 164,2 км. У районі — 27 «а 
гальноосв., 1 муз. шко ш, профісх 
училище, 21 дпті дошкільний зак¬ 
лад. Центральна та 2 дільничні 
лікарні, 20 фельдшерсько-акушер. 
пунктів, 2 амбулаторії. Район¬ 
ний та 8 сільс. Будинків культури, 
20 клубів, 1 кінотеатр, 37 кіноуста¬ 
новок, 26 б-к (заг. фонд — 343,4 
тис. од. зб.). Сковороди Г. С. ме¬ 
моріальний комплекс у смї Чор- 
нухи та 8 музеїв на громадських 
засадах. Видається районна газе¬ 
та «Нова праця». Пам’ятки архі¬ 
тектури 19 —- поч. 20 ст. На тер. 
Ч. р. збереглися залишки курга¬ 
нів. городищ та поселень скіфсь¬ 
кого часу і періоду Київ. Русі. 
ЧОРНУХИНСЬКИЙ ткАць 
КИЙ ПОКАЗОВИЙ ПУНКТ Лох- 
вицького повіт, земства. Відкрито 
1912 у м-ку Чорнухи (тепер смт 
Чорнухинського р-ну) для виго¬ 
товлення місц. ремісниками укр. 
нар. традиційних виробів, надан¬ 
ня тех. допомоги, у кредит верста¬ 
тів і матеріалів. У 1923 працювало 
24 чол., 15 верстатів. Зразково 
виготовляли так зв. «саратовське 
полотно». Того ж року пункт об'єд¬ 
нали з Лохвицькою ткацькою май¬ 
стернею. Експонував свої вироби 

на Всерос. кустарній виставці 
1913 у Петербурзі. 
ЧУМАЦТВО — торговельно-віз¬ 
ницький промисел, що був поши¬ 
рений на Україні у 17—19 ст. 
На Полтавщині чумакували в ос¬ 
новному козаки, держ. селяни і 
почасти міщани. Зрідка на чумаць¬ 
кому промислі заробляли і помі¬ 
щики, які посилали своїх селян на 
чолі з довіреною особою. 
Розквіту чумацький промисел на 
Україні досяг у 1-й пол. 19 ст. 
У цей час через Полтавщину про¬ 
лягали такі торгові шляхи: з Пол¬ 
тави на Київ; з Херсона на Кре¬ 
менчук; з Лубен на Чернігів; з 
Полтави через Хорол, Прилуки, 
Пирятіш на Чернігів; з Полтави 
на Харків і Катерішог ми, з Кате 
ринОС іава мере * Кременчук і Зо- 
ЛОтоношу їм Київ. Кременчук мав 
Велике значення як гранатний 
пункт для всієї України Він оуи 
оточений селами з традиційно роз¬ 
винутим чумацьким промислом. 
Чумаки жили в сусідній з Кремен¬ 
чуцьким частині Кобеляцького по¬ 
віту, в пд. зх. частині Золотонісь¬ 
кого повіту (зокрема, в селах їрк- 
лієві, Васюгинцях, Вереміївці, 
Жовтинці, Москаленках, Демках. 
Були чумаки і в Хорольському, 
Лубен, та ін. повітах губернії). 
Чумаки збували свій крам на міс¬ 
цевих ярмарках, яких у 40-х рр. 
19 ст. на Полтавщині було 362. 
У 70-х рр. 19 ст. у зв’язку з буд- 
вом залізниць та ростом дорп і них 
витрат почався запепл ■ чумацтва. 
ЧУМГАК — річка в !ї<> мав. і Чер¬ 
кас. областях, права прит. р. Ор- 
жиці (бас. Дніпра) Довж. 75 км 
(в межах Пп площини 25 км), пло¬ 
ща бас. 845 км5. У Полтаві обл. 
тече тер. Ор кпцькоґо р-ну. Воду 
вакористовуютЕ» для водопостачан¬ 
ня, зрощування, а також рибороз¬ 
ведення. 11а березі Ч. розтані, 
с. Крупо черниці. 
ЧУМГАЧбК — річка в ГІолтав. 
обч., при і. р. Чум гака (бас. Дні¬ 
пра). Гечс територією Оржицького 
району! 
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ЧУМІІіАК — річка в ТІп пап 
обл., права ітрт. р. Орлика (бас. 
Дніпра). 
«ЧУРАЇВНА» камерно шстру 
мент, ансамблі) ІІолтуп. обл. фі 
лармояії. Тасн. 1987 іасл. праці в 
1111 к< їм ку імури N Р( Р М. Жері іо¬ 
нам. N ск іа її ансамблю 14 чол. 
Солістка імр .ірі. УРСР, лауре¬ 
ат Держ. премії їм І. І'. Шевчен¬ 
ка Р. О Ічпріги іікіі (уродженка 
С. Зсм І >111 Іч. 11 І НІОІІІІСЬКОГО р ну). 
В репертуарі г[и>рп класичні, еу- 
ЧаС. К» імііо.ііі Горі н. 
ЧУРАЙ МАРУСІ СПІВОЧЕ ІіО 
ЛІ- у м. Мол шні Споруджено 
108 а її.ми мі і 11 н їг'м 1111 я її І Іолта 
ні Республіканського смят.і нар. 
творчості. Відкрию 2/ VI іо,8/. 
Автори проекту — М. Кдапов, 
М. Піцюра, В. Гавриленко. Буде 
ва розташ. на тер. парку культу¬ 
ри і відпочинку «Перемога». Ам¬ 
фітеатр (бл 7 тис. місць) гармо¬ 
нійно вписався в зелені сміли 
парі у. ( пек р ід мі .і.і і < ніс і ру мі н ю 
сценічна члсіїпіа ипкорпс юиуеть 
ся і і.ія виступів і.о и іапіші, і 
водночас с дахом і і>і службових 
приміщенні На шано в пам’яті» про 
легендарну укр. народну співачку 
і поетесу Марію Гордіївпу Чурай 
(1625- ЗІ), яка нібито жила в 
Полтаві. Дослідники укр. фолькло 
ру паапмаїоііі б і 20 пісень прппп 
Судані їх Марусі Чурай. Творча іь 
талановитої поііавкн, її кптгя 
відбите в музиці М. В. Дисепка, 
у драмах М. ( іаріщькоїо, творах 
І. Микитеика, Л. Забави и, Л. Ко 
стенко, думах сучасних кобзарів. 
Ч. М. С. п. розташоване на Першо¬ 
травневі >м у проспекті .N3 20. Іл.— 
габл. XVI 
ЧУТШКА річка в І Іолта в. обл., 
ліва при і р. Ко омлку (о.іс. /111 і 
пра). Довж. 14 км. Ісче тер. Чу 
тівського р ну. Па березі Ч. рої 
таш. смт Ч угоне. 
ПУТІВКА село Оржицькою 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, яків підпорядковане с. ІІо 
вий Іржавець. 1226 ж. (1990). Засн. 
1740 як сл Славця Трембінсько- 

ЧУТІВСЬКЙ РАІЮ1І 

I О ВПМ II Я М Сербі | ( )( ІЛ 11 п ІІІ 

II оселив І У І Них І НІМІ І ( )ржпці 
і II іехова 1781 і уі па 11 я 1.09 хат 
і 696 душ. У 1786 .о* і церкву, 
1862 — нову. 1847 вступим у іію 
винокурний з-д. 1892 ш ікрімо 
земську школу. За переписом 
1910 в Ч. наліч. 169 інорів і 
1247 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Жителі Ч. брали учасіь у 
бонових діях партизан, загону 
Н. С. Дробницького. З 1926 Ч.— 
село Оржицького р-ну. 2128 ж. 
До 1960 число жителів зросло до 
2747. Було сів. два колгоспи — 
«Червоним партизан» і «Червоний 
хлібороб». Під час нім. фашист, 
окупації (вересень 1941 — вере 
сеиь 1943) гітлерівці розстріляли 
11 членів патріотичної групи і ви¬ 
везли на примусові роботи ДО Ні¬ 
меччини 67 чол. На 1990 па тер. 
села колгосп «Україна*», (, ш.} 
Будинок культури, 6-каУ дитсадок. 
Уро (.женцем і ела с. Герой Рад. Сою¬ 
зу М С. Малущенко. У Ч. братська 
могила рад. воїнів, полеглих 1941 
(пам’ятник 1956), пам’ятник одно¬ 
сельцям, полеглим (212 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизн. війни. 
( тои'япське городите 10—13 ст. 
ЧУТІ ВСЬК111"! КІІІНО-СПОР- 
ТЙВНИЇЇ КОМПЛЕКС. Відкри- 
го 1 і V 1984. Мас стайню на 82 
кош ми ця, закритий манеж (24 X 
X 65 м) і трибунами на 500 чол., 
ветеринарний таяарст ■* складом 
для кормів, котельню, іподром з 
біговою доріжкою па 160О м і іітні 
трибуни; літні поля для грепіп- 
іу, проведепшг змагань з подолай 
пям перешкод і виїядці; 3 по 
верховий адм побуїонии корпус. 
Утримується 112 голів консп 
тракепенської породи. Дй і її і по- 
сеорі школа 
Ч У Т і ВСЬК 11Й РАЙОН] Зн ах, 
у Пн Сх. частині обл. N111. 1923 
із Чугіпської, І Іершознанівської 
(Перво.івапіг.ськоі) і частини Ва- 
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еллінської волостей (Сторожівська 
1 Бойківська сільради) Полтавсь¬ 
кою повіту. Площа 862 км2. Пас.— 
.‘>0,1 тис. чол. (1991). У районі 
.>1 нас. пункт, підпорядкований 
2 селищним і 11 сільс. Радам нар 
депутатів Центр — смт Путове. 
Поверхня рівнинна. Корисні ко¬ 
палини: глина, пісок, сіль. Із 
ГІн.Сх. на Пд.Зх. у районі про¬ 
тікають ріки Коломак, Орчик, 
Свипківка. Групіи переважно гли¬ 
бокі чорноземи. Площа лісів 5,4 
гне. га, переважають дуб, ясен, 
клен, берест, вільха, сосна. У ра¬ 
йоні — Сторожовий заказник 
місц. значення. Найбільші пром. 
підприємства: цукрокомбіпат ім. 
Артема, авторемзавод, хлібзавод, 
з-д «Восход», райсільгосптехніка. 
Спеціалізація с. г.— вирощу ванної 
зернових, цукрових буряків, кар¬ 
топлі, трав і тваринництво. 1990 
площа с.-г. угідь становила 71,7 
тне. га, в т. ч. орної землі 63,2 
тис. га. У Ч. р.— 14 колгоспів, 
7 радгоспів, держ. кооперативне 
міжгосп. об’єднання по Вироби, 
м’яса свинини та продукції пта¬ 
хівництва. Залізннч. с г.: Іскрів- 
ка, Кочу беї вка, Скороходове. Ав¬ 
томобільних шляхів — 422,4 км, 
у т. ч. з твердим покриттям 202 
км. У районі ЗО павч. закладів: 
6 с. ш., 13 неповних с. ш., 6 почат¬ 
кових, одна музична і спортивна, 
філіал Карлівського профтехучи¬ 

лища Мв 50, міжшкільний павч.- 
впроб. комбінат; 42 лікувальні 
заклади, у т. ч. 7 лікарень, 34 
фельдшерсько--акушер. пункти, 
І ветлікари|| Будинків культу¬ 
ри — 14, клубів — 28, б-к — 31, 
42 кіноустановки, 10 музеїв на 
громад, засадах. Видається район¬ 
на газета «Сільські новини». На 
тер. Ч. р. знаходяться поселення 
і могильники Ііерпяхівської куль¬ 
тури, кілька кам’яних скульптур 
кочівників 11 —13 ст., багаточис- 
ленпі кургани. Див. також стат¬ 
ті: Чутове, Артемівка, Василі вка, 
Вільїшця, Вільху ватка, Бонні їжа, 
Грякове, Зелен і вка, Нова Кочу- 
беївка, Скибі вка, Таверівка, Фи- 
лепкове, Чєрняківка. 
ЧУТІВСЬКИЙ ЦУКРОКОМ ьі 
ІіАТ імені Артема. Заеп 1905. 
/1<> Коптііофо! реионоції виробляв 
3,5 і ік . пудів цукру ми ну і рн 
фіналу на добу■ І 925 заводу було 
присвоєно ім’я Артема (Ф. А.Сер- 
геєва). Тепер з-д щодоби перероб¬ 
ляє ЗО тис. цпт цукрових буряків, 
виробляє 3 тис. т цукру піску. 
Розтань у смт Артемівці Чутівсько- 
го^ р-иу, вул. Артема М> 69. 
ЧУТОВЕ — селище міського ти¬ 
пу, райцентр, розтані, за 50 км від 
м Полтави та за 12 км від заліз¬ 
шій. ст. Скороходове. Селищній 
Раті Підпорядковані села Водяне, 
Каптемирівка, Лисича, Ново-Фе 
дорівка, Охоче, Стінка. Вперше 
згадується в яуховниці полтав. 
полковника В. В. Кочубея 1743. 
З інших джерел відомо, то 1764 
було селом, у якому каліч. 82 дво¬ 
ри, церква, кілька крамниць, що¬ 
року пудбувались ярмарки. Згід¬ 
но з Генерал і.ним описом Лівобе¬ 
режної України 1765—1769 село 
входило до складу Великобудшпан¬ 
ської сотні Полтав. полку. Після 
1781 Ч. ввійшло до складу Чорні 
гів. намісництва, 1796 — Мало¬ 
рос., 1802 — до Попав, повіту 
Полтав. губ. 1863 у Ч — 27 і двори, 
1863 ж., церква, 3 ярмарки на рік. 
Після селянської реформи 1861 в 
Ч. розвинаю'іьс і м иі,і промисли. 
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'IV ЮВІ Зокрема, при паж І.МІІ » І (111 (»* і л 
відкриваються МСХЛІІГПІ і г І Пімар 
на майстерні. І NN І ми ш папопчп 
млин, 18 нормі іи, ті н нитті 
ДВІ КV Ш>, • ній .ірії і Маж м ріпі 
До 19(Н) і і м.ьіі іь паї і и імін и 'І 
ЗрОС Лн в» *Н і 1 мі і і І Іа ж »ч Ю С і. 

власником і і > 11 * • м 111 і іаи поміщик 
ДурНОво. У |902 ї м і< II Ч. ІМЯЛІ1 

участь у о» і 11 ■ ■ 11* ганиі, яке було 
придушене і п і«»і«• Юрлі. У поту 
ках заробітV і те м . о і з займи 
ЛИС Я | р інп 11М II К \ і ірпи чи промне 
ламп і ті і.і|н і цим, плетінням 
кориш, \ т і ш.ою ипііііжкіпо. 12 
грудня 1917 ж їм ні роботу перший 
ПО/)0С1ШІІ I I І І ’а І І II Перший 
во.іревком І по Кіемиі І р І. V І рУД 
ні 1-917 було утм. І\і гу н і. депу 
тагів. У квітні 1918 село окупуй.і 
лн пім.-австр. війська. Для бо 
ротьби з окупантами був ств. під 
пільшій ревком. Рад: владу було 
відновлено в грудні 1919 після виг¬ 
нання КМІІКЧІШВ. Д ІЯ ДОПОМОГИ 

фрОНТу було сТн іоіпіо ЧСрмОпо 
ю кОзацтіш. 1920 • їй партійна і 
комсомол, орі ші V і р іпні Ю2о 
В Ч. ВИНИКЛО перше рад.. 10(110 

дарство — ропі п шик п іеміннпх 
свиней* А н бері и і і 1922 органів, 
кооперативне < і і во, що об’сд 
ну вадо Ю селян. У 1923 ств. 
Чутій» ькпп район. У |92(» на.'ііч 
782 п>епо каретна, 3967 ж. 1929 
оргаціз. три ГС.ОЗп. 11 ;і 11 р 11 к і 1111 і 
1931 ВОНИ рео|>і тіл. в» і. артіль 
У 1941 в Ч. дія.ні лікарня, поліклі 
піка, середня і ж»ч іінапіи. Під 
час нім.-фашист. окупації (13-Х 
1941—20.IX 1913) гі і н рівці вивез¬ 
ли 180 чол. на примусові роботи 
до Німеччини. 1950 ств. укрупне¬ 
ний колгосп ім. В І. Д піна. 13 
квітня 1937 Ч. ві ці есе по до катет 
рії селищ міського типу. II І ТС|). 
селищної ра гп розтлім господар 
ства ко п осну ім. В Г. Леніна 
(м’ясного напряму), племзавод 
«Чутове», іповкорадгосп, держав- 
ію-кооіі. об'єднання по виробницт¬ 
ву продукції птахівництва і відго¬ 
дівлі свиней. У с.-іці є с. III., лі 
карня, 5 дитсадків, Будинок куль 

і \ І»11 (її і Іоі) місць) «Ііі» ВІ, ші І > V 
ріпок І\ III V РИ (їм 230 місць), 

< і її.< і.ким к іуо (на 300 місць), 
і б мі ( і і не. од . аб.). У Ч. вихо¬ 
ди і ь іиіша ■('ільські новіти». 
Урод кепіп Ч.: укр. літературо 
знавець і мовознавець, сходозна 
пень і перекладач П Г. Ріттер 
(1872—1939), укр. поет О. ГТ. 
Гру Сан, Герої Соц. Праці І. В. Ро¬ 
па вка, О. Д Ден псова. В Ч. сію 
руджсію (1950, рсконстр. 1959 та 
1968) два пам’ятники В» І. Леніну, 
1907 пам’ятний знак Трудової 
( іагіи трактор ХТЗ. 1978 вста 
новдено надгробок па братській 
моїзіді раї воїнів, 51 к і полягли 
під мас оооронн 1941 та ви3волеи 
пя 1943 Ч 1.1 г нім фашист, оку¬ 
пантів, та пам’ятник воїнам одно 
ссльцям, 5ікі загинучи на фронтах 
Великої Вітчизп. віііпн. 1973 в 
парку с ща споруджено пам’ятний 
шак ні чести 10 рімм * впаоолЄпп5і 
Ч військовими частинами і з’єд¬ 
наннями (’ісіюиоіо фронту. На 

Чутове. Будинок культури 
колгоспу ім. В. 1. Леніна. 

Чутове. Меморіальний комплекс 
«Вічна слава». 
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око піці с. Стінки тшявл. кур 
і.німа група (3—2; 1 тис-, до н. е.). 
складається з ІЬ насипі із. Поблизу 
с. Водяного знах. майдан висо¬ 
тою 1,7 м, діаметром 70 м. 

ш 
ШАХ ВОРССТШКЛ —село Мир- 
город, р ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якііі підпорядкова¬ 
ні села Деркачі, Круглик, Любів- 
щина, Малинівка, Трудолюб. Роз¬ 
тані. за 10 км від райцентру та за 
12 км від залізнич. сг. Миргород. 
748 ж. (1990). III. вперше згаду¬ 
ється в істор. джерелах 1711, коли 
Миргород, полковник Данило Апо 
стол віддав село, яке раніше пан- 
жало Трохиму Медве п<>, своєму 
зятеві Івану ДомпковСькому. 1729 
в ЦІ.— 60 дворів Входила до 
складу першої Миргород, сотні 
Миргород, полку. З кін. 1784 — 
до Миргород, нові Київ, наміс¬ 
ництва. У кіпці 18 ст. Ломиковсь- 
кі, крім III., мали також хутори 
поблизу села. 1781 із селі — 96 
хат, 1787 в Ш. проживало 320 
душ чол. статі, серед яких були 
козаки і піддані власників підко¬ 
морія Павла Ломиковського і по 
ручиків Петра та Івана Ломиков- 
ських. Володіли Ломиковські 
в ПІ. також млинами і вітряками. 
Хутір Ломиковських неподалік від 
Ш. на поч. 19 ст. мав назву «Парк 
трудолюб». Там жив В. Я Ломи- 
ковський (1777 — бл. 1848) — укр, 
історик, етнограф, агроном, зби¬ 
рач документальних матеріалів з 
історії України. Серед праць Л.— 
«Словник малоруської старовини, 
складений 1808 р.», переклад з 
францї мови «Історії малоросій¬ 
ських і запорізьких козаків». За 
ревізією 1859 в Ш.— 115 дворів, 
671 Ж., працювали винокурний та 
цегельний заводи. У селі бу¬ 
ла дерев’яна Покровська церква 

(1772), яка володіла 58 десяпіна¬ 
ми землі. З серед. 19 ст. власни¬ 
ком ПІ став поміщик О. Ь. Зе- 
лепськии. З його ініціативи 1879 
в сільс. хаті відкрито школу. З 
1879 діяло народне училище, в 
1884 зб}тд нове приміщення для 
нього. Па рубежі 19—20 ст. село 
швидко зростало. 1910—220 гос¬ 
подарств, 1 *81 чол. Крім земле 
робства, займались у селі також 
різними ремеслами та промпсла 
ми. Діяв горілчаний завод. 
Рад. владу встановлено у січні 
1918. Першим її органом став 
сільс. комітет бідноти. 1923 в ПІ. 
було 1595 ж. За переписом 1926 у 
Ш. Миргород, р-пу Лубен, округу 
351 двір, 1786 ж. 1929—1931 про 
ведено колективізацію, ств. кол 
госп «Червоний пар'ї и.'іаи V не 
ріпі мім фініш і окупації (1 і.IX 
19Н 18.1 Л 19 і }) а III пііііг.К ію 
до Німеччини 220 к., чол, роз 
сгріДяио, 162 ж. загинули і про¬ 
пали без вісти. Тепер ПІ. входить 
до другої бригади колгоспу «Ле¬ 
нінський шлях» (утв. 1959 після 
об’єднання колгоспу «Червоний 
партизан» з колгоспом ім. С. М. 
Будьонпого). Колгосп «Ленінський 
шлях» (зерново-буряківничий на¬ 
прям, тваринництво, спеціалізу 
стьея па виробництві яєць). Від¬ 
ділення зв’язку, комплексній/ 
приймальний пункт, с. ш., фельд 
шорсько акушер, пункт, сільс ста 
діон, Будинок культури (па 330 
місць), б ка (11 493 од. зб.), і ро 
мадський історико крає шавч. му¬ 
зей. Уродженцями III. є Герої 
Рад. Союзу В. І. Лазоренко та 
І. О. Оиоіірм.ико. Споруджено 
обеліск (1967) в пам’ять про вої- 
нів-односельці В, які загинули на 
фронтах Великої Вітчизн. війни, 
пам’ятник (1976) на могилі Героя 
Рад. Союзу В. Г. Лазорснка 
(1920—75). 
ШВЕДСЬКА ВУЛИЦЯ у Полтаві 
(Київський р-н) — від ГІавлєнків- 
ської пл. до вул. Дослідної Про¬ 
кладена у 19 ст. па тер. передмі¬ 
стя Павленки, якими просували- 
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1111 ВЧІїНКЛ ВУЛИЦЯ ся 1709 до поля Полтавс ької битви 
швед, війська. Пд. иероПскіиву 
вулиці замикала /'іонрові ька церк 
ва. З непарного боку III і* Нам 
яенківськIIІІ м ірі І N ' я ліііовлні: 
иауком » виробниче об єднання 
* /. інші га По типи ька сільсько- 
господарська дослідна станція. 
1910 на дослідному полі станції 
проходив практику М. І. Вавцлов 
(див. Вавплова проспект). На 
фасаді адм. корпусу станції від¬ 
крито Вави лову М. І. меморіаль¬ 
ну дошку та Соколовеькому О. Н. 
мі мпріальпу дошка. 
ШВЕДСЬКА могйла вулиця 
у По паві (Київський р м) від 
мул. Зі н ькі мської і<> юроги па 
с-ще Яківці. ІІроК.'іа і.епа у 20 < 
через йоле Полтавської отим. 
Назву одержала від Братської 
могили рос. воїнів, загиблих 1709. 
Розташовані музей історії Пол¬ 
тавської битви, пам’ятник Петру 
І (чи в. Полтавської битви па¬ 
м'ятки), ( ампсоиіївська церква. 
На ІіІ. м в Полтавський ін 
статут свинарства* І Іа фл< аді 
будинку встановлено його Органі 
затору і першому директору Бон 
даренку О. П. меморіальну дош¬ 
ку їл.— габл. IV, V. 
ШВИДКОМУ П. В. МЕМОРІ¬ 
АЛЬНА ДОШКА у с. Артемівці 
Чутівського р-ну. Встановлена на 
фасаді будинку ніколи, в якім 
навчався Швидкий Паюю Ваги 
льович (1906—61) — Герой Рад. 
Союзу. НЦу с. Шєвченківці Чутів- 
ського р-ну. 1927 вступив до Моск. 
військ.-інж. школи ім. Комінтер¬ 
ну, напередодні Великої Вітчизн. 
війни закінчив Військ.-інж*; ака¬ 
демію. Звання І ероя Рад. Союзу 
удостоєний 1945 за високу коман¬ 
дирську майстерність, мужність і 
відвагу Ніс ія війни — на викла¬ 
дацькій роботів ген.-лейтенант ін¬ 
женерних військ. З 1958 —началь¬ 
ник Військ інж. академії ім. 
В. В. Купбишева. Дошка— марму¬ 
рова крихта, відкрита 1975. 
ШЕВЧЕНКА ВУЛИЦЯ у Полта¬ 
ві (кол. Новоіюдтавська, Жовтне 

