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нарис 
про Великобурлуцьку 
та ВІльХуВатську
територІальнІ громаДи

Карта Великобурлуцької громади, 2021.

Великобурлуцьку селищну територіальну громаду 
створено у 2018, а Вільхуватську сільську тери-
торіальну громаду у 2020, вони входять до складу  
Куп’янського району, розташовуються у північно-схід-
ній частині Харківської області. У 1923—2019-і рр.  
існував окремо Великобурлуцький район.

Станом на січ. 2021 територія Великобурлуцької  
громади складає 839,0 кв. км, населення — 15048 чол.  
Центр громади — смт Великий Бурлук, розташоване  
на відстані 108 км від м. Харкова. Вільхуватська 
громада займає 384,0 кв. км, населення — 6208 чол.  
Центр громади — с. Вільхуватка, розташоване на 
відстані 105 км від м. Харкова. До складу 2 громад  
входять 80 населених пунктів. Найбільші з них — 
смт Великий Бурлук та смт Приколотне.

Територією Великобурлуччини протікає декілька 
річок, вони належать до групи малих річок і відно-
сяться до басейну р. Дон: Великий Бурлук, Гнили-
ця, Верхня Дворічна і Плотва. смт Великий Бурлук 
розташоване на лівому березі р. Великий Бурлук.

смт Великий Бурлук. Загальний вигляд.
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нарис про Великобурлуцьку та ВІльХуВатську територІальнІ громаДи

Вільхуватська громада межує на півночі та пів-
нічному сході з Волоконівським та Валуйським  
районами Бєлгородської обл. (РФ). На сході та пів-
денному сході Великобурлуцька та Вільхуватська 
громади межують із Дворічанською, на півдні Кін-
драшівською та Шевченківською, на заході з Пе-
ченізькою та Старосалтівською, на півночі з Вов-
чанською громадами Харківської області.

По території громад проходить залізниця, яка 
зв’язує смт Великий Бурлук з м. Куп’янськом та 
м. Вовчанськом. До смт Печеніги та м. Харкова  
веде шосейна дорога.

Територія громад в основному рівнинна, але 
на півночі спостерігаються невеликі групи висо-
чин, що є останніми відрогами Середньо-Руської 
височини. Найбільші підвищення знаходяться на  
півночі району у верхів’ях річок Великого Бурлука  
та Плотви. На більшій частині переважають чор-
ноземи, які відзначаються високою родючістю. 
Район входить у лісостепову зону України. Але 
великих степових просторів і лісів вже дуже мало. 
Ліси переважно дубові, змішані з кленом, осиною,  
берестом, тополем, березою, липою та дикими  
яблунею і грушею. Унікальні поєднання екотопів, 
які зрідка зустрічаються в північній частині степо-
вої зони. Невелику площу займають соснові ліси. 
Тваринний світ краю досить різноманітний. Це  
різні види птахів, плазунів, хижаків та копитних.  
У водоймищах та ріках водиться бл. 20 видів риб. 
Але особливістю цієї місцевості є бабаки. Колись  
вони заселяли майже всю степову зону України  
до самого Чорного моря. У 17 ст. хутро бабаків ак-
тивно вивозили в Польщу та Крим, а звідти в ін.  
країни. У 20 ст. вони опинилися на межі вимирання. 
У 1977 на території кол. Великобурлуцького району  
було створено 2 республіканські заказники з коло-
ніями бабаків — Бурлуцький та Катеринівський,  
пл. 853 га. Зараз у цілому у громадах налічується 
бл. 20 тис. цих тварин, занесених до Червоної  
книги. Крім цього, діють декілька ботанічних, ен-
томологічних та гідрологічних заказників. У 2000 

Карта Вільхуватської громади, 2021.

було створено регіональний ландшафтний парк 
«Великобурлуцький степ» на межі степової та  
лісостепової зони, куди увійшли деякі заказники.