і.ін і Київський р ми) від Пер¬ 
шої ранцевої о проси, до вул. Чор- 
вонофлотської. І Іаз 1908 на честь 
Шевченка Тараса і ригоровпча 
(1814—61) — укр. поста і худож¬ 
ника. На території ІІолтав. губ. 
III. перебував тричі: 1843—44, 
1845—46 і 1859. На поч. червня 
1843 відвідав села Прилуцького 
пов.: Дігтярі, Сокиринці, Іржа- 
вець, побував на р. Удай. Напри¬ 
кінці червня через Переяслав і 
ІІпряііш прибув до Є. Гребінки 
па х. Убі жшце (тепер с. Млр’янів 
ка І рсбіпків. р ну, див. Гребінки 
вулиця), імідкп поїхали разом у 
с. Моіісівку (тепер — Мосівка 
Дравідського р ну Черкас. обл.). 
Потім відвідав Коиалівку (теж 
Драбівського р-ну), Яготин (те¬ 
пер — Київ, обл.), Березову Рудку 
(див. Закревських садиба) і Малю- 
тниці (Пирятин. р-ну), Линови- 
що (тепер — ІТрилуц. і) ну Чер¬ 
ні і. обл ), Іскіїші (див. Афанасьє- 
ву Чужбгшському О. С. меморіаль¬ 
на дошка) на Лубепщині, Андріїв 
ку Галицького пов. (тепер — Ро 
менського р-ну Сумськ. обл.). 
25.XII відвідав Пирятин. У січні 
1844 перебував у Яготині, Березо¬ 
вій Рудні, Мопсі вш, очевидно, 
Ції ж джа о V Ма.поішіпі її Кова- 
іівку. Друга подорож на Полтав¬ 
щину почалась у червні ІНії від 
віданням Прилук і І усміпі. Звід 
ти поїхав у Лубни, оі іяпув Міар 
ський монастир і прибув на Мир 
городщину до ) А Лук’яиомцча. 
Живучи у його ма* іку в Мар’яись- 
кому (тепер Великобагачап р ну; 
написав портреї О. \ Лук’яіювп- 
ча), відвідав Усти&иию, Злодіївку 
(Псільське). Наприкінці червня 
початку липня здійснив подорож 
у Шедієве (тепер Понесли кар. р-ну) 
за маршрутом: Багачка, Бі/юцер 
ківка, Решети зівка, Полтава, Ст. 
Санжари (Рсшетпякм), Мпхпівка 
(тепер Решетидівсі.кого р-ну). В 
останній декаді липня перебував 
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у Ромних на 1.1 омському ярмарку, 
зні (їм виїхав па Хорольщнпу (Ве¬ 
се пііі Поділ; намалював портрет 
Г, Родзянки; Василівна), відвіду¬ 
вав Лубни, Пирятии, Переяслав. 
На поч. жовтня — у Миргороді, 
потім у Марийському, де живе 
бл. двох тижнів (працював над 
поезіями «Єретик», «Сліпий», «Ве¬ 
ликий Льох» та ін.). Знову через 
Лубни, Ісківці, березову Рудку, 
Пирятии паприк, жовтня прибув 
у Переяслав до Козачківського, де 
зустрів 1846. Одужавши, навідує 
Яготин, Березову Рудку, Лемеші в- 
ку (тепер — Пирятии. р ну). У 
середині лютого з Лубен виїхав 
на Чернігівщину. Останній раз 
був на Полтавщині у червні і 
серпні 1859. Проїхавши через Зіиь- 
ків, Гадяч, Лох ви цю до Пирятина, 
зупинився у ГІ Мокрицького П а 
волги-Мокрицького), де 10 VI п.і 
писав вірш «Ой, маю, маю я оче 
нята». Подальший маршрут — 
Переяслав, ІІрохорівка (Михайло- 
ва Гора), Яготин, Прилуки. 20. VIII 
1859 покинув межі І Іолтав. губ. 
Загалом Шевченко відвідав па 
Полтавщині понад півсотні насе¬ 
лених пунктів. За нар. переказами 
побував також у селах Вороньки, 
Білоусі вка» Городище (Свіччипе 
Городище Чорнухин, р-ну), Сло- 
бодо-Петрівка (Гребінні в. р-ну), 
Яхнпки (Лохвиць. р ну), Внсачки 
(Лубен, р-ну), Заріг (Оржпп. р-ну). 
Білоцерківці (Пирятии. р ну), 
Єньки (Хорол. р-ну) та ін. Серед 
мистецьких творів Шевченка про 
Полтавщину: «Будинок І. П. Кот¬ 
ляревського у Полтаві», «Воздви- 
жепський монастир у Полтаві», 
«В Решетилівці» (1845). 
Ш. в. прокладена на поч. 19 ст. па 
околиці міста, де знаходилося 
кілька козацьких хуторів. На їх 
місці 1804 відкрито благодійні 
лікувальні заклади. У складі ком¬ 
плексу споруд 1820—23 зведено 
в стилі класицизму будинок лі¬ 
карні. Гол. фасад двоповерхової 
споруди прикрашає шестиколон 
ний доричний портик, увінчаний 

трикутним фроп гоном. 1827- 35 
попечителем богоугодних закладів 
працював І. П. Котляревський, що 
засвідчує Котляревському І. П. 
меморіальна дошка. Згодом тут 
розміщалася земська лікарня, те¬ 
пер — Полтавська обласна лі¬ 
карня ім. М. В. Скліфосове якого. 
Перед центр, входом встановлено 
Скліфосовському М. В. пам'ят¬ 
ник. На поч. Ш. в. па перетині з 
Першотравневі!м просп.— Полта¬ 
вської пожежної команди дубинок, 
пам’ятник захисникам фортеці і 
коменданту О. С. Келіпу (див. 
Полтавської битви пам'ятки). 
На III. в. у заїжджому дворі (гер- 
бергу) під час лікування у Полта¬ 
ві 1776—78 зупинявся рос. мол 
козодець О. В Су ворог» ра .юм із 
дружиною В І Ірп :<>р<ни і.кою 
(ЛІ" 39% споруди вити* 1989). 
БVд X" 13 ( Н ігер II.ір суду) В) 

революції належав лікарю О. О. 
Волкспштешіу — учаснику рос.- 
тур. війни 1877—78, народнику. 
Був знайомий з Л. М. Толстим. 
У нього бували В. Королешсо, 
Г. Мясоєдов, М. Скліфосовський, 
І. Бунін та ін. На фасаді будинку 
с. ш. № 16 з нагоди 50 річчя Зброй¬ 
них Сил СРСР відкрито меморіаль¬ 
ну дошку. В цьому приміщенні 
напередодні Великої Вітчпзн. вій¬ 
ни знаходився приливний пункт 
військкомату. На Ш. в. розташо¬ 
вані: Полтавський стоматологів 
ний інститут, с. ш. Ху 25, друкарня 
вид ва «Полтава», центр, колгосп- 
пий ринок, автостанція Х- 2, під¬ 
приємства «Рсмпобу гґсміікй» та 
ін. Іл.— табл. V, N N. Див. Шев¬ 
ченку Т. Г. М( норі члені дошки, 
Шевченку Т. Г. пам’ятники, Шев¬ 
ченку пам'ятні таки. Див. та¬ 
кож ст. про населені пункти Пол¬ 
тавщини, 
«ШЕВЧЕНКШЦІ». Видання 
Держ. мистецького театру ім. Г. Г. 
Шевченка. Виходив у червні 
липні 1925 у Полтаві. 
ШЕВЧЕИКОВЕ (до 1939 — Кулп- 
ківка, Куликі всякі хутори) - село 
Решетилів. р-ну, центр сі іьс. Ра- 
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дії пар. депутатці, якій підморяд 
ковані нас. пункти Гольмаціика, 
Дружба, Пасківк.і, І І.пцсцки, При 
вільне, Фрунзіика* І Ііамр.і і вкп, 
Яцспки Роп пп »а 18 км Від рай 
центру і за її ні 11 м. ■ г. Решети лій¬ 
ка. 5$2 ж. (1990). За переказами 
назва гола походить від прізвища 
козака Кулика, який прибув з 
Запорізької Січі і заснував хутір. 
Пізніше поряд з Куликівкою ви¬ 
никають невеликі хутори, які зго¬ 
дом ввів пі пі у склад села. У 1863 
К. х. Кобедяц. повіту мали 265 
дворів, 2175 ж. У 1869 відкрито 
земське уч ще. У 1905—07 відбу¬ 
лися сг І ви< І VIII!. Декількох з 
селям було .«асу ом по і за» тамо 
в Сибір. У 1910 п і Кулнкіиських 
хуторах Кулнкі вської волОСїі Ко 
беляцького повіту— 184 господар 
ства та 1195 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У роки громадян, війни впав- 
код. лісах діяв партизан загін. 
У грудні 1918 в Кулігківці епюре 
но реводюц. комітет. З липня 1919 
до кіпця грудня 1919 село було 
окуповано дспікіїщямм. Парт, осе 
редок утв. 1921. У 1920 Кулнкі в- 
ка стала центром сільс. Ради. 1923 
село увійшло до складу утв. Реше- 
тилш. р-ну Полтав. округу. За пе¬ 
реписом 1926—54 двори, 285 ж. 
1929 в Куликівці ств. ТСОЗ. Під 
час мім. фашистської окупації 
(16ЛХ 1911 -25.IX 1943) гїі іеріїщі 
вивезли до І Іімеччшпі на при му сО 
ві роботи 20, _ < і раї її.111 і вол., 
зруйнували школу, клуб, пкарим, 
спалили 78 хат. У селі — кіштк-и 
ім. В. Ь Леніна (зернового і мо ї 
м’яс ного напряму, тех. культури). 
Будинок побуту, с. ш., амбулаю 
рія, філіал муз. школи, дитсадок, 
Будинок культури на 360 місць, 
б-ка (8 0 тне. од. зб.), музей, від¬ 
ділення зв’язку. За успіхи в роз¬ 
витку тваринництва К. В. Кова¬ 
ленко і II. І. ( міома (Бабенко) 
1957 удостоєні звання Героя Соц. 
Праці. Уродженцем с. Шевченко 
ве є укр. прозаж і журналіст І. А. 
Маценко. Споруджено пам’ятник 

ШЕВЧЕНКУ Т. Г. 

па братській могилі рад. воїнів, 
які Шатнули під час оборони села 
1941 га ви шо іеїшя 1943. Встанов¬ 
лено 16 меморіальних пчіп з ви¬ 
карбованими іменами загиблих (52 
чол.) ВОЇНІВ О зносе іЬЦІВ. 

ШЕВЧЕНКУ Т. Г. МЕМОРІАЛЬ¬ 
НІ ДбШКИ. 1) У с. Березовій 
Рудці Пярятииського р-пу. Вста 
мовлена 9.III 1961 на фасаді голов¬ 
ного будинку садиби поміщиків 
Закрсвськчх. Текст дошки: «У 
цьому будинку в 1843, 1845, 1846 
роках бував великий український 
народний поет Т. Г. Шевченко». 
2) У С. Вишняках Хорольського 
р му. встановлена 10.III 1961 на 
фасаді код. будинку са рібп помі¬ 
щиків Оболопськп.х (тепер — по¬ 
мешкання для старих одиноких 
людей та інвалідів). Текст дошки: 
«У ньому будинку в липні 1845 ро¬ 
ку перебував великий український 
народний поет Т. І. Шевченко». 
3) У Миргороді. Встановлена 1964 
па фасаді Вудинку культури до 
150 річчя від дня народження 
поета. 4) У с. Марийському (див. 
Шевченку Т. Г. пам'ятні знаки). 

Пам’ятник Т. Г. Шевченку 
у с Козелмцппі. 
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5) У 11 її 11 >і 11111 і, па фасаді Будинку 
піонерів по вул. Пушкіиській. 
Встановлена 1964 на честь перебу¬ 
вання Т. Г. Шевченка у місті 
1843, 1845 та 1859, що й зазначе¬ 
но на дошці. 6) У м. Полтаві. 
Встановлена 1961 па фасаді серед, 
школи Л'Ь 3 (кат. перша чоловіча 
гімназія, в якій працював това¬ 
риш Т. Г. Шевченка Ф. Л. Ткачен- 
ко) на честь перебування поета 
у Полтаві 1845 і можливої зустрічі 
з Ф. Ткаченком (будинок спору¬ 
джено після смерті Т. Г. Шевчен¬ 
ка). 
ШЕВЧЕНКУ Т. Г. ПАМ’ЯТНИ¬ 
КИ. 1) У с. Байраці Дикапського 
р ну. Встановлено 1958 в парку. 
Бетонним бюст на постаменті (заг. 
вис. 3,0 м). 2) У с. Бережнівці 
Кобеляцького р-пу. Встановлено 
1967 біля Будинку культури. За 
лізобетонна скульптура па поста 
менті (заг. вис. 4,5 м). Виготов к па 
на Миколаївському скульп. ком¬ 
бінаті. 3) У с. Білспспківці І а- 
дяцького р-пу. Відкрито 1952 в 
центрі села. Залізобетонна скульп¬ 
тура (3,5 X 0,9 X 0,75 м) вста¬ 
новлена па триступінчастому поста¬ 
менті (1,5 X 1,5 X 1,5 м). Автор — 
скульп. В. Д. Мини гонко. 4/ У 
емт Біликах Кобеляцького р-пу. 
Встановлено 1966 біля Будинку 
культури. Залізобетонний бюст на 
постаменті (заг. вис. 3,3 м). 5) У 

Пам’ятник Т. Г. Шевченку 
в с. Бережнівці. 

с. Васильках Лохвицькою р ну. 
Споруджено 1967 біля буднику 
правління місц. колгоспу, який 
носить ім’я Кобзаря. Залізобетон¬ 
ний бюст на постаменті (заг. вис. 
3,25 м). Виготовлений на Київсь¬ 
кому живописно-скульптурному 
комбінаті. 6) У м. Гребінці. Від¬ 
крито 1989 на розі вул. Петровсь- 
кого і Жовтневої., Мідний барель¬ 
єф на гранітній брилі. Автори — 
скульп. В. І. Білоус, арх. О Ф 
Охріменко. 7) У с. Дємидівці Кре¬ 
менчуцького р ну. Відкрито 1967 
в центрі села. Скульптура з бі- 
ломармурової крихти вис. З м на 
залізобетонному постаменті вис. 
2 м. Виготовлено на Миколаївсь¬ 
кому скульп. комбінаті. 8) У емг 
Диканьці. Встановлено 1954 п;і 
вул. Леніна. Залі юбетоппл ску іьп- 
іурл ні поста мені і (злі. пік*. 

3,9* м) \пм*р . І X. ! п.'и пко. 
9) N с. Діброві Когелевською р му. 
У 1918 Опішняпським керамічним 
заводом на кошти жителів села 
виготовлено бюст поета і встанов 
лено його в центрі Діброви па цег¬ 
ляному постаменті. На ньому була 
закріплена меморіальна дошка з 
рядками із «Заповіту». 1941 па¬ 
м’ятник знищили нім.-фашист, за- 
гарбники. 1953 встановлено новий 
бюст поета, виготовлений з гіпсу 
самодіяльним скульптором Л. X. 
Ільченком. Розміри погруддя: 
0.8 X 0,6 X 0,4 м. 1989 залізобе 
тоіінии постамент замінено граніт 
ним. 10) У с. Довжику Зіпі,кінсь¬ 
кого р-ну. Споруджено 1967. 11) У 
с. Текінцях Лубенського і» ну. (’Пп 
руджено 1959. 12) Ус. Козельїцині 
МашівськогО р ну. Один з перших 
на Полтавщині. Встановлений 1919 
в центрі села. Залізобетонне по¬ 
груддя вис. 0,9 м на постаменті. 
Реставрований 1945. 13) У емт Ко 
тельві. Встановлено 1964 біля 
8-річної школи № 4 по вул. Жовт¬ 
невій. 1989 перенесено до Жовтне¬ 
вого селищного клубу. Пам’ятник 
— залізобетонне погруддя (0,9 X 
X 0,7 X 0,45 м) на гранітному 
постаменті. 14) Ус. Лимані Друго- 
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му Решети ЛІ ВСІ,КОЮ Р ну. ІЗ І ікри 
то 1967. Бюст .і оргсклі» (0,9 X 
X 1,1 X 0.0 м) к і.топлено на 
цегляний, облицьований ГріІТІі гни 
ми плитами носі їм» пі ( І,Я X 1,0 X 
X 0,9 м) Нін інші ієно Харків, 
скульп комбіііім»>м| І 5) У м. Луб¬ 
нах. Спору і. і » по 1901 у сквері ім. 
Т. Ґ, Шевч«‘іік.і 16) У с. Лютепьці 
Гадяцького р ну.( іюруджено 1967. 
17) У с. Мнкі 'івсі.кому ГІолтав. 
р-ну. Відкрито 1967 в центрі села. 
Залізобетонне погруддя (1,8 X 
X 0,95 0,96 м) встановлено на 
цегляному, оштукатуреному по¬ 
стаменті (І, V» X 0,9 ) х 0,60 м). 
Пам’ятник шіі'імш ігпм п.і Харків 
скуль»і. комбінаГІ ІМ) У м. Мир 
городі.* Відкрито 1971 па ролі му 
лиць Гоголя та Шевченка. Робочії 
по спорудженню пам’ятника ви¬ 
конано групою студентів-днплом- 
ників Миргородського керамічно¬ 
го технікуму па чолі з Л. ГІ Стат- 
кешічем. Залізобетон па СКУЛьпту 
ра на мопііпч фісі (3,0 1,6 
X 0,76 м) всі.шов ієна на іюегамсм» 
ТІ 3 буТовоГо Каменю (2,0 1,3 
X 3,3 м). Є копією пам’ятника 
Т. Г. Шевченку в Москві (скульп¬ 
тори М. Я. Гриціок, 10. Л. Сннь- 
кевич, А С. Фуженко; архітектори 
А. 11. 1 пііцарсм, 1(). А. Чекаїнок). 
Іл.— та6 і. ХХШ. 19) У Полтаві. 
Відкрито 12.111 1926. З цієї пагоди 
на місці відкриття відбувся мітинг 
жител і її Полтави*, навколишніх сіл 
та гостей з іп, міст. Коли спало 
покривало,, полинула знайома всім 
мелодія композитора Г. II. Глад¬ 
кого і кількагнеячпиіі хор заспі¬ 
вав «Заповіт». Пам’ятник споруд¬ 
жено за проектом скульптора І. II. 
Кавалерідзе із залізобетону (ви 
сота фігури — 1,8 м, постаменту — 
3,2 м). На ЙОГО формах позначився 
вплив художніх принципів кон¬ 
структивізму. П’єдестал подано як 
асиметричне нагромадження пло¬ 
щин і обсягів, з яких ніби виростає 
постать поета. Суворий лаконізм, 
узагальнені форми пам’ятника 
створюють образ борця за свободу, 
за народну справу. Розтані, у Пет 

ШЕВЧЕНКУ Т. Г. ПАМ’ЯТНИКИ 

ровеькому парку навпроти Пол¬ 
тавською краєзнавчого музею. Іл. 
— іаб і. X. 20) У с. Правобережній 
Сокілці Кобеляцького р-ну. Спо 
руджено 1926 Залізобетонна 
скульптура па постаменті (заг. 
вис. 4,5 м) Автор — І. Г. Лось. 
21) У с. ІІроцепках Зіньківсько- 
го р-ну. Споруджено 1983. 22) У 
емт Решетилівці. Встановлено 1967 
па вул. Леніна, навпроти районно¬ 
го Будинку культури. Залізобе¬ 
тонний бюст вис. 0,8 м на постамен¬ 
ті вис. 1,8 м з бутового каменю. 
23) У с, Соколовій Балці Ново- 
сапжіїреького р ну. Споруджено 
196/. 21) Ус. Сі леях Диканського 
І> ну. (тіоруджепо 1968 біля Бу 
дипку культури. Залізобетонний 
бюст на постаменті (заг. вис. 3,8 
м). 25) У с. Ступках Зіньківсько 
то р-цу. Споруджено 1985. 26) У 
с. Гарасівці Галицького р-ну. 
( пору і.жено 1962. 27) У с. Усгимів- 
ці Сомсіїівськот»» р ну. Спорудже¬ 
но 1967. ЗІ) У с. Чернечому Яру 
Диканського р ну. Відкрито 1953. 
Залізобетонне погруддя па поста¬ 
менті (заг. вис. 3,65 м). Автор — 

Пам’ятник Т. Г. Шевченку 
в м. Лубнах. 
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Л. X. І п.чічікО. 28) Ус. Щербанях 
Подтав. |> ну. Відкрито 1975 нав¬ 
проти Будинку культури. Скульп¬ 
тура із мармурової крихти (8,0 X 
X 0,9 X 0,6 м) встановлена на за¬ 
лізобетонний постамент (1,2 X 
X 1,2 X 1,2 м). Автор — скульп. 
І. П. Шевченко. 
ШЕВЧЕНКУ Т. Г. ПАМ’ЯТНІ 
ЗНАКИ. 1) Ус. Ісківцях Лубенсь¬ 
кого р ну па кол. садибі укр. пись¬ 
менника О. С. Афаиасьс.вл Чуж- 
бииеького. Криниця. 11а бетоновій 
колодязній цямрині напис: «Кри¬ 
ниця Т. Г. Шевченка». Про неї 
згадує Афаиасьєв-Чужбинськпй у 
«Спогадах про Т. Г. Шевченка», 
який не раз відвідував його в 
1843—46. 2) У с. Марийському 
Великобагачаиського р-пу, на те¬ 
риторії кол. садиби поміщика О. А. 
Лук’яновича, біля дуба. На дошці 
напис: «Під цим дубом ні щочивав 
великий укр. письменник реіксцо 
ціонер-демократ Г. 1 . Шевченко 
і написав поеми «Нсвольник», 
«Єретик» та інші (1845 р.)». 3) У 
Полтаві дуб Шевченка, На мета¬ 
левій огорожі біля дерева (парк 
Т. Г. Шевченка) напис на дошці: 
«Дуб Шевченка. Перший у світі 
пам’ятник Т. 1 . Шевченку, поса¬ 
джений громадськістю міста 18 
травня 1861 року». 4) У с. Шедіє- 
вому Новосанжарського р-ну. Від¬ 
крито 1989. 

Криниця Т. Г. Шевченка 
у с. Ісківцях. 

ШЕКИ — село Лубенського І» ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковане с. Хитці. Роз¬ 
тані. за 45 км від райцентру ті 
за ЗО км від залізиич. ст, Сенча. 
732 ж. (1990). За універсалом геть 
мана І. Самойловича від 1685 Від¬ 
дані охочекомониому полковнико¬ 
ві Іллі Новицькому, підтверджені 
універсалом гетьмана І. Скоропад¬ 
ського від 1709. За Генеральним 
слідством 1729—30 Ш.— Лубенсь¬ 
кої сотні Лубен, полку, 68 дворів. 
Власники — бунчукові товариші 
Іван та Яків Новпцькі. З 1781 
Ш.— у складі Київ, намісництва, 
70 хат; 1787 —Лубен, пов., 207 ж., 
проживали казенні люди, козаки, 
власник — полковник Петро И<> 
вицькиа 3 1796 Ма юро< ійсь 
кої, 1802 І П» -ііи. гуо. За пере 
писом 1859 у ПІ 0і іт»рп, і/ і ж., 
дерев. Миколаївська церква (1896) 
1900 III. — Спітппської вол., 108 
дворів, 610 ж., церковнопарафі¬ 
яльна школа, діяли 2 сільс. гро¬ 
мади (козацька та селян-власни- 
ків). 1910—113 господарств, 683 
ж., земська школа. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. За переписом 1926 ПІ.— 
центр текінської сільради Вовч 
кінського р-ну, 183 господарства, 
883 ж. 1931 ств. с.-г. артілі «Надія» 
та «Червоний берег». Під час нім.- 
фашист. окупації (вересень 1941 — 
вересень 1943) гітлерівцями виве¬ 
зено на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 69 чол. Тепер у селі роз¬ 
тань центр, садиба колихну ім. 
С. М. Кірова (зерново іварішшшь 
кого напряму), відділення зв’язку 
та Ощадбанку, неповна с. ш., 
фельдшерсько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, кчуб на 300 місць, б-ка 
(8,2 тис. од. зб.). лазня. На пп. 
околиці села є залишки поселення 
доби бронзи. На Пн. Сх. від Хит- 
ців в ур. Паськова — городище та 
кургани скіфського часу; трапля¬ 
лися знахідки римських монет. 
В ур. Городище — слов’янські 
поселення та 2 горо ріща ромепсь- 
кого типу. 
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ШЕЛЕСТІВ— рїмк.'і в ГІ<* 11 ам 
обл., ліва прит. і». І |м»м і її і.іх«и 
(бас. Дніпра). їси кр ІІпьміи і. 
кого |МІУ. 
шенгурГі і і ,’Ц • Кг/и ПІП 1-М по 
р-лу, ЦСІП'Р • І II.І Р.І III II.Ір і« ну 
га ї і в, >л іп ні 11 >< *ри п.оімпі * є і.і 
Варан ні ж и, Ию мі К*»ім нецківка. 
Розташ. іа *І і м ні і райцентру 
та за Ті км ш‘;і н и шп'ї «і. К< >еля 
ки. 807 к ( рі'мі) І н и. м і іюч. 
19 ст. За ін-|•епік ом І.М.1 »!> ма хуторі 
Ш. Кобгдші інші і \ П) пюрів, 
80 ж.; V 1910 18 ріоріи, 10!) к. 
Ра і. п м і\ 11 ро і о юшгпп в і і чи і 
1918 N І'),(іШ г. \ і ІД ПІП ІО і'кллду 
Кома іспічіїи і.кої <і п р і пі Кишені, 
КІВСЬКоіо р ну, н.і і і * і \ • іііОРИ, 
152 ж: 1930 органів. колгосп «11< 
редовик». У період цім. фашне і 
окупації (15.IX 1941—24.IX 1913) 
гітлерівці вивезли на примусові 
роботи до Німеччини 35 чол. З 
1964 Пі.— центр сільра пі. У селі — 
центр, садиба колгоспу «Передо 
вик», коипгп Білорусія (Тва 
рипницького напряму), мідділеп 
11Я ЗВ’ЯЗКУ, і. ПІ, федп ’ПІК'рі І.КО 

акушер, гіуіікі, Шнека, іиТсадок, 
клуб Псі 400 МІСЦІ» б ка (13,7 Міс. 
од. зб.), ісюрпкі» Краї шавчий му 
зей, стадіон Нам я пінки: воїнам** 
одіїосельцим іцо загинули під час 
Великої ІЗ і гч і і;*і і. війни (1960), 
В. 1. Леніну (1976). У Ш.— бра її і. 
ка могила ра ї. воїнів, які іюляї 
ли 1943 ці і час і и імоїсппя сс іа 
від гітлерівців. 
ШЕПЕЛЮ І. І. МІ МОРІАЛЬНЛ 
дбшкл у с. Великій І».пачці. 
Встановлена па фасаді будинку 
Ніколи, в якій навчався Шсіиді, 
Іван Іванович (1906—68) — І ероіі 
Рад Союзу. II. ус. Ні шкій Багач 
ці. З їм ріпнх днів Великої Віїчпзн. 
війни — па фронті. Звапця 1 е-роя 
Рад. Союзу удостоєний 1944 за 
успішне керівництво бойовими дія¬ 
ми но утриманню плацдарму на 
правому березі Дніпра і проявлені 
при цьому мужність і героїзм. 
Після війті працював у різних 
містах України. Дошка — граніт, 
відкрита 1978. 

III! РШІІ1ВКА 

ШІ РІИПІІЇКЛ (III еріпепівка) 
се ю |\бгцськоїо р ну, центр 
Сідпс. Раці пар. лгпуіаіім, якій 
підіїорядкоиаїк «сю ІІазарівка. 
Розташ б і.,ч я заплави р. Сули, 
за 12 км ві і. райцентру га за 7 км 
від залізним, ст. Солонини. 777 ж. 
(1990). Засн. у 16 ст. як Шершенів- 
ка. За універсалом гетьмана І. Ско 
ропаді ького від 27.ІІІ 1709 відда¬ 
на бунчуковому товаришеві Петру 
Кулябці. За Ген. слідством про 
маїпюсіі 1729—30 значиться у 

Іубсп сотні Лубен, полку, 27 дво¬ 
ри». .3 1781 у складі Лубен, пов. 
Київ, мамії ііицгг.а, 2,38 хат. 1787 — 
Р).> чо і Н шашки — полковник 
ІІ,івю ї ї капітан Аидрііі Кулябки. 
Зеї переписом 1859 III. (село коза 
цькс) — Лубен, мов., 287 дворів, 
1973 ж., дерев. Успічк ька церква 
(перебуд. 1871), сільс. уч ще, від 
буішлося 3 ярмарки па рік. 19П0 у 
Щ (разом з хут.) Засульськ(>ї вол. 
і 18 торт, 2892 к., земська і а цер 
коїяюнарнфіяльпа школи. 1910 — 
318 господарств, 1842 ж., орної 
землі — 1503 дес. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. 1920 етв. комнезамі сільраду 
та виконком. 1929 органів. ТСОЗ, 
1933 колгосп «Хвиля революції 
І їм час мім фашист* окупації 

Нам м 11 ■ 11 а ї шли І І. ІІІ<і.чсш.\ 
я с. Лшюшіці. 
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(ПІЧ І 'МІ 1.4.1X 1 943) гітлерів- 
цями вивезено на примусові ро¬ 
бот до Німеччини 133 жителі села. 
У Ш.— центр, садиба колгоспу 
«Червона зірка» (зернового і м’ясо- 
мол. напряму), відділення зв’язку, 
неповна с. ш., медпункт, Будинок 
культури на 300 місць, б-ка (10,7 
гне. од. зб.), лазня. 1967 встанов¬ 
лено пам’ятник рад. воїнам, які 
загинули при обороні 1941 і виз¬ 
воленні 1943 Ш. від нім,-фашист, 
загарбників, та воїшім-односель- 
цям, що полягли (116 чол.) на 
фронтах Великої Вітчизп. війни. 
Біля села знайдено бронзове скіф¬ 
ське дволопатеве вістря стріли. 
ШІІЛІВКА — село Зшькі вського 
р-иу, центр сілгс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Василькове, Довбнівка, Княжева 
Слобода, Мапшіівка, Одра дівка, 
Петрівка, Хригіки. Розтань за 7 
км від райцентру і за 12 км від 
залізнич. ст. Гадям. 707 ж. (1990). 
Перша згадка про село відноситься 
до 1764, коли воно входило до Оста- 
п’ївської сотні Миргород, полку; 
в 1781—96 — до Київ, намісницт¬ 
ва. З 1796 — до Малоросійської, 
1802 — до ГІолтав. губ. За пере 
иисом 1859 в III.— 10 дворів, 
147 ж., Хрпсто Різдвяна церква 
(дерев’яна, з окремою дзвіницею, 
1877). У 1900 діяла церковнопара¬ 
фіяльна школа. 1910 в III. Зіньків. 
вол. Зіньків. пов.— 108 госпо¬ 
дарств, 659 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1919 ств. сільс. Раду й 
організ. ТСОЗ «Сонячний про¬ 
мінь», 1920 — комнезам. За пере¬ 
писом 1926 в ПІ. 150 господарств, 
749 ж. 1929 ТСОЗ реорганіз. на 
перший кодгоси, яких до Великої 
Вітчизп. війни було 8. Під час го¬ 
лодомору 1932—33 в селі померло 
184 чол., внаслідок репресій 1937— 
39 загинуло 38 чол. У роки нім,- 
фашист. окупації (8.Х 1941—6.IX 
1943) гітлерівці розстріляли 7 чол., 
вивезли до Німеччини на примусо¬ 
ві роботи 29 чол., спалили 15 жит¬ 
лових будинків. 

З 1973 на тер. сільради діє колгосп 
«Дружба» (зернового напряму, і на- 
ришшцтво). Є відділення зв'язку, 
с. ш., дільнична лікарня, аптека, 
дитячий садок, комплексний при¬ 
ймальний пункт побуткомбіпату, 
сільський клуб на 250 місць, б-ка 
(11,9 тис. од. зб.). Уродженцями 
села є укр. письменники Григір 
Мих. Тютюнник (1931—80; автор 
зб. новел «Зав’язь», книг «Дере¬ 
вій», «Батьківські пороги», «Край¬ 
небо» та ін ); Григорій Мих. 
Тютюнник [1920—61; до 1935 вчив¬ 
ся у шнлівській семирічці, потім 
у Зіньківськіи с. ш. № 1. У 1946 
закінчив Харків, уп-т. Учасник 
війни. Друкуватися почав 1937. 
1951 вийшла перша зб. оповідань 
«Зоряні межі», 1956 — повість 
«Хмарка сонця п< заступить * Пай 
значн і її 111 іі мир роман «Бпр» 
(1900, |гр,ж. премія УІ‘( Р ім. 

Г. І. Шевченка, 1963). Автор зб. 
поезій «Журавлині ключі» (1963), 
незавершеного роману «Буг шу¬ 
мить» (1955). Похований на Лича- 
ківському кладовищі у Львові]; 
Федір Григорович Тютюнник. Спо 
руджено (1955) пам’ятник на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули (300 чол.) під час виз¬ 
волення III.; обеліск (1966) в па¬ 
м’ять про односельців, які поляг¬ 
ли (252 чол.) па фронтах Великої 
Вітчизп. війни. 
ШЙЛІВКА — село Решетилів 
р ну, центр сільс. Ради пар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Ошпцепки, Панеикм. Розтань за 
20 км від райцентру та на відстані 
31 км від залізнич. ст. Рспістилів- 
ка. 501 ж. (1990). До кіп. 1781 III. 
відносилась до Остап’ївської сотні 
Миргород, полку, потім до Говт- 
вянського поч. Київ, намісництва, 
каліч. 172 хати козаків і казенних 
селян, 582 ж. чол. статі (1787). 
За ревізією 1859 — 207 дворів, 
1370 ж., дерев. Вознесенська цер¬ 
ква (нова 1892), при ній діяла 
б-ка. 1863 у Щ. Хорольськоіо пов. 
— 210 дворів, 1670 к., дерев, 
церква. 1900 III.— Ка мїііпківської 
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130 ТОСТІ ХорОЛЬСЬКОҐО Цим І і я 

ла сільс. козацька громада Чи 
дворів, 1701 ж.; 19|и £6‘0 і порі і», 
1510 ж. 
Рат. вда чу ирої «» к>шеіп> в січім 
1918. .4а ім рпмісом 1926 у НІ. їм 
ЛОцсрк і іяч.коГ" р 11V Подтап. Ок 
руту 152 двори 1850 .. За період 
нім.-фашис і окупації (20.ЇХ 
1941—-24. IX І’» її) гітлерівці до 
Німеччини ми і *• і, мі 25 чол., спали 
ліі 12 хат, іо і •» иогпіімх будівель. 
Тепер у III НІНЧОЧІІТ вся центр, 
садиба ко.тГш ну ім ]{ А Фурмл- 
НОВа ( іЦрпоїкм (> іа бурякового п.1 

Пряму), грМК'ТпрІІ.1 б|Ш{ М І, коми 
лек< шиї мрпїіми іьнгіП нункг, крам 
ЛИЦЯ, ІіеіІОШМ Є III , фг н пік р« ь 

ко-акушер пункт, дитепдо» І»у 
динок культури па 360 місць б і а 
(10,4 тис. од. зб.), відді іеіши зі;»’яз 
ку. Встановлено (1919) пам’ятник 
воїнам односельцям, які загинули 
під час рос.-япон. та першої світо¬ 
вої віііпи, у 1958 ма і робот на 
браТС І.І ІП МОЇ II ТІ р і і НО іII1 В, По 14 1 

ЛИХ ПІД ч и ооороіпі 19 її іа Г.ІІІ 
вол ЄН пя села 1943 II їм ятіиік ної 
нам односельцям, загиблим на 
фронтах Великої Вірніш, війни. 
ШИРОКА ДОЛИНА село Ве- 
ликоб.ч'ачаїь м оі о р ну, центр 
сідьс. Ради пар. іепугнчів, якім 
підпорядковані села Ііагачка. Г>ех- 
терщипа іа ( ур кки. Розташ, за 
17 км ві і райцентру 8 і іа 17,5 км 
від заді шич. с і. Миргород. 54і ж. 
(1990). Засп. у гсрс ц 19 ег. За 
переписом 1859 V в ви ницькому ху¬ 
торі Ш. Д. Миргород, повіту — 
5 дворів, 42 ж.; 1900 — 95 дворів, 
760 ж. 1896 відкрито однокомплек¬ 
тну школу* 1901 — церковнопара¬ 
фіяльну, 1913 — іемську. 1910 у 
III. Д. Ус і ишіцької вол. 72 дію 
ри, .396 ж. 
Рад. в.тн IV проголошено в СІЧНІ 
1918, у юму к році оргапіз. і ом- 
бід, 1920 комнезам. 1925 сів. 
комсомол, осередок, 1928 — пар 
тіїіний. За переписом 1926 ПІ. 71.— 
Великобагачлік ького р-ну Лубен 
округу. По Широко-Долииськіг 
сільраді, які і і було підпорядкова- 

ПІМШАКИ 

по І і .чуюінв, на ііч .328 цюріп, 
1 /1 п ь 1938 <»р 1.111 м а і Ківі і, І!» ь» 

ча і у чіп а наїм 19 12 щ р< | ні і о 
п’ягпії к і.в / ргпни шкоти 193 1 
орг ПІМ. КОТІ ОСІІ ЧІ 1«>лі твід ЧІЛ *>. 
роки мім. фашист, окупації (15.ЇХ 
1941 — 22.IX 1943) гітлерівці ви¬ 
везли на примусові роботи до Ні¬ 
меччини 15 чол., завдали селу знач¬ 
них збитків. У селі — колгосп ім. 
К. Маркса (зерново буряківничего 
напряму, тваринництво), відділен¬ 
ії я зв’язку, фельдшерсько-аку- 
ІІїСр пункт, Ьудииок культури 
н і ’>0П місць, б кн (14,8 тис. од. 
ю ). Мам віники воїнам одно- 
м ПІ НИМ, но 11 | ІІІІ'І ( 'ПІ мол ) 
на фі шш в І пікої І її і чи ні ві іі 
іш (1957), І Марі су ( 1967) л 
СЄЛІ братські мої м пі ра і іків 
вії гін, загиблих 1919, пі рад вен 
пів і парі нзаімв, які по і її ці 
1943 
ІІІІІШ \КІІ Се то ? про іьськогО 
р ну, центр і і п,і І\ідм нар. де 
пугачів, якій підпорядковані се¬ 
ла ІІаилівка, Падусі, Рибченки. 
Розташ. за 11 км від райцентру 
та за 15 км від залізнич. ст. Херол. 
1167 ж. (1990). Засп. у 14 ст. Ш 
відносились до Хорольської сотні 
Миргород, полку. На 1781 в селі 
128 хат, а них: 112 козаків вибор¬ 
них, 93 козаків пі (.помічників, 
12.3 іпк по ші нх. 1787 1 1 И ду¬ 
ші чол. статі 18і7 у парафіяль 
ному уч щі II! навчалося 26 учнів. 
За ревізії ю 1859 у III- 203 дію 
ри, 1435 ж., дерев Успенська пер 
ква (1825) і б ка при пій 1805 ма 
дн 203 двори, 2157 к>, з них 67 
були письменні, 1900 діяло > 
пльс. громад (козацька і їм тип 
власників), 271 двір, 868 к , іем 
ська і Дер коші Оі і ара ф і я і ь 11 а піко 
ні. 1910 — 309 дворів, І 36 ж., 

2 парові млини У грудні 1917 в 
сечі і сі порено к і селянських ча 
гол ці г. дспу і а м в. 
Рад. плачі у прш о.топкчіо на почат¬ 
ку 1918. 1.ІЇІ 1929 у 111. виступав 
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Г. Т. ТТ<* і| »«»ис і .іч 11 її. Під час цім. 
фаїшк і. окупації (ІЗ. IX 1941— 
19.1 Ч 1 943) і і тле р і вці вивезли 
до Німеччини 130, розстріляли 5 
Ч0Л*| село було частково спалене. 
Іїа 1990 у селі — колгосп «Друж¬ 
ба» (м’ясо-мол. та зернового напря¬ 
му, тех. культури), побутова май¬ 
стерня, с. ш., фельдшерсько аку¬ 
шер. пункт, відділення зв’язку, 
Будинок культури (па 250 місць), 
б-ка (14 615 од. зб.), кіноустановка, 
музей історики краєзпав. Па Бу 
динку культури відкрито Петров- 
ському Г. І. меморіальну дошку. 
1954 встановлено надгробки на 
братській могилі рад. воїнів, які 
загинули під час оборони 1941 і 
визволення 1943 села від гітлерів¬ 
ців, та в пам’ять про воїнів-одію 
сельців, полеглих на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни. На юри 
торії Ш. поселення черняхіІЗСЬКої 
культури. 
ШИПІАКИ — Селище МІСЬКОЮ 

типу, райцентр, центр селищної 
Ради нар. депутатів, якій підноряд 
ковані села Бабичі, Вишневе, Грп- 
горівщипа, Легенди, Товсте, Хво¬ 
щове, Ходосиха, Чернишівка. Роз¬ 
тані. па лівому березі р. Псла, за 
72 км від Полтави та за 12 км від 
залізпич. ст. Ярсськи. 5490 ж. 
(1990). Злсн., вірогідно, на поч. 
14 ст. Назва пішла від шишкува¬ 
тих (куполоподібних) горбів, на 
яких знах. Ш. Вперше згадуються 
12.VIII 1399 в описі битви литовсь¬ 
кого князя Вітовта з татарським 
Садиба Чернпша у с. Товстому 
(тепер ПІпшацького району). 
Фото поч. 20 ст. 

ханом Тйму ром Котлу ком. З 1649 
Ш.— сотенне м-ко Миргородського 
полку. Козаки IIIшвацької сотні 
брали участь у повстанні Пушка 
ря і Барабаню 1657—58. 1672 III. 
приєднаю до Полтавського полку. 
За універсалом гетьмана 1. Мазе¬ 
пи віч 1689 закріплені за Данилом 
Лісницьким. З 3 781 Пі. у складі 
І оитвяпгького пов. Київ, наміс¬ 
ництва, 693 хати, 1787—2530 чол., 
проживали різного звання казен¬ 
ні люди, козаки, селяни секунд- 
майора Федора Майбороди і бун¬ 
чукового товариша Лева Дапи- 
левського. З 1795 віднесені до 
Катеринославського намісництва, 
з 1796 — Малорос., 1802 — ГІол 
тав. губ. За переписом 1859 у III. 
Миргородської о пов. 638 /йорж, 
4850 ж., дерев. Преобрпжеікька 
церква (1792, імни 1893), при пій 
о к і, повІ'ГоИг уч що, 2 винокурних 
з дії, ні щупалося 4 ярмарки па 
рік, щотижня — базар. 1900 — 
4474 ж., дерев. Хрмето-Різдвяна 
церква (1891), при ній братство 
св. Пантелеймона та попечитель- 
ство, 2 земські та церковнопарафі¬ 
яльна школи; 1910 — 724 двори, 
4152 ж. 
Рад* владу проголошено у січні 
1918. 1920 ств. волвіїкоиком, 1923 
ііобуд. першу па Україні сільс. 
радіостанцію. За переписом 1926 
Ш.— центр сільради, райцентр 
ГІолтав. округу, 1052 господарства, 
4735 ж. 1929 організ. колгоспи 
«Нове життя» (згодом ім. їл ііча). 
Під час ні те.-фашист, окупації 
(22.IX 1941 — 22.1Х 1913) діяв під¬ 
пільний ранком партії та партизан, 
загін (див. Партизанські загони). 
На тер. селищної Ради розтані, 
центр, садиба колі осну ім. Ілліча 
(зерново-буряківничою напряму, 
тваринництво, тех. культури), з-ди. 
мінеральних вод, сироробний, 
цегельний, комбікормовий; район 
па шляхова ремонтно бу і і воль¬ 
на дільниця, пересувна меха¬ 
нізована шляхова колона .14» 25, 
РІП, автопідприємство, ірукарня, 
районний вузол зв’язку. ( . ш. ім. 
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В, 1. Верпадською п»повна « їм , 
школа-садок, му «. і 1 «нот ті * 
лп, 2 дитсадки, чи ірня В\ имюі 
ІіІОІіерІВ І ШКОЧЯрІ м І» 1111.. 
тури на 500 ми ні. їх и 11» р.пищи.і 
б ка (37,2 іп» »> і и і і і л пі і >іч.і 
6 ка ( !() ми іц. зо.), Шшішцький 
іс/ґюріїко краєзнавчий музей. Се¬ 
лище елекірік|)ім)вапс і газифіко 
ване. Уродженцями Ш. с: Ю. О. 
Митропольськнй - укр. матема¬ 
тик і механік, акад. АЇІ УРСР 
(з 1961), зас і діяч науки УІ *С І * 
(з 1967). Врагп Яковєііки Во/тдп 
мир Іванович (1667 -1923) пч<* 
шш пспхіаір. Після іакіїик піп 
Військ м« ч академії у ІЬ н ріїур 
зі (1881) і IV і ми мсмі ьким и н. 
пичнпм лікарем у Кремепчуц ї ї 
Миргород, повітах. В 188 з у 
психіатр, лікарнях Росії, зокрема, 
з 1894 по 1906 керував будівниці 
вом і очолював психіатр, лікарню 
у селі Покровсько-Мещерське (те¬ 
пер Могк. обл. психіатр, чікарпи 
№ 2 ім. В І. Якові нк.і) За ;іп 
ТИУрядову ДІялі.пісті. німо і м і пі. 
шлю зі служби 1906 і вислано па 
хут. Ьутова Гора (тепер тер. III.). 
Беручи участь у ліквідації спідс 
мії тифу на Полтавщині 1922—23, 
заразився й помер. Євген Іванович 
(1863 —1943) — лікар, професор 
Моск. медінституту. Обидва по¬ 
ховані у 111. 191 1—17 у ПІ, жив, 
працював і ві иючпвав В. І. Вер- 
надський ( мів. Огриадсьцому В. 1. 
меморіальнії дошка). )Іа місці, 
де стояв будинок вченою, всіапов 
лено Вернадському В /. нам'шп 
пий знак. Бував укр. жіщоїіпсень, 
архітектор і графік В. 13 Крпчев 
ський. Між 1931 і 1943 в Ш. мсш 
ка іа рос. письменниця В. Ф. Па 
нова (див. Пайовій В. Ф меморі 
альна ()(Ушка). Побували письмен 
ник яг В ! Королеико — 1907; 
1919 працював над романом «Исто 
рия моєю современпика», написав 
нарис «Земли, земли!»(див. Коро- 
ленка вулиця), І. О. Бунін — 1897. 
З колгоспом ім. Ілліча пов’язане 
трудове життя Героя Соц. Праці 
В. О. Богми. У ПІ. встановлено 2 