Відомо, що у 1672 сл. Великий Бурлук вже  
існувала, але за ін. даними спочатку було засновано 
як с. Шевелівка у 1656. Існують різні версії поход-
ження назви смт Великий Бурлук. Одна з них роз-
глядає походження назви від двох тюркських основ  
«бор» та «лук». Складний двохосновний іменник 
«бурлук» означав «осад брудної води». Згідно ін-
шої, походить від назви р. Бурлук. Це найбільш  
імовірна версія, тому що по течії р. Бурлук виникла 
ціла низка сіл, в основу назв яких покладено слово 
«бурлук». Походження назви річки невідомо.

У зв’язку із віддаленим географічним розташу-
ванням території суч. Великобурлуччини, довгий 
час не відбувалось поглибленого археологічного  
дослідження території на річковому межиріччі 
р. Сіверський Донець та р. Оскіл.

У 1901 до Великобурлуцької волості Вовчан-
ського повіту було прокладено залізницю, що стало  
стимулом для вчених Харківського університету 
вивчати дану територію.

Важливою подією для розвитку археологічної 
науки, як для Харківщини, так і в цілому для Сло-
божанщини став 12 Всеросійський Археологічний  
з’їзд, який було проведено у 1902 в м. Харкові. 
Фундатором досліджень археологічних старожит-
ностей території нинішньої Великобурлуччини 
став академік Д. Багалій, який очолив організацій-
ний комітет підготовки з’їзду — професор Хар-
ківського університету, академік УАН. Він органі-
зував збір інформації та археологічні дослідження 
за участі вчених та дослідників Харківської губер-
нії й запрошених дослідників з ін. міст. Д. Багалій  
склав найповніший список об’єктів археології,  
оприлюднений у першому томі матеріалів (1905) на 
12 археологічному з’їзді. Переважно — це курганні 
насипи, серед них — 3 кургани, які знаходились на  
околицях с. Андріївка, 2 насипи поблизу с. Аниски-
не, 5 насипів поблизу с. Гнилиця Перша, 2 кургани 

Великобурлуцьке водосховище. Фото 2018.
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нарис про Великобурлуцьку та ВІльХуВатську територІальнІ громаДи

Карта Великобурлуцької волості 1860-і рр.

біля с. Грачівка, 2 на схід та 1 насип на північ від  
с. Микільське, 4 кургани біля околиць с. Озерне,  
2 насипи біля с. Попельне, 2 курганних насипи біля 
с. Середній Бурлук та 6 курганів навколо с. Шипу-
вате.

Впродовж півстоліття, в археологічних та істо-
ричних дослідженнях на теренах Великобурлуччини  
виникла історична лакуна, яка була спричинена со-
ціальними та політичними катаклізмами, що неод-
норазово сколихували Українські землі у 1-й пол. 
20 ст.

Певні позитивні тенденції намітилися в серед. 
1950-х рр. минулого століття. 

У 1956 під час розвідок Б. Шрамка, біля с. Гни-
лиця Перша, на схилі мису правого берега р. Гни-

лиці було виявлене багатошарове поселення доби 
бронзи та салтівської культури. Також подібне по-
селення зафіксовано на схилах першої надзаплав-
ної тераси р. Бурлук північніше с. Нестерівка.

Незначні за обсягами археологічні розвідки, що 
охопили тільки південні та південно-західні части-
ни кол. території Великобурлуцького району, надали 
можливість у загальних рисах розширити хроноло-
гічні та культурні межі археологічної минувшини.  
Отримані речові матеріали також допомогли  
зафіксувати порівняно новий тип археологічних 
об’єктів — поселення, які на відміну від курганних 
насипів з їх обрядово-поховальним призначенням, 
відображали господарчі та соціальні аспекти жит-
тєдіяльності зниклих людських спільнот.
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Одне з поселень зрубної культури, яке знаходить-
ся біля с. Нестерівка, станом на серед. 1960-х рр. 
було позначене на мапі пам’яток бронзової доби  
України. Нижні культурні нашарування із с. Гнили-
ця Перша та с. Нестерівка приналежні до пізнього 
етапу (14—13 ст. до н. е.) зрубної спільноти Схід-
ноукраїнського Лісостепу. Зазначені старожитності 
відображають зміни зрубної спільноти у поховаль-
ній сфері, що ілюструє появу ґрунтовихмогильни-
ків за обрядами трупоспалення або кремації помер-
лих зі збереженням курганних поховань. Суттєвих 
змін зазнала топографія поселень з перенесенням  
місць проживання з річкової долини на береги  
балок та малих річок вододілу. Відбулася трансфор-
мація керамічного комплексу та предметів праці  
й озброєння.

Салтівські нашарування с. Гнилиця Перша та 
с. Нестерівка дозволили деталізувати карту засе-
лення водозборів р. Сіверський Донець населенням  
Хозарського каганату (8—10 ст.). У 1970—80-х рр.  
дослідження довели, що згадані поселення вхо-
дили в ареал поширення ґрунтових могильників 
із обрядом трупопокладення небіжчиків головою  
у західному секторі горизонту.

Археологічні дослідження Великобурлуччини 
продовжились в 1976—77-х рр. експедицією Хар-
ківського державного університету ім. О. М. Горь-
кого (тепер Харківський національний університет 
ім. В. Н. Каразіна) під час спорудження великих 
гідротехнічних споруд у зоні затоплення Велико-
бурлуцького водосховища. За перший рік дослід-
жень під керівництвом Б. Шрамка та О. Дяченка 
обстежено заплаву та обидва береги р. Бурлук на 
відстані від с. Плоске до с. Голубівка. У резуль-
таті суцільного обстеження виявлено 2 багатоша-
рові поселення зрубного, пізньоримського часу, 
салтівської культури «Перше Травня І» та «Перше 
Травня ІІ» на східній околиці с. Плоске правого 
берега р. Бурлук та 2 схожі за стратиграфією посе-
лення на тому ж річковому березі західного краю 
названого населеного пункту. Ще 3 багатошарових  
поселення доби бронзи, пізньоримського часу,  

с. Нестерівка. Курган № 2. Фото 2018.

салтівської культури «Голубівка 1, 2, 3», виявлені 
на правому березі р. Бурлук, а поселення «Голубів-
ка 4» зафіксовано на заплавному підвищенні річки.

У 1977 проводились розкопки поселення «Го-
лубівка 4» (тепер затоплено) та багатошарового  
поселення «Веселе» на лівому березі р. Бурлук.  
В останньому пункті виявлено нашарування зруб-
ної та салтівської культур. Окремо розкопано укріп-
лення та житлово-господарські споруди бондари-
хінської культури (12—10/9 ст. до н. е.).

Виявлення оборонних укріплень (10—8 ст. до н. е.)  
на городищі «Веселе» стало прикметним явищем  
в історії вивчення старожитностей фінальної бронзи  
у межах ареалу цієї культури, від верхів’їв р. Дон 
до Дніпровського Лівобережжяукріплені бондари-
хінські поселення відомі у малій кількості.

По завершенні охоронних досліджень у зоні  
спорудження Великобурлуцького водосховища,  
з 1970-х рр. — 2018 на території не проводилось 
активних археологічних робіт.

У 2018 Д. Філатов провів невеликі за обсягом  
розвідки у лісі між с. Яєчне та с. Голубівка. До 
переліку знахідок, виявлених у цьому місці міс-
цевими мешканцями, входили набори металевих 
підвісок, скроневих кілець, скляних та кам’яних 
намистин, а також 2 залізні сокири. За аналогіями 
аксесуари вбрання та предмети праці датуються 
(3—4 ст.) і приналежні дочерняхівської культури 
пізньоримської доби. Сліди поселення зазначеного 
часу виявлені за 2,5 км на схід від с. Сірий Яр, де 
на схилі правої прит. р. Бурлук на площі 6,0—7,0 га 
зібрано маловиразний речовий матеріал.