НІ! (III МІМ,1111 Р МИ И і 

II. І і И і її IIК II II І 11 Н ІII V (ГИ І, 
І>скоік 11>. 10/1; 1 960), ІО/илю М. В. 

нам' типик. Пам’ятники^ 1973 — 
па братській могилі борців проти 
нім. фашизму, загиблих 1943; 
1980 — командиру партизанського 
загону Д. Д. Корішличу; 1971 — 
борцям за Рач., плачу, загиблим в 
1918 20; зсм 1 ікам, їв» іп мім па 
фронтах |(г ті <м 111 т * 111:111 вшпн 
На пки шиї III романі • к V | > І а 11 і в, 
НІМІ В ПІ) Крем'яні ПііроМц імГмі 
нпі міу, ' пОХОГШППЯ До ПІ брмпаи. 
В Ур Ді■ринва Долина — ПОсеЛеп 
ня черпя х іш’ькоі культури. 
ПШIII Аі імен й істбрико- 
КРАСЯНЛВЧИЙ МУЗ£Й народ 
нпп V і мі її І шпаках. Відтер. 1968. 
Експозиція розміщена в > кімна 
тах. Музей налічу* нона * 3 гне. 
експонатів (з них в експозиції бл. 
2 тис.). Звання народного удо 
СТосппй 19/0. Ро.Лаїп. на пул. 
Корпії іпчн ЛР» 22. 
ШШІїАЦЬКИЙ РАЙОН. Зпах. 
у пп сх. чаї інпі області. Площа — 
0,79 і не. кмА Пас.— 25,4 тис. чо;і. 
(1991). У р-ні — 76 пас. пунктів 
(1 емт, 1 селище, 74 села), під¬ 
порядкованих селищній і 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
емт Шишаки. НІ. р. межує з Вели- 
кобагачанським, Дикапським, 
Зіньківським, Миргородським і 
Решети л і всьїсим р-нами Полтав. 
обл. Утворений 1923 з трьох во- 
лостей [Шпшацької, Єреськівсько* 
(Яреські вської), БаранІЕСької] 
Миргород, повіту. Пл.— 516 кв. 
верст. 1 Іаседенпя — 35 902 чол. 
192.3 ЗО вхочнв до Полтав. окру- 
IV. За иереіпкюм 1926 у ТИ. р. 
9975 і о(люди|н і в, 17 010 ж., 16 
еілЬра і ( 11.11 >.ім і їй ька, Ве піко Ву¬ 
зівська, Ве піко І Іеревізька, Вос- 
кобіііниківовка, Ковалівська, Ко 
вердппо Г»а н їв» ька, Мало Вузів¬ 
ська, Матяші вська, Мпхайлпків- 
ська, Порска.чівська, І Гортяпська- 
Пришибська, ( аг.бідацька, Фе, 
думська, Шишацька й Яреськівсь- 
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її) і'і (І , 11 * 111 цінно до ЛикамСі. 
і. |. ну. 1935 Ш. р.— Само»: і ій 
н.і одиниця Харків., а 1937 Пол- 
іав. обл. 1946 — 107 нас. пунктів 
(17 сіл, 1 стапц. с-ще, 89 хуторів), 
підпоря (Кованих 17 сільс. Радам 
пар. депутатів. У 1952—62 нази¬ 
вався Гоголівським. 1962 включе 
ний до складу Диканського р-ну. 
1966 ПІ. р. відновлено. Розтані, у 
межах Придніпровської низовини. 
Корисні копалини: нафта, глина, 
пісок. Є джерела мінеральних вод. 
Річки — Псел та його прит. Говт- 
ва. У районі Величківськиіі заказ¬ 
ник, Воскові й}і ацький заказник, 
пам’ятки природи Бутова гора, 
Дуби, зарості цінних рослин, Ли¬ 
са гора, урочища Косюрине і 
Стінка (всі місц. значення). Грун¬ 
ти в оси. чорноземні. Ліси (сосна, 
вільха, дуб, клен, ясен, липа, опі¬ 
ка) займають 12,3 тис. га. ГІром. 
підприємства: цукровий, цггель 
ний, сироробний, мін. вод з-ди. 
Спеціалізація с. і.— рослинницт¬ 
во зернового і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. Площа с.-г. угідь 
1991 становила 60 4 тис. га, у 
т. ч. орної землі — 50,1 тис. га. 

І о юані ку іьі уріі: о.шм.і ник лиця, 
кукурудза, ячмінь, жито, гречка, 
просо, цукр. буряки, соняшник. 
Галузі тваринництва:- свинарство, 
птахівництво, вівчарство. У р-ні 
15 колгоспів і 1 радгосп. Залізішч. 
ст.: Сагайдак і Яреськи. Автомоо 
шляхів 315,9 км, у т. ч. з твердим 
покриттям 305,5 км. У III. р.— 
9 серед., 6 неповних серед., 5 поч. 
шкіл, 13 дошкільних дит. закла¬ 
дів, 5 лікарень, 16 фельдшерсько 
акушер, пунктів, ветлікарня. Ра¬ 
йонний Будинок культури, 24 клу¬ 
бні установи, кінотеатр, 34 кіно¬ 
установки, 22 б ки. Гоголя М. В. 
заповідник-музей, 8 музеїв на 
громадських засадах. Видасться 
газ. «Сільське життю». На тер. 
Ш. р. залишки попа т 35 курганів, 
виявлено > поселень д<>бп пео ііту, 
епохи бронзи *■ ї нам мімі історії 
та кут і. тури Дні», і з кок сі. Вс¬ 
ип.а Булопл, Великий Перевіз, 
Воскобійники, Гоголеве, Жорл іи- 
ка, Ковалівка, Михайлнки, При- 
шиб, Сагайдак, Федупка, Шиша¬ 
ки, Яреськи. Іл.— табл. XXVII. 
ШІСТДЕСЯТИРІЧЧЯ жбвтня 
ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПО- 
ЧЙНКУ у Кременчуці. Розтані, на 
березі р. Кагамлика. Закладений 
у 1977 на честь 60-річного ювілею 
Рад. влади. ІІа тер. парку — Алея 
Пам’яті па честь 17 воїнів — жите 
лів Кременчука, які загинули в 
Афганістані. Площа 7 га. 
ШКІРЯНЕ ВИРОБНЙЦТБО У 
кін. 18 ст. на Полтавщині з’яви¬ 
лися перші пром. шкіряні ні (ііри- 
ємства. Водночас працювало бага¬ 
то кустарів, які виробляли шкіри 
силами власних (імен. 1871 паліч. 
16 шкір, підприємств, у т. ч. З — 
у Полтаві, 3 — у Кременчуці, 9 — 
у Прилуках, 1— ус. Хрулі Лох- 
вицького повіту. З 2-і пол. 80-х рр. 
питома вага Полтавщини в ПІ. в. 
падає. У 1884 діяло 11 під при 
ємств, на яких було зайнято 88 
робітників, 1908 — 2, де гірато 
вало 52 робітники. Перша гін тил 
війна спричинилися ДО роЗІПИІНП 
ня Ш. в. 1916 на Україні ия і<> 
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ШПИТАЛІ 218 шкіряних заводів» у т, ч. 18 
па Полтавщині. 
ШЛІХТЕРУ О. Г. МКМОРІАЛЬ 
НІ ДйШКИ у м. Лубнах. 1) Вста 
новлена на фасаді будинку (ну і. 
Радянська .М'« 7о), спорудженому 
на місці буднику, в якому народив¬ 
ся і провів дитячі та юнацькі роки 
Шліхтер Олександр Григорович 
(1868—1940) — держ. і парт, ді 
яч, акад. АН УРСР і акад. АН 
БРСР, віце президент ЛІ 1 УРСР 
(1931—38). II. в м. Лубнах. 1883 
вступив до Прилуцької гімназії. 
1887 організував політ, страйк 
гімназистів на знак солідарності 
з страйкуючими студентами Моск, 
ун ту. У березні 1,888 в гімназії 
знову відбулися ппсіупи. ІІІ.ііхте 
ра виключили з гімназії і вислати 
під негласний нагляд поліції в 
Лубни. У 1890—81 вчився в Веп¬ 
ському уи-ті (Швейцарія). З 1891 
вів пропаганду в с.-д. гуртках на 
Україні. 1.893 його заарештували 
в Києві і висла ш до Полтави, а 
1895 заслали на 5 років у Соль ви 
чеголськ. Дошка — метал, відкри 
та 1978. 2) Встановлена па фасаді 
будинку кол. гімназії (тепер с, ш. 
№ 1). Дошка — граніт, відкрита 
1968. 
ШЛІХТЕРУ О. Г. ПАМ’ЯТНИК 
у м. Лубнах. Встановлено 1967 у 
сквері с. ш. № 1 (кол. гімназії) 
по мул, Леніна на честь О. Г. Шліх 
тсра (див. Шліхтеру О. /. мемо 
ріальні дошки).. Лам’яшик — і ра.- 
пітний бюст вис. 0,9 м па поста¬ 
менті вис. 1,7 м. Автори — скульп. 
С. М. Рихва, арх. С. М. Консу- 
лов, В І. Семепюта. Іл.— табл. 
XX. 
ШЛ ІХ ДО СОЦІАЛІЗМУ ». Г азе- 
та. Видавалася 1926 у Кременчуці. 
4ШЛЯХ КОЛГОСПНИКА». Га¬ 
зета, орган Чорпухинського РК 
ІСП(б)У, райвиконкому та райра¬ 
ди профспілок. Виходила 1932— 
41 у Чорнухах. 
«ШЛЯХОМ ІЛЛІЧА», Газета, ор 
ган Пирятміського РК Компартії 
України та райради нар. депута¬ 
тів. Виходила 1962—91. Бере свій 

початок від газ. «Извес і мя г> (1917), 
«Известия — Вісті» (1919—22). 
У різний час виходила під назва 
міі: «Незаможник» (1922—23), «Зо 
ря комуни» (1934—44), «Вільна 
праця» (1944—62) 
«ШЛЯХОМ ЛЕНІНА». Газета 
правління колгоспу «Заповіт» (до 
1973 — ім. Шевченка) в с. Бутенки 
Кобеляц. р ну. Видається з 1959. 
Гираж 500 примірників. 
ШОЛбМ-АЛЕЙХЕМА БУЛИ 
ЦЯ у Полтаві (кол. Новопрокладе- 
на, Жовтневий р-н) — від вул. 
Паризької Комуни до ГІаримлшв- 
ської Паз. на честь Шолом Алей- 
хема (справж. Рабипович Шолом 
Нохумовнч, 1859—1916) — єврей 
ського письменника. II. у м. Пе 
реяславі Полтав. іуб. (тепер м. 
Переяслав -Хмельницькії 11). Закін¬ 
чив Переяславське повіт, уч-ще, 
вчителював. Жив на Україні, зо¬ 
крема 1880—82 — у Лубнах. 1905 
виїхав за кордон. 1915—16 жив 
у Нью-Йорку, де і помер. Друку¬ 
вався з 1879. Видавав щорічник 
«Єврейська народна бібліотека» 
(1888—89). Автор повістей: «Мапа- 
хем-Мендл» (1892—1909), «Тев’є- 
молочник» (1894—1914); циклів 
оповідань: «Касрилівка», «Безжур 
пі», «Монологи», «Хлопчик Мотл» 
і «і ін. Па Щ. А. в. у будинку євр. 
той ва розміщалося Полтавське 
єврейське училище Талмуд-Тора. 
ШПИТАЛІ 17 —18 ст.— церковно- 
громадські благодійні установи. 
На Лівобережжі будувалися при 
церквах і монастирях, у містах 
і селах, кожна церковна парафія 
мала свій шпиталь (богадільню). 
Активну участь у їх організації 
брали церковні братства, за раху¬ 
нок яких, а також різних пожерт¬ 
вувань вони й утримувалися, Тут 
перебували різного роду хворі, 
старі люди, жебраки, сироти, калі¬ 
ки, воїни-і и вал іди, душевно хворі. 
На Лівобережжі (без Галицького і 
Стлродубського полків, відомчеи 



про які не збереглися) у 1740—48 
наліч. 589 Ш. (богаділень), у т. ч. 
в Полтав. полку в 1745 42 Ш., з 
них у Полтаві — 6, у Великих Бу- 
лищах — 3, у Решетилівці — 5, у 
Біликах — 3. У Лубен, полку ієн. 
107 ПІ., у т. ч. в Лубнах — 7. у 
Лукім’ї і навкол. селах — 8. у Пи- 
рятині і навкол. селах — І9, у 
Сенчі і селах поруч — 12. У Мирго¬ 
род. полку в 1741 показано 29^Ш., 
у Переяславському того ж року — 
52, у Прилуцькому в 1740—53. За 
хворими доглядали члени братств 
(братчики), черниці, які й вихову¬ 
вали сиріт. Це були попередниці 
сестер милосердя. Занепад благо 
дійних установ на Лі побережжі 
почався з введенням кріпосного 
права, особливо після акту від 
З.У 1789. що зруйнувало церковні 
братства, які створювали й утри¬ 
мували НІ. Остаточний удар цер 
ковним громадсько -благод і ігн им 
закладам було завдано влаштуван¬ 
ням приказиих благодійних зак 
ладів — притулків і лікарень. 
З їх організацією парафіяльні 
ПІ. поступово закрилися, деякі 
ще існували до серед. 19 ст., але 
вже фактично за рахунок жебра¬ 
кування старих і немічних. 
ШПбРТІВКА — місцевість у Ле¬ 
нінському р-ні Полтави. Кол. пе¬ 
редмістя. У 1926—32 господар¬ 
ства, 188 ж. 1929 включена до скла¬ 
ду місі а. 
ШТАБАМ 5-ї І 7-ї ГВАРДЇЙСЬ- 
ких повїтряно-десАнт- 
НИХ ДИВІЗІЙ МЕМОРІАЛЬ¬ 
НА ДбШКА у смт Кетельві. Вста¬ 
новлена па фасаді будинку прав¬ 
ління рапспоживспілки (ь.ул. 
Жовтнева № 184), в якому 27.VIII 
—12.IX 1943 працювали штаби 5-ї 
і 7-ї гвардійських повітряно-де¬ 
сантних дивізій (командуючі ген.* 
майори В. І. Калініп і М. Г. Мі- 
келадзе), які при підтримці ін. 
з’єднань 4 і гвард. армії Воро¬ 
незького фронту визволили с-ще 
і більшу частину Котелевського 
р-ну від мім.-фашист, загарбників. 
Дошка — граніт, відкрита 19*9. 

ШТАБУ С. М. ЬУДін м 111< н <) 
МЕМОРІАЛЬНА ДОІІІЦ V V, 

Горбанівці Полтавськоїчі р ну 
Встановлена на фасаді 6у цін п 
якому у липні—вересні 19 11 Ш |и 
бував штаб головйокомандуі< >чді«. 
військами Пд.-Зх, напряму, Мар 
шал а Рад. Союзу С. М. Будьоінт 
го. Дошка — граніт, ві ікрпт.і 
1974. 
ШТАБУ 8-ї ГВАРДІЙСЬКОЇ ПО 
ВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ ДИВІЗІЇ 
МЕМОРІАЛЬНА ДбШКА у смі 
Котельві. Встановлена на фаса б 
будинку с. ш. М> 5 (вул. Леніна 
№191), в якому 26. VIII—3-ІХ 1913 
знаходився штаб 8-ї гвард. повії 
рянодесаптиої дивізії (командую 
чий ген.-майор М. П. Богданом), 
яка першою розпочала визвольні 
бої на Полтавщині і з частинами 
5 ї та 7 ї гвард. повітряно-десант¬ 
них дивізій І і*о гвард. танкового 
корпусу 27. VIII 1943 оволоділа 
більшою тер. Котельви. Дошка — 
граніт, відкрита 1978. 
ШТАБУ «НЕСКОРЕНОЇ ПОЛ 
тавчАнки» МЕМОРІАЛЬНА 
ДОШКА у Полтаві. Встановлена 
на фасаді будинку по Першої р ів 
новому прості. № 5, в якому 
з листопада 1941 по травень 1942 
у квартирі С. А. Іллєвського мі 
стився штаб підпільної комсомоль¬ 
сько-молодіжної групи «Нескоре 
па полтавчанкак Дошка — мар 
мур, відкрито 19о9. 
ШТАБУ червоногвардіи 
СЬКИХ ЗАГОНІВ МЕМОРІ 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Всі а 
новлена на фасаді будинку по вул 
Лупачарського № 9а (тепер т у і 
Полтав. міська дитяча клінічна 
стоматологічна поліклініка), в 
якому 1917—18 містився штаб по 
організації загонів Червоної ґгмр 
дії по боротьбі з контрреволюції ю 
Дошка — мармур, відкрита Г>» 
«ШТАТ М АЛОРОССЙЙСКОІ 
ГІОЛТАВСКОЙ ГУБЕ РИПИ 
(СПб, 1804). Подано штатний і>«* * 
лис по окремих установах і і ш »н » 
чеипям кількості службовий» н 
носа чах і їх річного окла і\ п м* • • 

992 



15 повітів: Полтав., Кременчуць¬ 
кого, Хорольського, Золотонісько 
го, Лубен., Галицької о, 11 прягші., 
Переяславського, І Ірнлуці»кого, 
Роменського. М ирі о]юд., Костян- 
тішогра и, Лип.кінського, Лохвиць- 
кого і Кобеляцького. 
ШТЙЙНА ТЕАТРАЛЬНА тр# 
ПА. Утв. на 11оч. 19-го ст. у Хар¬ 
кові. Іван Федорович Щгейн (? — 
ймовірно, 1839) — антрепренер 
рос.-укр. трупи, напевно, нім. 
походження. Мав геагри в Хар¬ 
кові і Курс ьку, мандрував по ба¬ 
гатьох містах Росії та України. 
1818 полі.їв геп і уо. М. Г. Рєпнін 
запросив групу ІІІиііца до По.'ігл 
ви, де вона виступала в стаціоц 
театрі під керівннцтним І. II. Киї 
ляревського. Мандрувала по яр¬ 
марках, виступала в Кременчуці, 
Лубнах, Ромнах. У трупі полтав. 
періоду грали видатні актори 
М. Щепкіп, І. Угаров, П. Барсов, 
К. Нальотова, І ІІряжспкінська. 
З великим успіхом і і п пі п’єси 
І. Котляревського «Наталка Пол¬ 
тавка» і «Москаль-чарівпик». 
Справу Штеіша продовжила трупа 
Л. Млотковського, яка теж гастро¬ 
лювала на Полтавщині. 
«ШТОВХАЧ». Гумористичний до¬ 
даток до газ. «Робітник Кремеп- 
чуччиии». Видавався 1935—36. 
«ШТОВХАЧ». Гумористична га 
зета. Додаток до газ. Черпана 
Лубеншшш*. Видавалася 1934 
12 разів на місяць. 
ШТОМПЕЛІВКА — село Хороль¬ 
ського р-ну, центр а іьс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
вані села Бочки, Ванжипа Долина, 
Варварівка, Ковтуни, Коломійце- 
ве Озеро, Лісянщииа, Лобкова 
Балка, Натллівка, Ставки, Шарків- 
щипа. Розтані, за 5 км від рай¬ 
центру та за 2 км від залізпич. ст. 
Хорол. 811 ж. (1990). Виникло у 
1-й пол. 18 ст. У 1859 в Ш.— хуто¬ 
рі власницькому і козацькому 
Хорольського і юіз.— 42 двори, 
311 ж., 1910 — 75 дворів| 461 ж. 
Рад. владу проголошено у 1918. 
1920 ств. комнезами, майстерню 

ЩУМЕЙКОВЕ 

по ремонту с.-г. реманенту. За пе¬ 
реписом 1926 у Ш. Хорольського 
р-ну Лубен, округу — 43 двори, 
199 ж. 1930 організ. колгосп. 
1941 — 19.ІХ 1943 окупована гіт¬ 
лерівцями. На фронтах загинуло 
364 ж. села. У Ш. колгосп «Украї¬ 
на» (м’ясо-мол. та зернового напря¬ 
му, тех. культури), будинок побу¬ 
ту, с. ш., фельдшерсько-акушер. 
пункт, дитсадок, відділення зв’яз¬ 
ку, Будинок культури (па 400 
місць), б ка (17 363 од. зб.). Урод-* 
женцем села є Герой Соц. Праці 
М М. Дсппсов. У селі 1967 Споруд- 
к< по пам'ятники: В. І. Леніну, 
1971 обеліск у пам’ять про воїпів- 
односельців, які загинули на фрон¬ 
тах Великої Вітчизн. війни. 
ШТОРМОВА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Коломаку 
(бас* Дніпра). Протікала тер. 
Чутівського р-пу. Тепер не іс¬ 
нує. 
«ІШПГУРМОВЙЙ ИРОМКООПЕ 
рАтор». г а зета, орган оргбюро 
міжрайпромснілкиї Видавався 1931 
три рази на місяць у Полтаві. 
«ШТУРМОВЙК». Газета. Вихо¬ 
дила 1931—34 чотири рази на дека¬ 
ду в с. Оржиці. Див. «Зоря ко¬ 
му/// ш?у ». 
«ІІіТУРМОВЙК ЗАГОТІВЛІ ТА 
ЕКСПОРТУ». Газета, орган Лу¬ 
бенської міжраііконтори. Видава¬ 
лася 1933 у Лубнах. 
ШУМЕЙКА — річка в Полтав. 
обл., права прит. р. Хоролу (бас. 
Дніпра). Довж. 5 км, площа бас. 
0,02 км2. Тече гср. Миргород, р-ну. 
На березі III. розташоване с. По 
півка. ,„«гі 
ШУМЕЙКОВЕ — урочище, бот 
пам’ятка природи (з 1969). Цінні 
лісові природні комплекси. Роз¬ 
тані. біля с. Дрюківщини Лохвпць- 
кого р-ну. На тер. Ш. встановлено 
Південно Західного фронту вої¬ 
нам меморіальний комплекс. Пе¬ 
ребуває у віданні райкомупгоспу. 
Площа 17 га. Іл.— табл. XXX. 
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ЩЙПКІНА ПРОВОЛОК у Пол- 
таві (кол. Литовцівський, Київсь¬ 
кий р-н) — біля вул. Лугової. Наз. 
1951 на честь Щепкіна Михайла 
Семеновича (1788—1863) •— актора. 
Н. у с. Красному (тепер Бєлгород¬ 
ська обл.) у кріпацькій сім’ї. 1800 
—03 брав участь в аматорських 
виставах у м. Суджі та Курську. 
1805 почав творчу діяльність у тру¬ 
пі Барсових у Курську. 1816 пе¬ 
рейшов до її. Калииовського та 
Штейна театральної труті у 
Харків, 1818—21 — актор Пол 
тавського вільного театру. 1821 
викуплений з кріпацтва при ( при 
янні кн. М. Г. Рєпніна (див. Пол 
тавського геиєрал-гі/6ернагш >ра 
будинок). З 1823 — актор Моск. 
театру на Моховій (з 1824 — Малий 
театр). Під час гастролей бував у 
Києві, Ромнах, Кременчуці, Ди- 
каньці. Підтримував дружні сто¬ 
сунки з Т. Г. Шевченком, М. В 
Гоголем, І. П. Котляревським та 
ін. Помер у Ялті, похований у Мос¬ 
кві. 
ЩЕРБАНІ (кол. Щербаки) — се¬ 
ло ГІолтав. р-ну, центр сільс. Ра¬ 
ди нар. депутатів, якій підпоряд 
ковані села Гора, Горбапівка, Ниж¬ 
ні Млини, Розсошенці, Тютюнни¬ 
ки, Шмиглі. Розташ. за 5 км від 
Полтави, за 7 км від залізнпч. ст. 
Полтава Південна. Поблизу Щ. 
проходить автотраса Київ — Хар 
ків. 2146 ж. (1990). Відомі з 18 ст., 
входили до складу Другої ІІолтав. 
сотні Полтав. полку. Частина зе¬ 
мель належала Полтав. Хресто- 
здвиженському монастиреві, а з 
1786 передана у відання казни. 
За даними перепису 1859 Щ.— се¬ 
ло власницьке і казенне, де не було 
церкви. У Щ. на той час паліч. 
22 двори. 191 ж. З 2 ї пол. 19 ст. 
Щ. входили до складу Полтав. 
волості Полтав. иов. 1910 у селі — 