Культурна атрибуція перелічених пунктів та ще 
8 раніше відкритих у 1976 О. Дяченком поселень 
навколо с. Плоске та с. Голубівка є доволі спірною. 
На археологічній мапі 1990-х рр. пізньоримський 
шар поселення «Голубівка 2» деякі науковці інтер-
претували в якості пам’ятки черняхівського типу.

Найновітніші дослідження є доволі невизначе-
ними, або групу пізньоримських пам’яток у серед-
ній течії р. Бурлук треба розглядати як локальну 
територіальну групу поза межами черняхівського  
ареалу, або східний ареал черняхівської культури 
проходив по плину названого річкового потоку. 
Існує також протилежний варіант етнокультурної 
атрибуції зазначених пам’яток у якості поселень 
київського типу (3—5 ст.).

У 2018, під час проведення планової археологіч-
ної інвентаризації адміністративних меж Велико-
бурлуччини, співробітниками ОКЗ «ХНМЦОКС» 
вдалось нанести на археологічну мапу регіону 166 
курганних насипів. Названа цифра може вважати-
ся найбільш точною, бо було здійснено суцільне 
обстеження раніше відомих місць розташування 
курганних могильників та одиночних насипів, ві-
дображених на карті землекористування Велико-
бурлуцького району Харківської області. Під час  
проведення аналізу військових карт (19 — 1-а пол. 
20 ст.), який при умові виїзду та візуального огляду  
на місцевості дозволив виявити ще 37 насипів,  
враховуючи, що інформація була відсутня у літера-
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турі та не мала жодних відображень на археологіч-
них мапах Харківської губернії, а пізніше — області.

Суцільне обстеження курганів Великобурлуччи-
ни також принесло доволі неочікувані результати 
у відкритті раніше невідомих місцезнаходжень  
археологічних об’єктів кам’яної доби. Під час обсте-
ження курганного насипу на північ від с. Хатнє на  
ріллі було знайдено крем’яну ножеподібну пластину.  
Покриття поверхні знаряддя білою патиною мо-
лочного відтінку та місцезнаходження на високому  
річковому вододілі Великого Бурлука—Козинки—
Нижньої Дворічної доводять поважний археоло-
гічний вік знахідки. Платівчаті прямокутні обриси, 
техніка сколювання за допомогою м’якого відбій-
ника та дрібна ретуш пластини знаходить численні  
аналоги на пізньопалеолітичних пам’ятках граверу- 
епігравету України (27000—12000 р. т.).

Також знайдені аморфні крем’яні відщепи з глу-
хою білою патиною на заході від с. Вільхуватка та 
півдні від с. Рублене. Зазначені випадкові знахідки 
не мають точної палеолітичної атрибуції, але вони 
разом із ножеподібною пластиною з Хатнього доз-
воляють стверджувати про заселення водозборів  
р. Великий Бурлук носіями верхньопалеолітичних 
кам’яних індустрій льодовикової доби.

Таким чином, археологічна спадщина Велико-
бурлуччини репрезентована пам’ятками широкого 
хронологічного діапазону. З початком вивчення 
теренів та впродовж усього 20 ст. показали ґрун-
товність та системність досліджень. На поч. 21 ст.  
головна увага науковців та пам’яткоохоронців  
акцентується на створенні детальної археологічної  
мапи зазначено регіону Слобожанщини.

У 2-й пол. 17 ст. відбувається поступове засе-
лення суч. території Великобурлуччини. Ще у 1650 
виникає с. Середній Бурлук (кол. Картавівка) та  
с. Рублене. У 17 ст. — 390 козачих сімей прибули  
з Правобережної України та оселилися за дозволом 
Чугуївського воєводи біля р. Великий Бурлук. За-
снували слободу під назвою Великий Бурлук. Вона 
стала укріпленим пунктом для захисту південних 
земель Російської держави від нападу татар. У 1675 

с. Курганне. Курган № 1. Фото 2018.