91 господарство, 488 ж. У Щ пра¬ 
цював свічковий завод Полтав. 
єпархії. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1922 ств. радгосп по виро¬ 
щуванню саджанців фруктових де¬ 
рев. З 1926 при госп-ві діяв цех 
по виготовленню вин. У тому ж 
році закладено великий розсадник. 
1931—32 посаджено понад 200 га 
саду, а в 1936 радгосп продав по 
над мільйон саджанців. З 1936 
при радгоспі діяли курси садівни 
ків. З 7.1II 1923 Щ., які входили 
до складу Нижньомлииської сіль¬ 
ради, були включені в Супрунів- 
ський р н Полтав. округу. ЗО.IX 
1925 центр Супрунівського р иу 
із Супрунівки перенесено в Пол¬ 
таву, і район став називатися Пол¬ 
тавським 1926 Щ центр сіль¬ 
ради. Тут палім. І.»’ господарства, 
(»,- ж. Під час пім. фашист, оку¬ 
пації (18. IX 1941—22ЛХ 1943) у 
Щ. гітлерівцями були закатовані 
2 поранених червоноармійця та 
8 жителів села. У селі розташ. 
центр, садиба радгоспу ім. Т. Г. 
Шевченка (госп-во садівничого на¬ 
пряму, розвинуте тваринництво), 
електрична підстанція, робкооп 
Полтав. райспоживспілки, буди¬ 
нок побуту, відділення зв’язку, 
відділення Ощадбанку, с. ш., при 
якій діє ленінська кімната-музей, 
філіал Полтав. центр, районної 
лікарні, фельдшерсько-акушер. 
пункт, аптека, Будинок культури 
на 400 місць, сільський клуб на 
150 місць, 2 б-ки (19 619 од. зб.). 
3 1901 у ІЦ. жив Дудченко Митро- 
фан Семенович (1867—1946) — 
громадський діяч, гуманіст, тол- 
стовець. Н. побл. м. Сум. 1896 вис¬ 
ланий під нагляд поліції. Придбав 
у Щ. ділянку землі — понад 6 
дес., збудував хату, посадив сад. 
Забезпечував саджанцями селян 
навколишніх сіл. Займався фізич¬ 
ною працею. Був прихильником 
ідеї трудового життя і загального 
миру, виступав проти сксплуата 
ції і війни, за що переслідувався 
царатом. Був знайомий з Л. М. 
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Толстим. Мав зустріч з письмен 
ііиком в Яснім І І'* ІНІН Б,VI) їм 
похоронах Л, М Го-м іч»ґ<» V рік 
його емер і і примі.і із Ясної II»* і я 
ни мару с ріп їж і (їх Я'іішок, які 
КОСО мін н.і еншіі садибі. Вони 
Й ТСГН Р рос I у І її у ІЦ. М. С. Дудчен¬ 
ко був знайомий і підтримував 
дружні стосунки з друзями пись¬ 
менника — О І. Поповим, II. І. 
Бірюковим, М. Мі Чусевим, рос. 
педагогом і публіцистом І. І. Горі* 
буповпм-Посадовим, яспополмцс в 
ким лікарем Д, П. Маковицьким 
іа іим які не раз приїздили у ІЦ., 
оі діючпвалм і V і у літі місяці 
Серед ЙОГО Ір\ III! нуди Письмен 
пики: ‘3. І . Коро к пі о, II і 11 д« 
Мирний, І. О. І > у 11111, ЯКИЙ н пішли 
тут свій твір «Козачка (нрообра 
зом служила дружина брата М. ( . 
Дудченка), та його брат Ю. О. 
Бунін; батько н сип — художники 
Г. Г. та І. Г. Мясоєдови; ху цожпик 
М. М . І е (старший) * «і його сим 
М. М. Ге (мою миші), ботанік, 
проф. В В. Ульохіїг; полгав. лі 
кар О. (). Н(» ікс 111111 < * 1111 — чо іо 
вік реВО'НОЦ, IIаро ПІНЦІ Л. О. 
Водкенщтсйп, іо'к гонець Д. О. 
Хілкои. ГМ 1 М ( . Дудченко був 
запреш то мли ші па організацію про¬ 
гін гу іі])Оги 11 і і 11111 і понад рік про¬ 
вів у в’язниці. У ІМ26—ЗО листу¬ 
вався і І’омс цим І’ОЛЛЛіюМ, о[ер- 
жав 5 лис і і в | ібер! Г. у Центр. При, 
архіві і рн і ми< і ( Мої і и.Г)| Ли¬ 
стувався також і М Горі.ким, і , 
Цвейгом, -керівником моціон.і паю 
визвольного руху В ІІІ і'І М 1 аіі її 
(див. Полтавська колоти т»> і 
ставці в). 
У повоєнні роки директори ра тх 
ну ім. Т. Г. Шевченка Д. Ф. Шов 
чепко і В. В. Осипчук, зав. світо 
(фермою II. М. Вац удостоєні там 
пя Героя Соц. Праці. У Щ.— па¬ 
м’ятники: Т. Г, Шевченку (1975), 
па братській могилі рад. воїнів, 
які полягли 1941 і 1943 у боях 
за село, та воїнам-односельцям-, 
загиблим (19' чол.) на фронтах 
Великої Вітчизн. війни (1983). 
У с. Нижніх Млинах — пам’ятка 

33* 

ЩОРСУ М. о. МІ МОР. ДОШКА 

архітектури Ісор.чівська церква 
(1907). Поблизу Щ. розтані. 9 
курганів. На околиці С. Гори— 
кургани скіфського часу, знайде¬ 
но вістря скіфської стріли. Біля 
с. Нижніх Млинів — 3 кургани, 
виявлено поселення доби неоліту; 
ні ніс ві [ села, па правому березі 
р. Ворс К ДІЇ III п (‘.'ІЄНИ я « км|>< і. 
кої о часу і > 1ст. и» н с.). 
ІЦІ РБЛІІЬКА - річка в ГІОЛТам. 
об’ї . права мрнт. р. ХорО.’іу (бас, 
Чіпііра). уіовж 22 км, площа бас* 
О, 15 км’. Гсче тер. Миргородсько- 
іо і» її у. На березі Щ.— с. Довга- 
д і вка 
«ІНОДІ ІІІІ1ІК» II. Д. АПОСТО¬ 
ЛА, Упостод Петро Данилович 
(і>. її. т від. н і 758), лубенсь¬ 
кий но. іконний (1 /28 »/), * ми геї ь- 
маиа Д. II. Апостола. Виховувався 
в одному з Пансіонів ІІетербуріа. 
У 1726—30 перебував у Петер¬ 
бурзі і Москві як заложник через 
недовір я царської о у ряду до бать¬ 
ка. З гравші 172.» до травня 1727 
вів французькою мовою щоден¬ 
ник, який містить нотатки з мину¬ 
лого України, відомості про події 
першої чверті 18 ст. і є одним з 
джерел про соціально-економічну 
історію Лівобережної України. 
1894 «ІЦ ь потрапив до числа 
рукописів бібліотеки Київ, ун-ту 
від гпа ікоемців збирача давніх 
пам'яток О. М. Судієнка. Пере- 
к іа іеііий з фраіпц па рос. мову 
і( траком О. М. Лазаревським 
і п і ірукппаїїии у жури. «Киевская 

і пірни.і * ( 18!)», кїї VII, с юр, 100— 
I » »> Орт та ї ібері і леї вся в ру- 
Конисіюм\ відділі І Іептр. наук, 
б-кн їм. В. І. Берна деякого А11 
Укп І 11111 
ІЦЛі>СУ М. О- МКМОРІЛЛЬНА 
ДОШКА V 11 о паві. ІЦорс Микола 
Олексам [ровііч (1895—-1919) — ге¬ 
рой і ром і іміі. війни па 5 країні. 
II ус ні і (Ліонську (тспсі» м. ІЦорс 
Чєрн і і. об а.). 1914 закінчив київ, 
військ, фельдшерську школу. 
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1914—1"’ навчався в Полтавській 
духовній семінарії, 1916 — В і леї і 
ському військ, уч-щі в Полтаві. 
Дошка — мармур, встановлена 
1967 на фасаді будинку кол. духов¬ 
ної семінарії (тепер Полтав. с.-г. 
ін-т; вул. Сковороди № 1/3). 
ЩбРСУ м. о. пам’ятники. 
1) У с. Бобрику Галицького р-ну. 
Залізобетонна скульптура на по¬ 
стаменті, що складається з двох 
кубів на бетонних плитах (вис. 
4,55 м). Відкрито 1967. 2) У с. 
Грабарівці Пирягинського р-ну. 
Залізобетонна скульптура на цег¬ 
ляному постаменті (вис. 5,57 м). 
Відкрито 1967. 3) У с. Кам’яних 
Потоках Кременчуцького р-ну. 
Знаходиться в центрі села біля 
контори радгоспу, який носить 
ім’я Щорса. Скульптура з біло- 
мармурової крихти на зал і зобе 
тонному постаменті (вис. 5 м). В і ч 
криго 1967. 4) У с. Орда пінці 
Диканського р-ну. Залізобетонна 
скульптура па бетонному постамен¬ 
ті (вис. 7,2 м). Відкрито 1966. 
5) У с. Полив’яному Миргородсь¬ 
кого р-ну. Встановлено 1966. 6) У 
с. Сухорабівці Решетилівського 
р-ну. Залізобетонна скульптура 
на цегляному постаменті (вис. 
5,58 м). Відкрито 1967. 7) У с. Фе- 
діївці Решетилівського р-ну. Залі¬ 
зобетонна скульптура на цегля¬ 
ному постаменті (вис. 5,85 м). Від¬ 
крито 1967. 8) У с. Черкасівці 
Полтавського р-ну. Залізобетонне 
погруддя на триступінчатому цег¬ 
ляному постаменті (вис. 3,3 м). 
Відкрито 1967. 

ю 
-«ЮВІЛЕЙНИЙ». Кінотеатр у Кре¬ 
менчуці. Збуд. 1967 за типовим 
проектом. Має кінозал на 560 
місць та відеозал на 25 місць. 
Знаходиться на вул. Республікан¬ 
ській № 63. 

«ІЙЖНОЕ ЙХО». Газета. Виходи¬ 
ла в м. Кобеляках у 1915. Споч.п 
ку — щоденно, а з № 5 —- три рази 
па тиждень. 
«ІОЖНОЕ 3X0». Газета. Виходи¬ 
ла у Кременчуці 1912—14. З 
№ 24 19 і 4 мала підзаголовок — 
«Ежедневпая газета». Додаток: 
1914. «ІОжпое зхо. Телеграммьі». 
Виходив як вечірній випуск газе¬ 
ти з 21. VII до 15.XII. 
І0РОВО НЕКРАСІВКА — місце¬ 
вість у Київському р-ні Полтави. 
Кол. передмістя. У 1926 — 181 
двір, 975 ж. 1929 включена до 
складу міста. 
ЮРЧЙХА — річка в Полтав. обл., 
прит. р. Хоролу (бас. Дніпра). 
Тече тер. Хорольськсно |> IIV 
іОСКЇВСЬКА СЛШОРҐЛСЬКА 
ПУСТИНЬ чоловічі. Зж-Н 1627 
за тзНОЛОМ Кп. і Нпііііп ш пькоїо 
«п і тому місці, и ко'іпсь був мо 
настир священників грецької віри 
на «середині річки Сліпороду, на 
островку па високій горі, оточеній 
водою і болотом поблизу села 
Юсківець» (тепер с. ІСКІВЦ1 Лубен¬ 
ського р-ну). Було дві церкви: 
Миколаївська та Пресвятої Бого¬ 
родиці. 1786 Ю. С. п. перетворена 
на парафію. 
ЮХЙМЕНКА П. Ф. МОГЙЛА у 
Полтаві. Юхимепко Прокіп Федо¬ 
тович (1870—1931) — укр. різьбяр. 
Нар. майстер худож. обробки де¬ 
рева, мебляр, скульптор. Н. у 
м-ку Великих Будищах (тепер 
с. Диканського р-ну). Навчався 
у батька Федота та діда Івана. 
Автор барельєфів («Козак Ма- 
май», 1902), скульптурних компо¬ 
зицій, монументально-декоратив¬ 
них робіт у Полтавського губерн¬ 
ського земства будинку, палаців 
Кочубеїв у Диканьці н Петербурзі, 
декоративних картушів у Музеї- 
заповіднику «Поле Полтавської 
битви», меблів, пряничних форм. 
Твори зберігаються у музеях Пол¬ 
тави, Харкова, Охтирки, Києва. 
У 1928—31 викладав у Полтав, 
технікумі пром. кооперації. Ро 
боти відзначені нагородами па 
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ЯКПМПІКЛ О. І. МОГИЛА багатьох виставках. Похований 
на міському кладовищі (тепер тер. 
парку ім. І. II. Котляревського). 

я 
яблунйве — село Оржицького 
р-ну, центр сільс. Ради нар. депу¬ 
татів, якій підпорядковані села 
Загребелля, Залужне, Пилигюви 
чі. Розтані. на правому березі 
р. Оржиці, за 2 і км від Оржиді 
і за 20 км від залізіміч. ст. І рсбіп- 
ка. 634 ж, (1990). Засік до 17 ст., 
1616 у Я.— 50 міщанських і ЗО ко¬ 
зацьких будинків. Було королівсь¬ 
кою власністю. 1621 Я. захопив 
черкаський староста К. Вишневень¬ 
кий. З 1649 Я.— центр Яблунівсь- 
кої сотні Кропи вепського полку, 
і з 1658 — Лубен, полку. За геп. 
слідством 1729—ЗО у Я. наліч. 
69 дворів, що належали козаць¬ 
ким старшинам Воронам, Свічкам, 
Корнієвичам (Огроновичам). 1781 
— 195 хат, 585 душ чол. статі. Че¬ 
рез Я. проходив шлях Київ — 
Переяслав — Лубни — Полтава. 
1861 споруджено Успенську церк¬ 
ву. Після ліквідації полковою 
устрою Я. входило до Пирятин. 
повіту Київ, намісництва, з 1796 
— до Малорос , з 1802 — до Пол- 
тав, губернії За переписом 1859 у 
Я.— 125 дворів і 943 ж., сільське 
правління, щороку відбувалося 
три ярмарки. 1900 в Я.— 146 дво¬ 
рів козаків і 108 — селян-власни¬ 
ків, всього 1183 ж., міністерська 
і церковнопарафіяльна школи, 
фельдшерський пункт, поштово- 
телеграфне відділення, дит. при- 
ют, прокатна станція, млин і масло- 
бійня Є. Л. Ковалевського. У жовт¬ 
ні 1905 на базарній площі Я. від¬ 
бувся антиуряд. мітинг під керів¬ 
ництвом Н. ГІлиса. 1910 в Я. наліч. 
326 дворів і 2002 ж. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. У 1923—31 Я.— центр райо¬ 

ну, який включав кол. Яблунівсь- 
ку і Денисівську волості. 1923 в 
селі наліч. 2022 ж. 1921 організ. 
комуна «Гай», згодом П 03 «Ко¬ 
мінтерн», 1930 — артіль «Соціа¬ 
лістична перебудова» і «Комін¬ 
терн». На тер. села було сто. МТС 
(1931). Під час нім.-фашист, оку¬ 
пації (17.IX 1941—20 IX 1943) гіт¬ 
лерівці розстріляли 22, вивезли 
до Німеччини 100 чол. У 1950 кол¬ 
госпи оо єднано в одне господарст¬ 
во — колгосп ім. Т. Г. Шевченка. 
До нього було приєднано і колгосп 
с. Загребелля, а 1958 включено й 
господарства кол. Піілиповицької 
сільради. З 1964 колгосп має наз¬ 
ву їм. Горького. У Я.— с. ш., дит¬ 
садок, Будинок кульїури, відді¬ 
лення зв’язку та Ощадбанку. Урод¬ 
женцями села є Герой Рад. Союзу 
Є. І. Власенко (1909—44), пись¬ 
менник І. І. Гончаренко, Герой 
Соц. Праці Г. Д. Нестеренок. У 
селі — братська могила борців за 
владу Рад, полеглих 1918—19 
(пам’ятник 1953), братська моги¬ 
ла рад. воїнів, загиблих 1941 і 
1943, пам’ятник односельцям 
(117 чол.), які полягли па фронтах 
Великої Вітчизп. війни (1953), 
ЯБЛУШВСЬКИЙ — гідролог, 
заказник (з 1984). Болотний масив. 
Розташ. біля с. Яблуневого Ор¬ 
жицького р-ну. Перебуває у відан¬ 
ні колгоспу ім. М, Горького. Пло¬ 
ща 28 га. 
ЯВОРЇВЩИНА — заповідне уро¬ 
чище (з 1982). Дібровний природ¬ 
ний комплекс, сформований у 
межах балки. Місце зростання 
численних видів рослин, занесених 
до Червоної книги України. Роз¬ 
таш. поблизу с. Міжгір’я Дикал- 
ського р-тіу. Перебуває у віданні 
радгоспу ім. В. І. Чапаєва. Пло¬ 
ща 75 га. 
ЯКЙМЕНКА О. ОГЙЛА у 
с. Бершацькому гав. р-ну. 
Якименко Олекс Іванович 
(1919—85) — укр бяр і меб- 
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ляр. > мені» Кагт і тон а Божка. Праї 
цю вав на Полтав. меблевому ком¬ 
бінаті. Творчість має фольклорну 
основу, зберігає традиції полтав. 
різьбяршщтва, позначена нар. гу¬ 
мором. Твори — кругла скульпту¬ 
ра «Танець», «Сорочинський ярма¬ 
рок», ложка «Апетит дармоїда», 
за мотивами комедії «Сватання 
на Гончарівці» Г. Квітки-Оспов’я- 
ненка, побутові речі, меблі. Збе¬ 
рігаються у Полтавському крає¬ 
знавчому музеї. Помер у Полтаві, 
похований на кладовищі рідного 
села. 
ЯКЙМОВЕ — село Великобага- 
чанського р-ну, центр сільс. Ради 
нар. депутатів, якій підпорядко¬ 
ване с. Балюки. Розтані, па право¬ 
му березі р. Псла, за 7 км від рай¬ 
центру та за 27 км від залізі!ич. 
ст. Гоголеве. 808 ж. (1990). Витік 
ло у кіп. 18 — на іточ. 19 сі як 
окремі хутори Якпмовс, Шдкруг- 
ле, Порохн. За переписом 1900 на 
хут. Якимовому Багачанської во¬ 
лості Миргородського гіов. разом 
з іп. хуторами (Писаренків, Ба¬ 
люки, Еочкарів, Кобликів, Луб¬ 
кова, Лукаші) була козаціжа гро¬ 
мада, що об’єднувала 558 дворів, 
3876 ж., дві школи — земська і 
грамоти. 1910 у Я.— 48 госпо¬ 
дарств, 353 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. Парт, осередок виник 1917, 
комсомол.— 1920. За переписом 
1926 у Я. Великобагачанського 
р-ну Лубен, округу — 71 двір, 
374 ж. 1929 ств. З колгоспи: ім. 
Й. В. Сталіна, «Шлях до кращого 
житгя», «Червоний хутір». Восе¬ 
ни 1931 два останніх були об’єдна¬ 
ні в колгосп ім. В. В. Куйбишева. 
Колективізацію було завершено 
1933. У роки нім.-фашист, оку¬ 
пації (16.ІХ 1941 — 14.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці вивезли до Німеччини 
158 чол. (по сільраді). У Я.— кол¬ 
госп ім. 50-річчя Жовтня (зерно¬ 
вого напряму), відділення зв’яз¬ 
ку, с. ш., дитсадок. Будинок куль¬ 
тури на 380 місць, б-ка (6,7 тис. 
од. зб.). 