він згадується вже, як значне містечко. За ці роки 
було побудовано житло, двори, господарство і збу-
довано дерев’яну церкву, яка простояла до 1839. На-
селення слободи поділялося на 3 громади: Загреб-
лянська, Замостянська і Буряківська. Забудовою 
слободи керувала Рада громади. Вона визначала 
місце поселення кожної сім’ї, розмір садиби, орної 
землі та сінокосу. Город тягнувся до річки. Таким 
чином, заселення відбувалося в трьох напрямках, 
не сполучених між собою. Чисельність жителів з 
кожним роком зростала. Населення окрім сторожо-
вої служби, займалося рибальством, мисливством, 
бортництвом, скотарством, а пізніше і землеробс-
твом. Козаки привезли з собою на Слобожанщину 
уміння виварювати селітру з овечого гною, а з неї 
робили порох, теслярі та бондарі виготовляли чов-
ни і бочки. Взимку населення займалося різними 
ремеслами: обробкою шкіри, пряли пряжу, а з неї 
ткали полотно для свого вжитку, шили взуття, виго-
товляли знаряддя для обробки землі. Вміли пекти  
хліб, готувати м’ясо, варити брагу та ін. Тобто ко-
заки одночасно несли службу і були землеробами, 
виходили на обробіток поля або на сінокіс з руш-
ницею.

Наприкін. 17 ст. продовжується заселення Вели-
кобурлуччини і заснування нових містечок. Так 
група переселенців у 1686 осіла у вільхових лісах  
і назвала своє поселення Вільхуватка. У 1707 вже 
була слободою, а її мешканці приписалися до Ізюм-
ського полку. У 1697 засновано слободу під назвою 
Козинка (тепер с. Мілове). Назва походить від річ-
ки, на березі якої розташувалася вона. Значну час-
тину жителів становили вислані з Росії старовіри.  
До 1861 мешканці Козинки були державними се-
лянами. Їх жорстоко гнобили царські чиновники.  
Не поліпшилося їх життя і після реформи 1861.  
Оскільки вони були державними селянами, то  
земельні наділи одержали лише в 1871—72, а оброк 
продовжували платити до 1887, залишаючись, таким 
чином, у становищі селян-кріпаків. У 1699 виника-
ють села Грачівка та Чорне. У 1680 було засновано 
с. Хатнє українськими селянами, які втікали з-під 
гніту польської шляхти з Правобережної України. 
Землі цього краю належали старшинам Харківсько-
го Слобідського полку. Так, у 1680 значна частина  
земель навколо слободи стала власністю полков-
ника Харківського Слобідського полку Г. Донець- 
Захаржевського. Землі с. Катеринівка також на-
лежали йому. У 1693 було видано царську гра-
моту, за якою ці землі було закріплено за його  
сином К. Донець-Захаржевським і онуками. Але  
у 1689 хатнянські землі купив, вже будучи полков-
ником Ізюмського Слобідського козацького полку, 
К. Донець-Захаржевський, таким чином, закріпив-
ши їх за собою. Жителі села потрапили також  
в залежність до нього. Село стало садибою Захар-
жевських, які володіли 8014 дес. (8756 га) орної  
землі, 6844 дес. (7477 га) сінокісної землі та  
568 дес. (621 га) лісу. У 1706 було збудовано Успен-
ський храм у с. Хатнє. Загалом, у 1672—88-х рр. 
землі суч. Великобурлуччини входили до земель 
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Харківського Слобідського полку. Потім у 1688—
1765-х рр. ці землі входили до складу вже Ізюм-
ського Слобідського полку, який виділився з Хар-
ківського козацького полку у 1688.