ЯКІВЦІ — місцевії і ь у Київсько¬ 
му р пі Полтави, роя і піп. па 
ин.-сх. околиці міста. Я кол. 
село. Засн. наприкінці 17 ст. Піз¬ 
ніше Я. були власністю полтав. 
полковника П. С. Герцика, Після 
смерті П. С. Герцика селом воло¬ 
діли його дружина, а також син 
Г. П. Герцик — з 1705 полтав. 
наказним полковник (1709 утік 
з Мазепою. З 1715 жив у Стокголь¬ 
мі. 1719 заарештований у Польщі 
й ув'язнений у ГІєтронашіівській 
фортеці). Всі маєтності за наказом 
Петра І у Герцпків були відібрані. 
Ііа час перепису 1767—69 в Я., які 
входили до складу Полтав. місь¬ 
кої сотні Полтав. полку,— 160 ж. 
За даними перепису 18 >9 у Я. Пол¬ 
таві повіту — 87.4 і 3 /0\ рр. 
19 ст. ту і був м в і < >к дружини 

(ЮС. лікаря хірурга і вченої о М В. 
( к ііфоеовського — С. О. Склі 
фосовської (див. Скліфосовських 
садиба, Скліфосовсокого М. В. 
могила, Скліфссосському М. В. 
гшм'ятник). 1929 Я. включено до 
складу Полтави. На тер. Я., по 
вул. Спартака 1973 встановлено 
пам’ятний знак на честь воїпів- 
земляків — жителів кол. села, які 
загинули (101 чол.) на фронтах 
Великої Вітчизіт. війни. 
ЯЛЙНОБИЙ ГАЙ — бот. пам’ят¬ 
ка природи (з 1975). Насадження 
ялини (1907—10). Розташ. в Ди- 
канському р-ні на тер. Дикапсько- 
го лісництва. Перебуває у віданні 
Полтавського лісгосп із гу. Площа 
45 та. 
ЯЛИНЦІ (до поч. 20 ст.— Ляліш- 
ці) — село Кременчуцького р-ну, 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Воскобій¬ 
ники, Кіндрівка, Михайлєнки, Не¬ 
догарки, Панівна, ГІащенівка, ІІу- 
хальїцина, Рокитне-Донівка, Са- 
мусівка (Самусіївка). Розташ. на 
лівому березі Кременчун. водо 
сховища, за 15 км від райцентру. 
792 ж. (1990). Засн. у 16 або па Гюч. 
17 ст. в гирлі Сули. У 17 м на¬ 
лежали полковникові Іванові Ру¬ 
бану, який згодом і і з в ченцем. 
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У зв’язку з цим гетьман І. Мазе¬ 
па віддав село переяславському 
єпископу Захарі ю Корниловичу. 
Село входило до Жовшшської сот¬ 
ні Лубен полку, паліч. 168 дворів 
поспо.лиічіх і 4 — церковнослужи¬ 
телів; діяла церква. З 1781 — у 
складі Городмськоїо повіту Київ, 
намісництва, а 1790 — Золотонісь¬ 
кого повіту Малорос,. (з 1802 — 
ГІолтав.) губернії. .За переписом 
1859 в Я.— 388 дворів, 2444 ж., 
церква. 1864 побудовано нову — 
дерев, на мурованому фундаменті 
ГІреображенську церкву, при якій 
існували б-ка, церковнопарафі¬ 
яльна школа та школа грамоти. 
1900 в с< іі — 653 двори, 4738 ж., 
щотижня базар, два ярмарки 
на рік; у 1910 732 двори, 441.4 ж. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918, У 1923 в Я. Вереміївського 
(Єреміївського) р-ну — 4470 ж. 
За пере лисом 1926 по Ялинці вській 

сільраді 799 дворів, 394 ж. У 
роки цім. фйши< окупації (22.ЇХ 
1941—ЗО.ЇХ 1943) гітлерівці ви¬ 
везли па примусові роботи до Ні¬ 
меччини 117 чол. До 1959 Я.— в 
складі Градизького р-пу. 1959 у 
зв’язку з будівництвом Кремен¬ 
чук ГЕС село перенесено на нове 
місце, неподалік від автотраси 
Кременчук — Градизьк — 3 Село 
тоїюіпа У Я іипір садиба і«н 
гоєну «Маяк (зерново мол їм 
пряму), будинок побуту, мідділеп 
ня зв’язку, с. ш , фелв рпереі.КО- 
акушер. пункт, дитсадок, Буди- 
пок культури на 250 місць, б-ка 
(17,6 тисі од. зб.). Братська моги¬ 
ла рад. воїнів, що полягли (24 чол. 
під час визволення села 1943 від 
гітлерівців, га пам’ятник воїнам- 
односсдьпям, загиблим (189 чол.) 
па фронтах Великої Вітчизп. вій¬ 
ті (1967) 
ЯЛОСОоЙЦЬКЕ (Єлизаветське, 
ЛизаветСьке) — село Хорольсько- 
го р-ну, центр сільс. Ради нар. 
депутатів, якій підпорядковані се¬ 
ла Барилівщина, Брнгаднрівка, 
Кривді, Лагодівка, Миколаївка, 
Новоіванівка, Орликівщіша, Роп- 

ЯРЕСЬКИ 

ляни, Червоне. Розташ. за 22 км 
від райцентру та за 26 км від за- 
лізнич. ст. Хорол, за 2 км від авто¬ 
траси Київ — Ростов. 803 ж. (1990). 
Село виникло у 1-і? пол. 19 ст. 
Назване на честь дружини І. П. 
Капніста Єлизавети Іванівни 
(уродж. Магденко). За ревізією 
1859 — в селі 37 дворів, 279 ж. 
У 1900 діяла сільс. громада селян- 
власників, 61 двір, 469 ж., школа 
грамоти. 1910 — 70 господарств, 
489 ж., орної землі — 578 дсс., 
посівів — 481 дог Збереглися до 
цього часу поміщицький будинок 
га приміщення і уральці. Під час 
революції 1905 -07 відбувся виступ 
селян піхті графа Капніста. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. У 1921 в Я. утв. радгосп 
«9 січня», пізніше — колгосп ім. 
П. II. Постишева, який ввійшов 
до складу радгоспу. За переписом 
1926 — 114 дворів, 633 ж. У 1937 
до радгоспу було приєднано ііі. 
села. За період нім.-фашист, оку¬ 
пації (14.1 X 1941—23.ІХ 1943) гіт¬ 
лерівці вивезли до Німеччини 61 
чол. Бригадирі вка Ялосовсцької 
сільра їм була повністю спалена. 
У селі — ра ікм п «9 Січня» (ба- 
Гаїптаїузсвс і семи іарсі во насін¬ 
ницького напряму із племінного 
і олрншінці ви), кукурудлокп яібр'у» 
МЗ.'ІЬІІИІІ І.ІВОІ, МС\. М.ІПСІГрИЯ, 

ОлІЙіІ ИЦЯ, С. III., <|)СНЬ'|ІІІ( р> ько 

акушер, пункт, дптс і і«ж, Буди 
нок культури (па 400 місць), б ка 
(5366 од. зб.), відділення зв’язку, 
краєзнавчий музей. Пам’ятник 
В. І. Леніну (1965) та воїнам одно¬ 
сельцям, які загинули під чає 
Великої В і тчи з п. війни (1967). 
ЯРЕСЬКИ (Єреськи, Яреськіїжа, 
Єресок) — село Шишацького |) ну, 
центр сільс. Ради пар. депутатів, 
якій підпорядковані нас. пункти 
Бухуни, Гончарі, Нижні Яреськп, 
Соснівка, Хвальки. Розташ. на 
р. Пслі, за 9 км від райцентру та 
за 3 км від залізпмч. с т. Яреськи. 
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4113 ж. (1990). Виникли иа рубе¬ 
жі 14—15 ст. внаслідок заселення 
краю вихідцями з-за Дніпра. 1631 
відомі як слобода Єреськи — маєт¬ 
ність Б. Обалковського. У 1654 
входили до складу Миргород, 
полку як сотенне м-ко. Під час 
Північної війни 1700-—21 Я. були 
ареною військових дій (1709). За 
ревізією 1726 наліч. 201 двір, 
частково належали сотникові Ро¬ 
ману Леонтієву згідно з універса¬ 
лом Миргород, полковника (пізні¬ 
ше гетьмана) Д. Апостола від 1710. 
3 1781 — Я. у складі Говтвянсько- 
го пов, Київ, намісництва, 307 хат; 
1787 — 1108 ж., проживали різного 
звання казенні люди, козаки, влас¬ 
ники: сотник Осип Довгий, пра¬ 
порщик Дем’ян та його брат Юхим 
Трощинські, сотник Панас Поп.і- 
тенко. Відбувалося 2 ярмарки па 
рік. З 1795 Я.— Катері і посла в. 
намісництва, 1796 — Малорос., 
1802 — Полтав. губ. За переписом 
1859 Я. (м-ко власницьке, казенне 
і козацьке) — Миргород, пов., 
322 двори, 1960 ж., дерев. Андрі 
ївська церква (1860), винокурний 
і селітряний з-ди, сільське уч ще, 
поштова станція, відбувалося 4 
ярмарки на рік. 1910 Я.— центр 
волості того ж повіту, 373 двори, 
2227 ж., земська школа, паровий 
млин, орної землі 2239 дес., посі¬ 
вів 1840 дес. На 1913 тут значилось 
4 млини, 2 сукновальні, 2 просо¬ 
рушки. 
Рад. владу проголошено у січні 
1918. Того ж року ств. ревком, 
комуну «Червоний юнак». 1921 — 
парт, і комсомол, осередки. За 
переписом 1926 Я— центр Яресь 
ківської сільради ПІишацького 
р-ну Полтав. округу, 609 дворів, 
2808 ж. 1929 організ. колгосп ім. 
25-ї Чапаєвської дивізії, відкрито 
школу. За період нім.-фашист, 
окупації (22.IX 1941—22.IX 1943) 
гітлерівці розстріляли 2, вивезли 
на примусові роботи до Німеччини 
96 чол. На тер. сільс. Ради розтані, 
колгосп ім. О. II. Довженка (зер¬ 
ново буряківничого і м’ясо мол. 

напряму). У Я.— цукровнії з-д, 
відділення зв’язку, АГС, < Ш на 
00 місць, дільнична лікарня па 

50 ліжок, 3 дитсадки, 2 Будинки 
культури па 350 місць кожний, 
2 б кп (40,3 тис. од. зб.), філіал 
миргородського СПТУ-44, музей. 
Село газифіковане, проведено во¬ 
догін. Уродженцями Я. є: укр. 
меценат, рос. держ. діяч Д. П. 
Грощииськпіі (1754—1829; див. 
Трощинськи х садиба); мати М. В. 
Гоголя — Марія Іванівна Кося- 
ровська. 12. XI 1805 у сільській 
церкві вона обвінчалась з батьком 
письменника В. П. Гоголем Япон¬ 
ським (див. Гоголів-Яновськнх 
В. П. та М. 1. могили). У Я. нар. 
Герой Рад. Союзу ф. П. Борідько. 
Побували: влітку 1825 декабрист 
М. І. Мураиііов Апостол, написав 
гут вірні чОтечєства п дмм нам 
оладок п їірпяіен»; влітку і891 - 
рос. письменник І. О. Буніи. У 
30-х рр. в Я. неодноразово бував 
укр. кінодраматург, режисер і 
письменник О. П. Довженко, який 
працював тут над своїми кінофіль¬ 
мами. У 1905—06 арх. В. Г. Кри- 
чевський збуд. у Я. Дмитрієва 
М. А. будинок (див. також Кри¬ 
цеве ького В. Г. будинок). Встанов¬ 
лено пам’ятники: два — В. І. Лені¬ 
ну (1954, 1967), 1968 — М. В. 
Гоголю, 1970 — Довженку О. П. 
пам'ятник, 1957 — на братській 
могилі рад. воїнів, що затнули 
при визволенні 1943 села від 
нім.-фашист. загарбників; .1961 — 
стелу в честь воїнів односельців, 
які полягли Псі фронтах Великої 
Вітчизн. війни. Встановлено Тро- 
щииського Д. П. домашньому теат¬ 
ру меморїалгліу дошку, Довжен¬ 
ка О. П. знімальній групі мемо¬ 
ріальну дошку. На тер. села та 
його околиці розташ. неолітичне 
поселення, знайдено горщик з кіст¬ 
ками й покришкою черняхівської 
культури та римські монети. 
ЯРЙ ПОРОБИ — заповідне уро¬ 
чище (з 1979). Типовий грабово ду¬ 
бовий ліс з численними цінними 
видами рослин. Рот анг, в Г1 нряпш- 
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Ському р-ні, па тер. І Іирятипського 
лісництва. Перебуває у віданні 
Лубенського лісгоспзагу. Площа 
326 га. 
ЯР МАК Й — село Миргород, р-ну 
центр сільс. Ради нар. депутатів, 
якій підпорядковані села Ємці, 
врки. РозтаїиІ на правому березі 
р. Хоролу, за 16 км від райцентру 
іа за 4 км від залізнич. ст. Ки- 
бинці. 497 ж. (1990). Вперше село 
згадується па карті Г. Л. де Бопла- 
на в 1-й пол. 17 ст. Належали до 
Миргород, сотні Миргород, полку. 
На гіоч. 18 ст. село було власністю 
Миргород, полкових сотників Анд¬ 
рія Константи па и Гаврила Ьсця. 
1711 гетьман Данило Апостол пе¬ 
редав село своєму зятеві військ) 
товаришу Іванові Ломиковському. 
1729 в Я. наліч. 64 двори. 1781 у 
селі — 139 хат, 1787 — 481 ж. 
чол. статі. Родина Ломиковських 
володіла Я. і на поч. 19 ст. За ре¬ 
візією 1859 у селі — 107 дворів, 
667 ж. Воскресенська церква, се 
літровий завод. У 2 й пол. 19 ст. 
в Я. знаходився маєток графа 
М. О. Рурка, власника 12 економій 
у Миргород., Лубен., Хорольсь- 
кому повітах. 1861 в селі відкрито 
нар. училище. У 1905 жителі села 
взяли участь в антиурядовому 
виступі. За переписом 1910 в 
Я. Кибинськоі вол. Миргород, 
повіту — 228 господарств, 1356 
душ. Орної землі — 1030 дес., 
посівів — 824 дес. Крім земле¬ 
робства, жителі займались також 
різними промислами й ремеслами. 
У селі діяла жіноча церковнопа¬ 
рафіяльна школа. 
Рад. владу проголошено 12 січня 
1918. У червні 1919 оргапіз. комі¬ 
тет бідноти. 1923 — 1497 ж. За 
переписом 1926 в Я. Миргород, 
р-ну Лубен, округу — 285 дворів, 
1529 ж. 1928 ств. ТСОЗ, в якому 
об’єдналося 27 родин (108 чол.). 
У березні 1929 утворено артіль 
«Перемога». У період нім.-фашист, 
окупації (14.ІХ 1941—18.ІХ 1943) 
вивезено до Німеччини 94 чол. 
У Я.— колгосп ім. В. 1. Леніна 

ЯРМАРКИ 

(м ’ ясо-мол. -зернового напряму, 
тех. культури). Неповна с. ш., 
фельдшереько-акушер. пункт, дит¬ 
садок, Будинок культури (на 300 
місць), сільс. б-ка (7402 од. зб.), 
громадський історнко краєзнав, 
музей, стадіон. Уродженцем села 
с Герой Рад. Союзу М. Н. Корсун. 
Споруджено 1966 пам’ятник В. І. 
Леніну;' 1965 — обеліск у пам’ять 
про воїііів-односельців, які заги¬ 
нули на фронтах Великої Вітчизп. 
війни. 
ЯРМАРКИ Полтавщини. Періо¬ 
дичні торги, які проводилися у 
певних місцях. Відомі на Україні 
з 16 ст. Па Полтавщині поширили¬ 
ся у 17 ст. Були гол. місцем оп¬ 
тового і роздрібного продажу віт- 
чизн. та інозем. товару. Початок 
приурочувався, як правило, до 
реліг. свята, від якого й одержу¬ 
вали назву: Хрещенський, Возд- 
вижеиський, Троїцький та ін. Три¬ 
вали від 1—3 днів до двох тижнів, 
а якщо враховувати окремі додат¬ 
кові періоди («кінні», «красноряд- 
ські» та ін.), тривалість Я. доходи¬ 
ла до місяця, а то й більше. Напр., 
Георгіївський ярмарок у Гадячі 
тривав 5 тижнів. 1817 у Полтав. 
губ. їх налічувалося 332. Поділя¬ 
лися на великі міські, па яких 
здійснювалися гол. чином оптові 
операції, та дрібні міські, а також 
містечкові й сільські, де торгува¬ 
ли у роздріб місцевим товаром. 
Розмір торг, обігу хитався від 
кількох сот до кількох мільйонів 
крб. Продавали кримську сіль, 
донську рибу, мануфактурні ви¬ 
роби з Росії, «колоніальні» товари, 
вовну, сукно, вовняні тканини, 
посуд, папір, цукор, мед, віск. 
Торгували кіньми, худобою (кіль¬ 
кість голів па продаж Сягала 140 
тис.). У серед. 19 ст. оброблялися 
на продаж щорічно 264 тис. смуш- 
ків. 1862 на Полтавщині відбулося 
526 ярмарків (72 — у містах, 
454 — у повіті). Привіз товарів 
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становив 39 995 тис. крб., про 
даж — 20 554 тис. крб. у містах 
і на 1474 тис. крб. у повіті. Най¬ 
більшим був Іллінський ярмарок, 
переведений 1852 з Ромен у Полта¬ 
ву. Важливі Я. відбувалися у 
Кременчуці, куди по Дніпру зво¬ 
зився крам з Бєлорусі, Чернігів¬ 
щини, Київщини. Привозилося до 
3-х млн. пудів солі, 1,5 МЛІІ. 

пудів хліба та ііі. 1862 відбувалося 
у Гадячі, Зінькові, Кобеляках, 
Лох виці 5 ярмарків; у Ромнах — 
3; в ііі. містах — 4. Серед повіто¬ 
вих найбільшими за торг, обігом 
були Я. Кобеляцького повіту. Від¬ 
бувалися і біля монастирів, зокре¬ 
ма, Троїцький і Успенський біля 
Густичсько/о монастиря 1895 у 
Полтав. губернії паліч. 1185 Я. 
у 374 нас. пунктах. Вони були 
тісно пов’язані з ііі. ярмарками 
Лівобережжя, Пд. України, ела 
біше — Правобережжя, утворюю 
чи єдину ярмаркову мережу Ук 
раїни. Через Я. здійснювався екон. 
зв’язок з губ. центр. Росії, а та 
кож з Бєлоруссю, Польщею, При¬ 
балтикою, Бессарабією, Кавка¬ 
зом, Середньою Азією. У кін. 19 
ст. у зв’язку з розвитком заліз- 
пич. транспорту Я. починають 
занепадати. 1900 роздрібна торгів¬ 
ля здійснювалася через 7859 мага¬ 
зинів (811 — у Полтаві, 818 — у 
Кременчуці). У 1912 на Полтавщині 
були бл. 9 тис. торг, підприємств з 
річним обігом 107,8 млн. крб. 
Останнім часом ярмаркова тор¬ 
гівля починає відновлюватися. З 
1966 в останню суботу і неділю 
серпня проводиться традиц. яр¬ 
марок у с. Великих Сорочинцях 
Миргородського р-ну. 1990 прове¬ 
дено 120 передсвяткових ярмарків 
на ринках. 
ЯРОШЕНКА ВУЛИЦЯ у Полта 
ві (кол. Дорожна. Жовтневий р-н) 
від вул. Баяна до поля радгоспу 
ім. Т. Г. Шевченка. Наз. 1962 на 
честь Ярошенка Миколи Олек¬ 
сандровича (1846—98) — рос. жи¬ 
вописця. Н. у Полтаві в сім’ї вій¬ 
ськовослужбовця. Закінчив Пол- 

нтвський кадетський корпус, по¬ 
тім Михайлівську артилерійську 
академію в Петербурзі. Основи 
худож. і рамоти одержав у Кадет¬ 
ському корпусі, де 1855---57 нав¬ 
чався у худож. І. К. Зайцева. 
18(>7—7 і був вільним слухачем 
петерб. АМ, з 1876 — член Т-ва 
передвижників. Неодноразово бу¬ 
вав у Полтаві, зокрема, 1865, 1876. 
Підтримував дружні стосунки з 
Г, Г. Мясоедовпм (див. МяооєщОва 
вулиця). Помер і похований у м. 
Кисловодську. Наприкінці 1917, 
згідно з заповітом вдови художни¬ 
ка Марії Павлівни, була привезе¬ 
на з Петрограда і передана Полта¬ 
ві мистецька колекція Я.: понад 
100 творів малярства і 21 альбом 
малюнків (збереглися відповідно 
58 і 19), а також чима ло і йорів 
передвижників Бонн ( МІПрП НІ ос¬ 

нову І Іо 11 а в» ької картинної іале 
реї, зі од ом — Полтавського ху 
дож нього музею, на фасаді якого 
встановлено Ярошенку М. О. ме¬ 
моріальну дошку. 
ЯРОШЕНКУ М. О. МЕМОРІ- 
АЛЬНА ДбШКА у Полтаві. Вста¬ 
новлена на фасаді будинку Пол¬ 
тавського художнього музею, 
який було ств. на основі мистець¬ 
кої колекції М. О. Ярошенка 
(див. Ярошенка вулиця). Дошка — 
бронза (скульп. М. Г. Когап), 
відкрито 1987. 
ЙХА — річка в Полтав. обл. Тече 
тер. Зіньківського р-ну. 
ЙХНИКИ (до 1920 — Івахпнки) — 
село Лохвицькою р ну, центр 
сільс. Ради нар. депутатів, якій 
підпорядковані нас. пункти: Зак- 
роїха, Романиха, Шмиглі. Роз¬ 
тані. при впадінні р. Глинки в р 
Лохвицю, за 12 км від райцентру 
і за 15 км від залізипч. ст. Юсків- 
ці. 1595 ж. (1990). Вперше зга¬ 
дуються під назвою Івахпики 1650. 
За універсалом гетьмана І. Мазе¬ 
пи від 1694 села Івахники й Без- 
сали віддані військ, товаришеві 
Михайлу Гамалії. За Ген. слід¬ 
ством про маєтності 1729—30 се¬ 
ло відносилося до Лохвицької 
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яхники сотні Лубен, полку, 133 двори. 
Володіли ним сипи М. Тамаді і 
лохвицький сотник Іван Гамаки 
з братами Степаном, Олександром 
та Йосипом. У 1740 в селі діяли 
Покровська церква! школа і шпи¬ 
таль. Через івахпики проходили 
Варвинськмй і Прилуцький шля¬ 
хи. За переписом 1839 у селі 
(власницькому, казенному і ко¬ 
зацькому) — 392 двори, 3030 ж., 
станова квартира, винокурний з-д. 
У 1863 — волосний центр Лохвиць- 
кого пов. У 1910 — 570 господарств, 
3207 ж., Покровська церква (1897), 
церковнопарафіяльна школа, лом. 
уч-ьце (з 1843), 46 вітряків, і 
крамниці. 4 рази па рік відбува¬ 
лися ярмарки, 2 рази па тиждень 
базари. Крім землеробства, пасе 
лення займалося гончарством і 
ткацтвом. Жителі села взяли 
участь у революц. подіях 1905— 
07. 
Рад. владу проголошено в січні 
1918. У 1920 село цстало сучасну 
назву. За Переписом 1926 Я. 
центр сільради Лохвицького р-ну 
Роменського округу, 3058 ж. У 
1929 оргапіз. ТСОЗ «Промінь» та 
с.-г. артіль «Боротьба». У 1930 
ств. колгоспи: «Розорані межі», 
ім. В. А. Балицького, ім. Й. Е. 
Якіра, «Шлях комсомолу», ім. 
В. В. Веронського, ім. В. II. 
Затонського, які 1932 об’єднали 
ся в одне господарем зо « БорО'і ьба 
Під час цім. фапше т. окупації 
(14.IX 1941 —14.IX 1943) гітлерів¬ 
ці вивезли до Німеччини па при¬ 
мусові роботи 163 чол. Діяла під¬ 
пільна група «Родина», 3 члени 
якої були розстріляні фашиста¬ 
ми. Після війни організ колгоспи 
ім. В. В. Веронського, ім. В. М. 
Молотова, ім. Й. В Сталіна, ім. 
Л. М. Кагановича, ім. Паризької 
Комуни та ім. 40-річчя Жовтня, 

які 1958 шляхом об’єднання утв. 
колгосп «Дружба». Тепер це ба- 
гатога і у зове господарство^ На тер. 
сільс. Ради діють відділення рай- 
об’едпаїшя ч( і.іьгоспхімія», від¬ 
ділення Лохипцькоіо РГТ, діль¬ 
нична лікарня на 2з місць, два 
фельдшерсько акушс р пункти. С. 
Ш., ДОПОМІЖІІ.І шко із інтернат, Бу¬ 
динок культури, кіноустановка, 
6-ка (12 тне. од. зо.), відділення 
зв'язку* Уродженнями села є: 
укр. математик М. А. Дячспко 
(1809—77; закінчив Харків, унт, 
з 1839 — професор. Основні праці 
стосуються матем. аналізу та його 
застосувань до ін. розділів мате¬ 
матики і» механіки); ного брат 
проф V. А. Дячепко( 1814 — 52 впк- 
ладів математику в Київ, уп ті), 
доктор хім. наук Д. М Гри- 
цан, доктор тех. п. Г. М. Петрен¬ 
ко, професор В. А. Сердюк, засл, 
лікар УРСР А. II. Мовчаи, укр. 
письменники В. М. Ярошенко 
(1898—1937; автор зо. поезій «Сти¬ 
хії», «Снітотіць», «Луни», «Що й 
до чого» та ін.) та П. А. Стендик, 
артистка О. А. Зел енська, Герої 
Рад. Союзу О. О. Мироненко, 

. М. Сердюк, Д. П. Шингирій. 
У селі братська мої ила рад. вої¬ 
нів, полеглих 1911 і 1943; пам’ят¬ 
ник воїнам Односельцям, загиблим 
(217 чол.) па фронтах Великої 
Вітчизп. війни ( 1958, 1967), брат¬ 
ська могила рад. вСЙніи, полеглих 
1941 (пам’ятник 1965). Па фаса¬ 
ді будинку школи, в якій навчав¬ 
ся (1931—40) розвідник загону 
«Сокіл» І. Погни, встановлено 
мемор. дошку (1979). Поблизу 
Я. в ур. ПІклярівщппа знайдено 
скарб срібних прикрас 9 -10 ст., 
біля села — римську монету. 
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ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ 
ОКРЕМИХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ 

НА ПОЛТАВЩИНІ 

Дата Історичні події 

20 гис. 
років тому 
15—13 тис. 
років тому 

10 — поч. 11 ст. 