Українських переселенців царський уряд Росій-
ської держави використовував, перш за все, для  
захисту південних земель від нападу кримських 
татар. Він постачав переселенцям зброю, продо-
вольство, наділяв землями та зберігав козацькі 
привілеї. У 50-х рр. 17 ст. на території Слобідської  
України було створено 4 козацькі полки: Харків-
ський, Острозький, Сумський та Охтирський. Суч. 
Великобурлуччина спочатку входила до складу  
Харківського Слобідського полку. На його чолі  
11 р. був полковник Федір Ріпка. Під час заколоту 
на чолі з І. Сірком харківські козаки вбили його.  
Після цього козаки полку зібралися на свою раду, де 
у 1668 було обрано полковником Г. Донець-Захар-
жевського, котрий раніше був харківським сотни-
ком. Родоначальник Донців був простий виборний 
козак Грицько Донець, котрий і прізвище своє по-
лучив через те, що прийшов з Дону. Раніше він був 
рядовим козаком. Потім його було обрано у сотни-
ки, а після смерті Ріпки полковником. При цьому 
відзначається, що він був неординарною постаттю 
Слобожанщини. Був високоосвіченою та хороброю 
людиною та мав неабиякий військовий талант. На 
його ім’я було видано царську жалувану грамоту 
Харківського полку з усією старшиною. В його  
руках була необмежена адміністративна і військова  
влада. Він мав право судити, карати, розпоряджа-
тися земельним фондом, керувати військовими 
справами. Полк ділився на сотні. Великий Бурлук 
входив до Вовчанської сотні. 

У 1734 до Харківського полку було 40 сотень  
(бл. 4 тис.) чол. Полк мав свої регалії: прапор, була-
ву, печатку, герб. На гербі було зображено лук з на-
тягнутою стрілою. Харківському полку було виді-
лено земельний фонд, з якого одержували наділи 
козацька старшина і козаки. Наділи були неодна-
кові. Наділ рядового козака — 12 дес. (13 га), стар-
шини — 60 дес. (66 га). Великі земельні володіння  
мав і сам полковник. 

У 2-й пол. 17 ст. Слобідська Україна являла со-
бою ніби єдиний військовий плацдарм, де усе життя  
підпорядковано було боротьбі з татарами. Для цього  
будувалися цілі оборонні лінії з фортець, валів, 
ровів і засік. У 30—50 рр. 17 ст. на південному  
прикордонні було побудовано велику лінію фор-
тець, т. зв. Бєлгородську лінію. За нею і з’явилася 
поступово Слобідська Україна. У таких складних 
обставинах йшло заселення краю. Слобідська Укра-
їна захищала собою московську Бєлгородську лінію  
і тому повинна була приймати на себе перші та-
тарські напади. Татари нападали кожного разу 
по-різному або цілою ордою, на чолі з ханом, або 
невеличкими загонами. Так, у 1672 татари напали  
на землі Харківського Слобідського полку, але  
Г. Донець-Захаржевський на чолі свого полку переміг  
їх під м. Мерефою та полонив їх ватажка. Потім, 

у 1679 він знов розбив татар вже під м. Харковом, 
за що отримав від російського царя похвальну  
грамоту. Але не завжди вдавалося отримувати пе-
ремогу. Так, у 1680 стався руйнівний напад татар, 
внаслідок чого було пограбовано й знищено велику 
кількість сіл Харківського, Богодухівського та Вал-
ківського повітів. Багато місцевих мешканців було 
вбито або захоплено у полон, викрадено декілька  
тис. голів різної худоби. Іншого разу, у 1687, знову  
на землі Харківського полку стався масштабний 
напад 5 тис. татарської орди. Татарська орда завда-
ла чимало лиха і спустошень. Але отримала гідну 
відповідь. Тоді Г. Донець-Захаржевський, наздог-
навши їх, розбив, відібрав полонених та награбо-
ване, і з перемогою повернувся до м. Харкова. Так, 
у 1691, стався черговий татарський напад. Тоді 
постраждали Чугуївський повіт, м. Зміїв, слободи 
Лиман і Бишкин. А землі Харківського полку цьо-
го разу не зазнали сильного спустошення. Ворога 
було розбито під сл. Водолага. Слід зазначити, що 
було багато поодиноких випадків нападу на різні  
міста, містечка та села.