1083 

1084 

1095 

1107 

1155 

1173 (1174) 

1430 

1442 

16 ст., середи¬ 
на — 1559 

1571 

1591 

1592 

16 ст., 2-а поло¬ 
вина — 17 ст., 
початок 
16 ст., кінець 
17 ст., початок 
1608 

1617 

1618 

1624 (за ін. 
даними 1619) 

1634 

1638, 6 травня 

1648 

Перші відомі поселення людини па території сучасної 
Полтавщини. 

Неолітичні поселення в урочищі Біла Гора поблизу Пол¬ 
тави та с. Макухівкн Полтавського р-ну. Гінцівська 
стоянка. 
Будівництво фортець по ріках Остер, Трубіж, Сула 
і Стугиа. 

Перша літописна згадка про м. Хорол. 

Перша літописна згадка про м. Горошин (тепер <*. Горо 
шине Семенівського р-ну). 

Перша літописна згадка про м. І от ну 
Перша літописна згадка про м. Лубни. 
Перша дітописЦа згадка про м. Пирянні. 
Літописна згадка про Лтаву (Полтаву). 

Перша згадка про місто під назвою Полтава. 
Заснування Красногірського Гадяцького Миколаївсь¬ 
кого монастиря. 

Спорудження Миргородської фортеці. Заснування Кре¬ 
менчуцької суднобудівної верфі. 
Перша згадка про закладення Кременчуцької фортеці. 

Надання магдебурзького права Лубнам. Затвердження 
герба Лубен. 

Надання магдебурзького права Пирятину. Затвер¬ 
дження герба Пирятина. 

Спорудження Кременчуцької фортеці. 

Спорудження Лубенської фортеці. 

Заснування Густинеького і Ладанського монастирів. 

Спорудження Полтавської фортеці. 

Спорудження Прилуцької фортеці. 
Спорудження Лохвицькоі фортеці між річками Лохви- 
цею і Сулою. 

Заснування Мгарського монастиря. 

Заснування м. Гадяча. 

Битва повсталих селянсько-козацьких загонів Я. Оетря- 
нина з польсько-шляхетським військом під Лубнами. 

Створення Кропивенського, Миргородського, Переяслав¬ 
ського, Полтавського, Прилуцького і Черкаською пол¬ 
ків. 
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Пр О Д О II ж е II н я 

Дата Історичні події 

17 ст. . 1 ,1 по 
ловим. і 
17 ( і. , « ередипа 

ІбЗо 

1635, 28 к ш'ііііі 

1656, 12 червня 

1658 

1661 

1661-62 

1687, червень — 
липень 
1688 

1689 

1689 — 1709 

1691 — 92 

17 ст., 2-га по 
ловина — 18 ст., 
початок 
17—18 ст. 
17 ст. 
17 ст., кінець 
18 ст. 
1707 

1708, 22 грудня — 
1709, 7 січня 

170!), 27 червня 

1/ і і 

І і Ні 

Надання магдебурзького права містам Гадячу, І ошві, 
Зінькову, Лохвиці, Полтаві, Миргороду і Хоролу. 

Спорудження Переволочанської фортеці. 

Заснування Полтавського Хрестоздвпжеж і.кпго мопасіц- 
ря. 
Універсал Богдана Хмельницького про вакріплгппи за 
Мгарським монастирем зсмі іь, н і і ніпч йому Раіною 
Вишчевецькою. 
Лист Богдана Хмельницькою і Мпрюрода до Олексія 
Михайловича про і» і іііоіі її шиї кордону між Україною 
і І Іоллшею. 

( інормнпі '\'Іи ЦІ |,| ПІП полку. 
1 «ДИпЬІПИ 1,0 І опір І • І І. М. і і І > І, Ви І ОіЗ( 1.1 ОІ О « ПОЛЬСЬКИМ 

\рядом 
( і порю 111 )і Кременчуцької о полку (ліквідований 1663), 

Створення Літ.кінською полку (ліквідовано 1672). 

Антифеодальне повстання в Галицькому і Прилуцькому 
полках. 

Виступи селян і козаків у Лубенському і Миргородському 
полках. 
Ам і мфеодальні виступи у Галицькому і Полтавському 
полках. 

І поруджсіпія Xресто.ідшіженського собору в Полтаві. 

Селянсько козацькі виступи в Київському, Лубенському 
і Полтавському полках. 
Створення літопису Самійла Величка. 

Створення літопису Мгарського монастиря. 
Спорудження Нехворошанської і Маячківської фортець. 
Заснування Індійського ярмарку в Ромнах. 

Створення літопису Грабянки. 
Створення Головної польово1 аптеки і Ботанічного ап¬ 
текарського саду в Лубнах. 
Веприцька оборона — захист рос. солдатами і укр. коза¬ 
ками від шведів містечка Веприка (тепер село Галицького 
Р-ну). 

Полтавська битва — генеральна битва Північної війни 
1700 — 21 між російською і шведською арміями. 

Перший відомий план м. Лубен. 

Перший відомий план м. Гадяча. 

І «'• Перший відомий план м. Кременчука, 

і І9 1770 Спорудження Успенського собору у Полтаві, 

1 '6 1 ( порудження соборної Різдва Богородиці церкви у Лохви- 
пі па кошти останнього кошового Січі Запорізької П. І, 
Кд шпішенського 

1765 і» н му 1,1.1 пня першої друкарні у Кременчуці, 
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II р О Д І) II )| Iа II II я 

Дата Історичні події 

1765—69 

1767 

1778 

1779 

1783 

1787 

1789 — 93 

1791 
1797 

1798 

1799 

1802, 27 лютого 
1802 

1803 

1805-11 

1807 

1808 

1810 

1818, 12 грудня 
1818 
1835 

1838 

1840 

1861 

1880 

1884 

1891 

1893 

1899 

1901 

Іенеральнпй (Румянцевський) опис Лівобережної Украї¬ 
ни — перепис населення і господарства. 

Закладення саду лікарських рослин у Лубнах. 

Відкриття Полтавської Слов’янської семінарії. 
Заснування друкарні князя ГІотьомкіна, яка в 1783 — 
89, 1791—92 і 1793 діяла в Кременчуці. 
Надання м. Прилукам магдебурзького права. 

Створення планів міст Пирятпна і Хоролу, 
Турбаївське повстання. 
Спорудження збройного заводу в Кременчуці. 
Заснування лікарем І. Тишевським першої лікарні в 
Полтаві на 50 місць. 

Вихід у світ трьох частин «Енеїди» І. П. Котляревського. 
Відкриття Полтавського народного училища (з 1808 — 
повітове, з 1877 — міське). 
Створення Полтавської губернії. 

Відкриття Полтавської Громадської лікарні (імир об 
ласна клінічна лікарня їм М Н. СкліфосоиСького), 
Заснування нснхілі ричпої лікарні (тепер Полтавська 
обласна лікарня їм. О. Ф Мальцева). 
Спорудження монументу Слави у Полтаві в центрі Круг¬ 
лої площі. 

Заснування друкарні Полтавського губернського прав¬ 
ління. 

Відкриття Полтавської першої чоловічої гімназії. 
Відкриття першого стаціонарного театру в Полтаві. 
Відкриття Полтавського інституту шляхетних дівчат. 

Заснування Полтавського духовного училища. 
Відкриття Полтавської губернської публічної бібліоте¬ 
ки. 
Початок видання газети «Полтавские губернские ведо¬ 
мости» (виходила до 1918 і в 1919). 

Відкриття Полтавського Петровського кадетського кор 
пусу. 

Заснування Гадяцької громадської книгозбірні. 
Заснування фотоательє Й. Ц. Хмелевського у Полтаві. 

Страйк залізничників Полтави. 
Заснування Полтавської сільськогосподарської дослідної 
станції (тепер ім. М. І. Вавилова). 

Заснування Полтавського краєзнавчого музею. 

Заснування Успімівського дендропарку в с. Устимівці 
(тепер Глобинського р ну). 
Поява першого телефону в Полтаві. 

Відкриття Полтавського відділення Російського музич¬ 
ного товариства. 

З’їзд діячів кустарних промислів у Полтаві. 
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Продовження 

Дата І< ІМрПЧПІ ІІ<> (II 

1902 

1$о і, :кі «грими 

1903—08 

1905 

1906 

1908, 9-11 
червня 
1909 
1911 

1912 

191 і 
191 < 

1917. 
А 5 Гн'рі їм її 
10 мі р* ІІІ'і 
191 

І!НМ 

1 9 і Н 19 

191.9 

1010 » 
1" II 

1*1 ні » 

|9 І 
19 ' ' 

І9 ’ І, В Лерглин 

19.' 1 

Г.І.ІА'пупанпя 1 їм і і .ті і і мі о м їмчшікі училища (тепер 
їм. М. В, Дш'і-мка) 

Ііідкрнпя н Полглмі мам ’ н і ИИ імі І II Ко і ляревському. 

Спорудження буднику ! їм 'II .ми 1.1 III о І умгріїСЬКОГО земст- 
ства (тепер Полтаві ького і рім иі.імммім му.ігю). 

( творення у ІІоліані першого Пй Укриті видавництва 
педагогічної літератури • Україцк і і ші учим п. . 
Видання першої на Наддніпрянській > ірниі українсь¬ 
кої газети «Хлібороб» у Лубнах. ( о ричиш 11 * і рате дія — 
кривава розправа царських вин ьк а шин іа міми « с/іямами 
у с. Сорочинцях (тепер Великі ( мрмчінін Миргородсько¬ 
го р-ну). 
.Членування Полтавського історнко-архомлогічітю ко¬ 
мір і у. 

(. гворситі обласної (з 1911 — Піндстюрої'ійсі.ка) 
земської переселенської організації. 
Відкриття музею історії Полтавської МІІПіп 1/09 

Відкриття пам’ятника М. В. Гоголю у Великих Сорочин- 
цях. 

Створення курорту «Миргород» на базі джерела міне¬ 
ральної моди, відкритого Г А. Зубковнм. 

1*1 11 V 11 л 1111 Я І їм І! ИКІ.ІСМІО учительського інституту. 

Злі пуиаііпм І\мгн< їм мі м< чі шш сілііції лікарських 
іюслиіі (іеіісі» Українська іммадьііа < глиція лікарських 
рої лип). 

( іиорсмпя Ради робітничих депутатів у Полтаві. 

< пзорення Ради солдатських депутатів у Полтаві. 
Початок видання газ. «Зоря Полтавщини» (з № 1 
назва: «Пзнсстия Полтав. Совета раб. и солдатских депу- 
і і гов»; і 19-13 — «Зор5і Полтавщини»). 

.і.н пувлння архіву Полтавської губернії. Створення Пол- 
і.міської хорової капели ім. Т. Г. Шевченка. 

І.іяльпість Полтавського дитячого видавництва «Зірка» 
під керівництвом Панаса Мирного. 

і іформлення Полтавської міської організації Компартії 
>'і рлїнп. Заснування Полтавського художнього музею 

( їм 19-Ю — картинна галерея, Музей мистецтв). Створен¬ 
ня І Іол і авського педагогічного інституту. 

Діяльність Полтавського оперного театру. 

( інорспня Української дослідної станції бджільництва 
ім II. 1. Прокоповичау м. Мерефі (з 1963 — ум. Гадячі). 
Ридання у Полтаві першої на Україні комсомольської 
і ізегп «Червоний юнак». 

( творення Полтавського державного видавництва. 
Иідкрпття пам’ятника Г. С. Сковороді у м. Лох ви ці. 
Початок роботи радіо у Полтаві. 
Створення Полтавського окружного товариства «Геть 
неписьменність». 
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Гі р о Д о II К г II II я 

Дата Істориичні події 

1925, 3 череня 
1926, 

17 березня 
1926 

1927 

1929 

1930 

1931- 32 

1932 

1932- 33 

1934, березень 
1934 

1935 

1936 

1936, весна 

1937, 22 вересня 
1940, травень 
липень 
1941, липень 
серпень—жовтень 
1941, листопад — 
1942, травень 
1942, лютий — 
1943, листопад 
1943, кін. лютого 

1945, 
вересень 

1948 

1951 

1952 

1957 

Ліквідація Полтавської губернії. 
Відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку в Полтаві 
(скульптор І. П. Кавалер і дзе). 
Заснування Полтавської гравіметричної обсерваторії. 
Створення Полтавського театру ім. І. П. Котляревського. 
Створення Миргородського заводу мінеральних вод. 

Створення Полтавського сільськогосподарського інститу¬ 
ту. 

Заснування Полтавського науково-дослідного інституту 
свинарства. 
Відкриття Полтавського інженерно-будівельного інсти¬ 
туту. 
Відкриття Кременчуцького інституту санітарок. 
Діяльність Центральної Всеукраїнської школи пілотів 
ТСОАВІАХІМу в Полтаві. 

Створення Кременчуцького медичного іпсійтуту (.1934 
переведений до Полтави) 
Голодомор на Україні. 

Відкриття пам'ятника М, В. Гоголю у Полтаві. 

Заснування Полтавського медичного інституту (1936 
розформований). 
Відкриття Лубенського учительського інституту (припи¬ 
нив діяльність 1941). 

Відкриття Кременчуцького учительського інституту 
(припинив діяльність 1941). 

Відкриття Полтавського учительського інституту (при¬ 
пинив діяльність 1954). 

Створення Полтавського українського музично-драматич¬ 
ного театру (тепер ім. М. В Гоголя). 

Утворення Полтавської області з центром у м. Полтаві. 

Відкриття музею Панаса Мирного у Полтаві. 
Відкриття музею В. Г. Короленка у Полтаві. 
Створення Кременчуцької дивізії народною ополчення. 
Створення партизанських загонів. 

Діяльність підпільної організації «Нескорена Полтавчан¬ 
кам. 
Діяльність підпільної групи «Набат» у Кременчуцькому 
р-ні. 
Створення партизанського з’єднання С. X. Соколовсь- 
кого. 
Визволення Полтави від німецько-фашистських окупантів. 
Створення Кременчуцького автомобільного заводу (заси. 
як мостовий і механічний завод). 
Заснування Полтавської капели бандуристок. 

Відкриття музею А. С. Макаренка у м. Кременчуці. 

Відкриття у Полтаві музею І. П. Котляревською 
Відкриття пам’ятника М. В. Лисенку в с. І рнмьках І '«<> 
бинського р-ну. 
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Прод ОЕЖЄНІІЯ 

Дата ]< торичпі ІІОДІ5 

1959 

1960 

1962, 1 вересня 
1962 

1964 

1969 

1972 

197 і 

1976 

1982 

1987, 27 «к ріши 

1988 

1990, 22 квітня 

12 серпня 

14 листопада 

Створення Кременчуцького водосховища після спору¬ 
дження Кременчуцької ГЕС. 

Відкриття Кременчуцького льотного училища. 
Початок руху тролейбусів у Полтаві. 

Відкриття музею А. Ю. Тесленка у с. Харківцях Лохвиць- 
кого р-ну. 

Відкриття заповідника-музею М. В. Гоголя в с. Гого- 
левому Шишацького р-ну. 

Відкриття (після реконструкції) садиби 1. П. Котли 
ревського у Полтаві. 
Відкриття меморіального комплексу Солдатської Слави. 

Відкріпім пам’ятника Г. С. Сковороді в тмі Чориухлх. 
В< і .інон чі піні пам’ятною знаку в І!<> м і он а нагоди 800- 
рі'їми ГМ рию і п іонні мої и .і її- її іі|іі) ми , о 
ВІДКрпі ГИ По 11 ній ні ою І ооні-р.і і пішої о ІПСТПіуту. 
Відкриття пам'МТннкп Д . |(> І < < пику вм ЛохвИЦІ 

Спорудження меморіального комплексу пот ім Півден¬ 
но Західного фронту в урочищі ШумеЙконс /Іохішцького 
Р-ну. 

Відкриття Кобеляцького музею літератури і мне гецтва. 

Відірпми у Подоіві Співочого поля Марусі Чурай. 
Відкриїтя пам’ятника (і. II. Гребінці у м. І рєбіпці. 

Відкриття нам я шш о шику Гпсячоріччю Лубен. Відкрит¬ 
тя музею-загіовіднпка А. С. Макаренка в с. Ковалівці 
Полтавського р-ну. 

Відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору 1932— 
33 в с. Зарудді Кременчуцького р ну. 

Освячення Кургану Скорботи в пам’ять жертв голодомо¬ 
ру 1932-33. 

Вихід першого номера газети «Полтавський вісник». 
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СПНСОк ПЕРЕЙМЕІіУВАНЬ 
вулиць і площ міст Полтавщини, 

ЗГАДАНИХ У ДОВІДНИКУ 

Старе найменування Нове найменування Місто 

Андресва Правди • Полтава 
Анненська Халтуріна І іолтава 
Анненський пров. Халтуріна пров. І Іолтава 
Анцівськпй пров. Щепкіна пров. Полтава 
Архієрейська Карла Маркса Полтава 
Афанасіївський пров. Нечуя-Левицького Полтава 
Афанасіївський пров. Уютна Полтава 
Бабичівський пров. Жепвакова Полтава 
Багачанська Гоголя Мир горо і 
Баденський пров. Бєлінського пров. І ІО/1 1 111 
Базарна Ревенкл К ргМгпчуі, 
Барикадна Друга Молоді ЖІІЛ 1 Іолілнл 
Барикадний Перший пров. Корїупа пров. 1 Іолгава 
Барикадний Другий пров. Жслябова Полтава 
Барикадний Треіій пров. Скліфосовського пров. Полтава 
Батрацька Тімірязєва Полтава 
Бєлявського дача Ставочний пров. Полтава 
Болотний пров. Тунельний пров. Полтава 
Білоконя Декабристів Полтава 
Біржева Ревенка Кременчук 
Бірюкова Тупа Радянська _ Кременчук 
Большак Леніна_ Машівка 
Бородинська Ч< ріюноармійська Пирятин 
Ботанічний пров Мічуріна Полтава 
Будівельна А втооазі вс ька Полтава 
Будьонного Миру Полтава 
Бульварна Лютого Полтава 
Бутковський пров. Кропивницького пров. Полтава 
Велика Кузнецька Пушкіна Полтава 
Велика Міщанська Чапаєва - Кременчук 
Велика Монастирська Карла Маркса Лубни 
Велика Харчова Шевченка- - Кременчук 
Весела 1905 року Кременчук 
Весняний Другий пров. Галана ЇГров. 1 Іолтава 
Ветеринарна Аврушенка Пирятин 
Вовчий пров. Тесленка пров. І Іолтава 
Вознесенська Червоноармійська Миргород 
Вокзальна Абаканська Пирятин 
Волинська Правди Полтава 
Воронцовський пров. Перптотравневий пров,, Кременчук 
Ворошилова Крамського Полтава 
Воскресенський пров. Литвинових братів Полтава 
Всесвятська Чапаєва Полтава 
Гайдарівський пров. Гребінки Полтава 
Ганйірна Фурманова Полтава 
Гарна Новаторська Полтава 
Гатище Горького Полтава 
Гатище Котляревського Кобеляки 
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П р О Д О І) Ж Є II її я 

Старе найменуй.шм'.і І Іоне найменування Місто 

Генерала Рубцоил Жовтнева площа Лубни 
площа (196а 77) 
Гетьманський пров. Луценка Полтава 
Глаголева Менделєєва Полтава 
Глибокий пров. ч Очеретянський пров. Полтава 
Гоголівська Гоголя Миргород 
Гожулівська Баленка Полтава 
Гожулянський Перший 
нров. 

Микнтенка пров. Полтава 

Головка Богуна Полтава 
Гончарний пров. Капельгородського пров. Полтава 
Гордіїиський пров. Крилова пров Полтава 
1 бродоил Пушкіна бульвар Полтава 
І рачеиоку чи ш.ка 2і.) їй рі сші Кременчук 
Громова Дружби Полтава 
Губі на Ленін.і Пирятіш 
Тутовий пров. Донецький пров. Полтава 
Дворянська Ле піна Лубни 
Дворянська Леніна Миргород 
Дворянська Паризької Комуни Полтава 
Дмитрівський пров. Михайличенка Полтава 
Докторська Радянська Кременчук 
Домлів ького Толе то і о Льва І Іолтапп 
Дорожиа ’ 1 рошені а І ІОлтаоа 
Дорожппн Перший 11 роп 1 Іомпіл ііроп. Пол і аіі.і 
Драгом шівська Пі і і N країнкп І ’ядяч 
Другий Козачин пров. 1 І ЄІ КІІІ 1. І.і | >11 1 !од і .н*.» 
Елеваторна Дружби 1 ІОЛ і і на 
Еллана Докучаина 1 Іолтлна 
Ербенський нров. Інтернаціональний пров. Полтава 
Єгорівська Фрунзе Полтава 
Єленська Бути р і на Кременчук 
Єлнз.івсттшський пров. 8-го Березня Полтава 
Жандармська Червоноармійська Пол гава 
Жертв Революції Довженка 1 ЇОЛ'І ІІІІ.Т 
Жертв Революції Перший 
нров. 

Заньковецької пров. І ІОЛ і а на 

Заводська Панфілова 1 !о т гай і 
Загородия Зигіна 1 Іо /і і а па 
Заливного Паризької Комуни І Іоліап.» 
Залізничників Воскова 1 'доби І п 
Запорізька Герцена І ІО 1 1 1II 1 
Запорізький пров. Карпенка-Карого пров. І Іол ганм 
Заячий Перший пров. Меліоративний пров. 1 ІО /І 1 .1 II 1 
Заячий Другий нров. Декоративний пров. І ІО '1 І 1111 
За я чий Третій пров. Вільний нров. ІІО Ц ІП.І 
Злак я Гастелло 1 ІО Т 1 .1II.1 
Іванінська Гоголя 1 Іо /і і мпа 
Тне і ні у н ька Остроградського 1 Іо ті і на 
Кагамлицька Гоголя 1 ремгпчук 
Кагановнча Лисенка 1 ІОЛ 1 .111.1 
Кагановпча нров Гурамішвілі пров. 1 ІОЛ 1 .111.1 
Кам’яна Леваневського 1 ІОЛ і ііі і 
Карповськніі пров. Піонерський пров. 1 Іол і апа 
Катерининська Леніна __ Кременчук 
Катерининська 60 років Жовтня- Кременчук 
Катерининська Розн Люксембург 1 Гол гава 
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Катеринославська 
Каховський Другий пров. 
Келінський проспект 
Керамічна 
Київська 
Київська 
Київський пров 
Кирило Мефодіївська 
Кирпичний пров. 
Кінна пл. 
Кі нноярмаркова 
Кірочна 
Кірочний Другий пров. 
Кладовищенська 
Кобеляцька 
Кобеляцький пров. 
Ковельська 
Колективіста 
Колесниківський пров. 
Колійна 
Колонійська 
Кооперативна 
Коротка 
Короткий пров. 
Костянтинівська 
Костянтинівська 
Костянтинівська-Зелена 
Красноградська 
Кременчуцька ) 
Кременчуцька 
Кривий пров. 
Кривогрязна 
Кривохатський пров. 
Кругла 
Кузнецька 
Кузнечна 
Куліша 
Куракіна 
Кустарна 
Літня 
Лубенська 
Лубенська 
Лубенська 
Лубенська 
Лютеранська 
Львівська 
Магістральна 
Мазепинський пров. 
Макарівська 
Мала Кременчуцька 
Мала Міщанська 
Мала Харчова 
Мала Успенська 
Малобудищанська 
Мало-Некрасівська 
Мало-Петровська 
Малосадова 

Дніпропетровська Кобеляки 
Брестський пров. Полтава 
Першотравневий проспект Полтава 
Київське шосе Полтава 
Богдана Хмельницького Кременчук 
Перемоги Кременчук 
Яценка пров. Полтава 
Амундсена Полтава 
Коваля Полтава 
Халаменюка Кременчук 
Хмельницького Богдана Полтава 
Крупської Полтава 
Остроградського Полтава 
Ветеринарна Кобеляки 
Фрунзе Полтава 
Скобелєва пров. Полтава 
Калініна Кобеляки 
Маяковського провулок І Іол га на 
Лібкнехта пров. 1 Іол І пил 
Вороні на Полілпл 
С копороди І ІОЛ І .01.1 

Огія Кобеляки 
Донецький пров. Полтава 
Кленовий пров. Полтава 
Артема_ Кременчук 
Артема Полтава 
Пролетарська Кременчук 
Берегова Полтава 
Зіньківська Полтава 
Шевченка Кобеляки 
Гнєдича пров. Полтава 
Красива Кременчук 
Достосвського пров. Полтава 
Ляхова Полтава 
Пушкіна Полтава 
Герасименка Пирятин 
Реміснича Полтава 
Жовтнева Полтава 
Бернадського Нові Санжари 
Ковалевської Полтава 
Жовтнева Пирятин 
Жовтнева Хорол 
Перемоги Лохвпця 
Шевченка Лохішця 
Сумська Кременчук 
Кондратюка Полтава 
Сапіго Полтава 
Паскаля пров.. Полтава 
Убийвовк Лялі Полтава 
Карла Маркса ^ Хорол 
Першотравневий Кременчук 
Гагаріца Кременчук 
Штабна Кременчук 
Малйновського Полтава 
Горького Полтава 
Леніна Полтава 
Короленка Пол та па 
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Мальцсвська Штабна Кременчук 
Марата Верховинця Полтава 
Мар'їнська Воровського Кременчук 
Маркевича гіров. Марка Вовчка пров. Полтава 
Марті І Іл гарна Полтава 
Машиністівська . 1 їес терова Полтава 
Микитівська Кошового Полтава 
Микитівська Радянської Армії Полтава 
Миколаївська Артема — Кременчук 
Миколаївська Українська Кременчук 
Миколаївський пров. Першотравневий пров. Полтава 
Миколаївський пров. Литвинових братів Полтава 
Михайлів* і.ка Фрунзе Кобеляки 
Михайлів* ькчїі Яр Воровсьцого Тіол гава 
М ІЛ МІОМИ.1 ()і і я Кобеляки 
МІНІІЇЛІВС ЬКіій МеіІПІІН 1.кою 1 Іолтлнл 
Міщанська М.Ш.к пл Кременчук 
Млинарська Кулшіичл 1 ІІІрЯ 1 ІІІІ 
Монастирська Радянська 1 Іоліана 
Московська 60 років Жовтня Кременчук 
Мостова Жовтнева ^-— 1 Іоліана 
Мостова Радовича Карлінка 
М’яснпцька Ванне п і І Толіава 
Наливайка 1 іібліотечнпй пров. Полтава 
НеВСТ і ІЗ* Мі ви пров Гл ІІІКІІ Тіолі ава 
Незамо і нищ.і л Комуни 1 ПМІІ.І І Іолтава 
Нема» м< і.кий пров Коопсрл 1 І1ІІІІ(їй крон. 1Іолтава 
Німецька ( коноро ПІ Полтава 
ЇІова Лін « іікл Полтава 
Нове Гатиіцп Куйоиин-иа Кобеляки 
Нової ря ІНМ ( умськл Кременчук 
Ново іапор! на л Суворюва Полтава 
1 їово Кремі |ІЧ\ ЦМі і Лі дона Полтава 
1 їово Кре мемч\ пі.к,і Карна Маркса Хорол 
11 оно М о її о л» і їй 1.1 в Лєіііііл Полтава 
Ново МнКОЛмУмеї-.і.ий црОв. ! Іро.;іеглр< і.Кип проп. 1 Іолтава 
1 ІОНІ) 1 І ( І | НІШ ЬКВ 1 ИЛрІІІЛ І Іолтава 
] ЇОВО 1ІО > і лік ІЛ.л ІІІГНЧІПКЛ і Іолтава 
1 Іовоиоїн гам гс і л< а Куйбншеиа 1 Іол і ава 
ІІовосадопа Короленка І Іоліава 
1 Іовопролетарська І агаріна 1 Іоліана 
1 Іово-Тупа ІОРЬКОГО Кременчук 
(Хлоксаидрівська Жовтнева 1 Іол і ава 
Олексаидрівська Першотравневі К ремпічуіс 
Олекс апдрівська Петра Слинька Лубни 
Олексаидрівська Фрунзе Чорол 
Олсксандрівська пл. Жовтнева пл. Пол гана 
Олександрівська пл. Перемоги пл. Кременчук 
Орлівщина Цибаня 1 (при 1 ІІІІ 
Острожна Фрунзе 1 Іоліана 
Отаманівська Українки Лесі 1 Іол і ава 
Павловська Свердлова Крсмепчук 
Папаніна Реміснича 1 Іо я і ава 
Пасічна Богуна 1 Іол гава 
Пасічна Головка 1 Іоліава 
Пасківська Котовськоіо Миргород 
Пассіонарії Ковалеиської І Іол гава 
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Переяславська Леніна Пирятин 
Перший Козачий пров. Робітничий пров. Полтава 
Петровська пл. Леніна пл. Полтава 
Петропавлівська Жовтнева_ Кременчук 
Петропавлівська Сакко Полтава 
Петропавлівська Шевченка Хорол 
Пирятинська Жовтнева Гребінка 
Пирятинська Радянська Лубни 
Підгірна Леніна Кобеляки 
Підмонастирська Лугова Полтава 
Пі дмонасгирська Нариманівська Полтава 
Піщана Тупа Квартальна Кременчук 
Покровська Войкова Полтава 
Покровська Першого травня Кобеляки 
Полтавська Гурамішвілі Миргород 
Полтавська Комуністична Гадяч 
Полтавська Космодем’янської Лубни 
Полтавська Космодем’янської Полтава 
Полтавська Леніна Пі ні.к і в 
Полтавська Леніна 'і 
Полтавська Шевченка .'1 убий 
Полтавський пров. Воло кн>< і»млі» 1 ІоЛтава 
Поштамтська Кумовим вл Полтава 
Поштамтський пров. Володарського Полтава 
Поштова Жадова- Кременчук 
Прсображсчіська Квартальна__ Кременчук 
Преображенська 50-річчя Жовтня Гадяч 
Преображенський пров. Кірова Кобеляки 
Преображенський пров. Луначарського Полтава 
Привокзальна Кондрагенка Полтава 
Привокзальна пл. Слави пл. Полтава 
Прилуцька Перемоги Лохвиця 
Прилуцька Цибаня Пирятин 
Приютська Горького _ Кременчук 
Приютська Дзержинського Полтава 
Протопопівська Котляревського Полтава 
Прохорівська Ватутіна Подтава 
Пугачова Донецький пров. Полтава 
Пчілки Олени Панянка Полтава 
Радищева Донченка Полтава 
Ракоши Малий провулок Полтава 
Революції проспект Леніна проспект™. Кременчу к 
Репалівський пров. Вишневий пров. 1 Іол гава 
Репалівський Яр Герцена пров. І Іол гава 
Репалівський Яр Грибоєдова Полтава 
Репалівський Яр Добролюбова Полтава 
Решетилівська Маршала Бірюзова Полтава 
Різдвяна Миру Полтава 
Різдвяний пров. Кооперативний пров. Полтава 
Різницька Марата Полтава 
Різницький пров. Степовика пров. Полтава 
Рогожанська Красіна Полтава 
Рождественський пров. Давидовського пров. Полтава 
Рождественський пров. Лебедсва-Кумача пров. Полтава 
Рождественський пров. Рибальський пров. Полтава 
Рождественський пров. Толбухіна пров. І Іол гава 
Роменська Леніна І лдяч 
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Ромепсмсл 
Слпжарі оська 
(>лямська 
(Селянська 
< ’омафорпа 
(Семінарська 
Сснчанська 
Середня 
Сінна пл. 
Сінна тіл. 
Сінна пл. 
(ічопиіі 
< Слю< ар 11 а 
Смакова 
Соборит 
Соборна 
Соборна пл. 
Соборна пл. 
Соборна ил. 
Созівська 
Спаргака 
Снаська 
Срії енська 
Срі їч ІІСЬКНЙ ІІрОП. 
Сталіна 
Сталіна 
Сталіні радська 
Старо Дніпровський прон. 
Старокладошнцспс ька 
Старосвітська 
Стахапонеька 
Стспопа 
С ггфаїм она 
Стсщспка 
Гар.на Гряспла 
Та І Ірі'ЬКНЇІ Іірон. 
Гем послі і за не і нпськмй пров. 
ТСРлопозна 
Тічок 
Гкачепкінська 
Тра не по рхна площа 
Г|)егубіік ька 
Грстій Козачий пров. 
І р( і я Кобнщапська 
Троїцька 
ІроТцькл 
І роші-ка 
Грецької о 

'1 \ 1 МІНІ І 
У а па 
Україні ька 
Успенська 
Успенська 
Фабрпкап іг ька 
Федорова 
Харчова 
Харчова 

Леніна 
Фрунзе 
В і дьямса 
Тесленка 
Барвистий пров. 
Шкільний пров. 
Радянська 
Шевченка 
Ленінградська 
Базарна пл. 
Дзержинського І1Л. 

Котнового пров. 
Бояиа 
Копюного 
Гогол я 
І’адяїи ька 
1І« рСМШ II пл. 
Революції пД. 
Червона пл. 
Лялі Убпйвовк 
Кротенківськнй прон. 
Дзержинського 
Комсомольська 
Комсомольський пров. 
Ба і у ті па 
Жот псна 
Грушова 
Леніна 
Вишні Остапа 
Комсомольська 
Новаторська 
Мироненка 
Чкалова 
Квітуча 
Радиіцева 
Енгельса 
Макаренка 
Гайового 
Перемоги пл. 
Попова 
Зигіна площа 
К. Лібкнехта 
Трудовий прон. 
Мирного Панаса 
Королев,ка 
Красива 
Пролетарська 
Фрунзе 
Духова генерала 
Нестерова 
Половка 
Жовтнева 
ГІетровського 
Балакіпа 
Занасішна 
Пушкіна 
Шевченка_ 

Лохвиця 
Полтава 
Полтава 
Лохвиця 
Полтава 
Полтава 
Лохвиця 
Гадяч'. 
І Іолтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Лохвиця 
Гадяч 
Кременчук 
Гадяч 
І іолтава 
Полтава 
І Іолтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Нові Санжари 
Полтава 
Кобеляки 
І Іолтава 
Миргород 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Пол і ана 
Полтава 
Лохвиця 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Кобеляки 
Кременчук 
Миргород 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Пирятин 
Полтава 
Полтава 
Полтава 
Кременчук 
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Хвильового Довженка Полтава 
Хліборобський пров. Вільямса Полтава 
Хмелевського Глібова Полтава 
Хрестоздвиженська Кірова Полтава 
Хрестоздвиженський пров. Малий пров, Полтава 
Хуторна Пархоменка Полтава 
Цегельний Матросова Полтава 
Циганський пров. Нежданової пров. Полтава 
Чайкінська Кагамлика Полтава 
Червоногвардійська Енгельса Полтава 
Чорний Яр Червоного Хреста Полтава 
Шапочанська Панаса Мирного Миргород 
Шведський Другий пров. Мусоргського пров. Полтава 
Шведський Третій пров. Кобилянської пров. Полтава 
Шишкіна Блакитний пров. Полтава 
Шкільна Гоголя Лохвиця 
Щемилівська Кагамлика Полтава 
Щербанівська Кагамлика І Іолтаиа 
Юр’ївська Жовтнева Кобеляки 
Ярмаркова Журналістів 1 Іиря 1 II11 

Ярмаркова Перша пл. Халаменкжа пл. Кременчук 
Ярмаркова пл. Витолення Пирятин 
Ярмаркова пл. Д Н рЖІІІН ЬКОІ'О ІІЛ. Полтава 
Ярмарковий майдан Жовтневий майдан Лубни 
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ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ, 

ВЖИВАНІ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ 

ДОВІДНИКУ «ПОЛТАВЩИНА* 

апіац. *— авіаційний мія СРСР СРСР 
автомоб. — автомобільний див. — дивіться 
адм. — адміністративний ДИТ. — дитячий 
лдм.-госп. — адміністративно-гос¬ довж. — довжина 

подарський драм. — драматичний 
адм і • ■ | • адміністративно тери скоп. — економічний 

і орі.і чі.пий електротех — електротехнічний 
акад. НІч.І (< МІ Іч VIНОір. — етнографічний 
АМ — /\ 1 .ІДГМІ И МІН М ПІН « її роп* і проїм ін мит 
АН СРСР — Ліч.і в'МІя Наук < Р( Р ІК . і її м Л і 
АН України —Академія илук N криши Н НІ л 1 III IIІПІІІІ 
арх. — архітектор (з прі ти 

щем) 
Ж 1 р II 
ті 

і урна м 
III і а лізши 

археол. 
бас. 

— археологічний 
— басейн 

ЗЛЛІЗІІІІЧ 
СТ. 

пі м| іміі*іп і і і лині н 

6-ка — бібліотека засл. арт. — 1-й ЛУЖ« ті і» арі т І 
бл, — близько засл. арх. —- те луж< мий в рхі 11 н н 
бот. — ботанічний засл. діяч — заслужений ріиі 
ВДІЙ — Внстанка досягнень на мпст. МИС'ївЦТ II 
УРСР родного господарстві засп. — л.н поианиЙ 

УРСР заст. — »;іг гуііітк 
Велика Віт- — Велика Вітчизняна зб. — збірник, збірка 
чизн. війна війна з-д — завод 
Велика — Велика Жовтнева знах. — знаходиться 
Жовти, со- соціалістична зовн. — зовнішній 
ціллістич. революція 300л. — зоологічний 
революці» Зх,, зх. — Захід, західний 
вид по — видавництво ЇА АН — Інститут археології 
вис. — висота України АН України 
ні Гі< ьк. — військовий ідеол. — ідеологічний 
вітчизн. — вітчизняний іл. — ілюстрація 
вул. — вулиця ім. — імені 
г. — гора ін. — інший 
гаг». — газета індивід. — індивідуальний 
г но — господарство індустр. — Індустріальний 
1 VII. — генерал інж. —. інженер 
І «гОГР. — географічний іноз. — іноземний 
1 голог. — геологічний ін-т — інститут 
1 < рий Рід — 1 грон Радянського інформ. — інформаційний 
< ОЮ іу ( о юзу істор. — історичний 
ІГ|ЮИ СоЦ. — 1 грші Соціалістичної канд. — кандидат 
І Ір.щі 11 р щі кв. — квадрат 
ГЕС — 11дро^лектростанція київ. — київський 
гідро ПО 1 . —- 1 ІДРОЛОІ ІЧІІИЙ кіп. — кінець 
гол. —■ ГОЛОВНИЙ кн. — князь 
гол. чин. — ІОЛОПІІНМ чином козац. — козацький 
госп. — Ю< Ііодлрськпй кол. — колишній 
громад. — громадський крб. — карбованець 
Губ. — губернія ( * на тою) К Т — комітет 
давньорус. — давньоруський Л11Т. — литовський 
Держ. пре- — Державна премія Лікар. — лікарський 
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літ. — літературний рек. — реКОМІ ГІ>уи цій 
л ра — література респ. — республік.‘IIїї І.ННІІ 
м. — місто р-н. — район 
мал. — малюнок робітн. — робітничий 
матем. — математичний розташ. — розташований 
маш.-буд. — машинобудівний рос. — російський 
мед. — медичний с. — село 
мех. — механічний с. г. — сільське господарство 
місц. — місцевий с.-г. — сільськогосподарський 
міськ. — міський С.-Д. — соціал-демократичний 
млн. — мільйон сел. — селянський 
млрд. — мільярд с. ш. — середня школа 
муз. — музичний серед. — середина, середній 
н. — народився сільс. — сільський 
н. е. — нашої ери СКУЛЬП. — скульптор 
навч. — навчальний смт — селище міського тину 
нар. — народний спец. — спеціальний 
нар. арт. — народний артист спорт. — спортивний 
нас. — населення ст. — століття 
наук.-тех. — науково-технічний старод. — стародавній 
н.-д. — науково-дослідний ств. — створений 
НДІ — науково-дослідний су час. — суча< ний 

інститут Сх., сх. — Схід, СХІ ПЬіиі 

нім.-фа¬ — німецько-фашист¬ с ще і 1 щщо 
шист. ський т., т1 ІІІМ, МЧІМ 

обл. — обласний, обласіь І 1 гак знаний 
од. зб. — одиниця зберігання га б л. — таблиця 
03. — озеро 1 но — товариство 
орг. — організаційний теор. — теоретичний 
орг-ція — організація тер. — територія 
осв. — освітній тех. —■ технічний 
осн. — основний тис. — тисяча, тисячоліття 
парт. — партійний торг. — торговельний 
Пд., пд. — Південь, південний укр. — український 
Пд. Зх. — Південний Захід ун-т — університет 
Пд. Сх, — Південний Схід уч-ще — училище 
пед. — педагогічний фашист. — фашистський 
пл. — площа фельдшер- — фельдшерсько-акушер¬ 
Пн., пн. — Північ, північний сько-аку- ський 
пн.-зх. — північно-західний шер. 
пн. сх. — північно східний феод. — феодальний 
по в. — повіт фіз. — фізичний 
пол. — половина філол. — філологічний 
політ. — політичний X. — хутір 
поч. — початок харч. — харчовий 
прит. — притока хім. — хімічний 
пром. — промисловий худож. — ХУДОЖНІЇ! 
проф. — професор центр. — центральний 
псевд. — псевдонім чл.-кор. — член кореспондент 
р., рр. — рік, роки чол. — чоловік 
р. — річка шир. — ширина 
рад. — радянський шляхет. — шляхетський 
революц. — революційний шт. — штука 
ред. — редакція, редактор юрид. — юридичний 
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Шевченко С. В. 
Шейко Д. Б. 
Шенедь І. М 
ТТІестоиал М. І. 
ЛІКннр В, І. 
Шкурко Д. Я. 
Шовкопляс І. Г. 
Шпаделя А. П. 
Шульга В. І. 
Шупик Д, О. 
ІПушпанов Г. О. 
Якименко І. Є. 
Якименко М. А. 
Яки мчу к Ю, О. 
Яковенко Н. П. 
Янчик О. О. 
Я рута К| І ». 
Ящук В. Ф. 

брали участі»: 

Ворона Л. • 
Ганрилко І. і’. 
Гаврипі Р. Л. 
Гальченко І. В 
Ганнушеш <> М. М 
Гапула В. (' 
ГезсЙ Л. Я 
Герасимепко Г. І. 
Глушеико О. Ф. 
Гололобоп А. І. 
Городнпченко Г. ГТ. 
Горпіпіченко ТО. О. 



Гребельнтік М, Т. 
Григор’єв В, М. 
Губреєв Н. М. 
Денеко А. Г. 
Деревко І. М. 
Дерполюк К. Т. 
Дмитренко В. П. 
Доброневський О, Ю 
Дорошенко І. П, 
Дяченко В. П. 
Єгоров М. Ф. 
Єременко Л Ф. 
Жорник П. М. 
Журавель Г. Г. 
Журавель І. І. 
Залюбовський А. С. 
Іваненко В. Г. 
Іванина М. А. 
Іванов В. М 
Кадура М. І. 
Калиберда Л. Ф. 
Калінін В. М. 
Карась Л. О. 
Катруш М. П. 
Кикоть В. К. 
Кириченко П. Т. 
Кисляк І. М, 
Кишун В. ї. 
Киреєв О. Ф. 
Кливенко Ф. ЛІ 
Клочко В. В. 
Коваль В. П. 
Козак В. П. 
Козюра В. М. 
Копилець А В. 
Коркин В. О. 
Коротич Р. Я. 
Кравченко М П. 
Крамущенко Л. В. 
Кривобок Н. О. 
Кульчицький О. М. 
Курочка Г Я. 
Кучер І. Г. 
Лелюх В М. 
Леонова А. О. 

Лисєнко м. л; 
Литвиненко В. І. 

У Лобурець В. Є. 
Логвиненко В. І. 
Лукаш В. М. 
Луненков О. В. 
Магда В. І. 
Марчевська С. Г. 
Маца К. О. 
Мельник М. В, 
Мельничук А. М. 
Милявський В. М. 
Мовляйко М. І. 
Монастиренко В. II. 
Мороз В. В. 
Мясников В. Т. 
Насонов С. І. 
Невмивако Г. М. 
Ніжина Т. В. 
Олійник Г. А. 
Омельченко І. О. 
Операйло М. М. 
Ополонець В. А. 
Павленко Д. С 
Павлюк В. ( 
Палмої І А 
Лархомемко М І 
Перевсргкін Г. А. 
Петренко П. А. 
Петров Б. М. 
Петрова А. Я. 
Петрусенко В. П. 
Пилипенко О. М. 
Пипенко В. Д. 
Пищенко М. А. 
Плогиицькпй М. А. 
Пономаренко І. Ф| 
Пономарьов Г. І. 
Поривай М. А. 
Поспхов М. В. 
Прилипко В. В. 
Радченко К. Ю. 
Рекса Д. О. 
Рибалко В. П. 
Рижеько І. А. 

Розпутько ІС. П. 
Романець Л. Г. 
Романюта В. С. 
Русаков В. В. 
Саченко І. С. 
Семенов В. П 
Семпдідько В. Ю. 
Синягівський О. В. 
Сиротюк В. М. 
Сікач О. Н. 
Скриль О. О. 
Скрипник Г. І. 
Сливка М П. 
Снісаренко А, І. * 
Собко С. Д. 
Сова Л. А. 
Срібна Л. О. 
Стонога О Г. 
Стороженко В. В. 
Тарасенко Т. А. 
Твердохлібова М. Т. 
Тимоха О. Ф. 
Ткач О. В. 
Гри губ М В 
1 ріігубгмко (), Ф. 
У< СнКи І. І. 
Фасуляк II. І. 
Федянин О. В. 
Хмиленко Ф. І. 
Ходаковський М. Н, 
Хоменко А. І. 
Хоменко В. П. 
Цвєткова Л. Л. 
Чашина Р. П. 
Череп О. Г. 
Черкащенко В. В. 
Шаповалов Є. М. 
ІІІаригін В. 
Шведенко Л. С. 
Штиря І. Д, 
Шугай Т. М. 
ПІуть А. А. 
Юхименко В. Я. 
Якименко В. В. 
Яцун В. Г. 

У книзі використано матеріали: 

Центрального державного архіву давніх актів (Москва), 
Центрального державного історичного архіву (Москва), 
Центрального державного військово-історичного архіву (Москва), 
Центрального державного історичного архіву України (Київ), 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, 
Державного архіву Полтавської області, 
Державної публічної бібліотеки імені М. Є. Салтикова-Щедріна у С.-Петеї 
бурзі, 
Бібліотеки АН у С.-Петербурзі (зібрання карт, планів, креслень, малюнків). 
Центральної наукової бібліотеки імені В. 1. Вернадського АН України, 
Полтавського краєзнавчого музею, Полтавського художнього музею, 

а також приватні архіви: 

Л, С. Вайнгорта, К. В. Гладиша, В. Г. Киркевича, В. »> Левченка 
М. М. Маньківської, В. В. Чепелика. 
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