У 1691 помер Г. Донець-Захаржевський, після 
свого 22-річного керівництва полком. За роки сво-
го полковництва він багато зробив для розбудови 
м. Харкова та ін. міст і сіл, в т. ч. і на Великобурлуч-
чині. Окремо слід відзначити спорудження Ізюм-
ської фортеці. Також під його керівництвом було 
зведено захисний вал. Він пролягав від м. Царе-
борисова по річках Донець та Мжа до сл. Коломак  
протягом 220 км. У полковому місті було побудовано  
кілька церков, насамперед Покровський собор.  
Протягом усього цього часу він невтомно працював,  
захищаючи землі свого полку і московські кордо-
ни від нападів, а також займався його внутрішнім 
упорядкуванням. Владно керував величезною те-
риторією і полками, створеними його зусиллями,  
демонструючи здібності, розум та енергію. Його 
сини приймали активну участь в усіх важливих 
справах, а після смерті продовжили усі його почи-
нання.

У 1691 було обрано радою Федора Донець-За-
харжевського харківським полковником, в знак 
поваги до заслуг його батька та його власних,  
а також враховуючи те, що він вже був знайомий 
зі справою керівництва полком. Він продовжив  
боротьбу з татарами. У 1693 був черговий напад  
з боку татар на землі полку. Прийшло 15 тис. військо  
на чолі з сином та зятем султана Ахмеда ІІ. Вони 
спустошили міста та містечки, захопили багато  
полонених. Знаходились в 20 км від м. Харкова  
і дійшли до м. Мерефи. Козаки, зібравши свої сили, 
завдали їм поразки, відбили полонених, усе награ-
боване і захопили в полон 14 поважних татар. На 
долю Федору випало, як і його батьку, брати участь 
майже в усіх війнах, що вела Московська держава. 
У 1695 Харківський полк був у складі армії Б. Ше-
реметєва, який командував російсько-українським 
військом у Азовських походах (1695—96). У 1698  
Харківський полк приймав участь під проводом  
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І. Мазепи у поході князя Долгорукого до Перекопу. 
Скориставшись цією ситуацією, тобто відсутністю 
військової сили на території, татари знов напали. 
Вони зруйнували, пограбували і спалили — Чугуїв, 
Великий Бурлук, Дворічну і Вільхуватку. У 1710 
був ще один масштабний напад 50 тис. татарського  
війська, наслідком стали чергова велика здобич  
і багато полонених. Харківський полк також прий-
мав участь і у Північній війні (1700—21). 

Наприкін. 17 — поч. 18 ст. землі Великобурлуч-
чини поступово переходять до рук Донець-Захар-
жевських. Вони вже володіли багатьма землями біля 
м. Харкова: Основа, Данилівка, Жихор, Буди, Нова 
Водолага, Борисівка, Коротич. Ще у 1680 Григорій 
Єрофійович володів до 40 тис. дес. (43701 га) землі 
біля річок: Бурлук, Хотімля, Вовчі Води та Нижня  
Дворічна. Його син, К. Донець-Захаржевський,  
у 1689 купує Сорокохатнє із землями, луками та  
лісами. Він звертається до російського царя з про-
ханням закріпити письмово за ним та за його на-
щадками ці землі. У 1693 Петро І видає грамоту, 
що затверджувала землі Великого Бурлука за на-
щадками Григорія і Костянтина Донець-Захаржев-
ських. В цей час і пізніше виникають нові містечка. 
Так, на поч. 18 ст. виникає сл. Шипувате, її назва 
походить від шипшини, що росла тут у великій 
кількості. Знаходилась вона на землях Ізюмського 
полку, що належали Донець-Захаржевським. Вже у 
1732 було відкрито школу при церкві св. вмч. Вар-
вари. Пізніше, у 1750 виникає Гнилиця, а у 1751 —  
Григорівка.

На поч. 18 ст. Донець-Захаржевські переселили 
на бурлуцькі землі з території Ізюмського полку 62 
двори залежних селян. Вони їх поселили вище по 
р. Бурлук і назвали поселення с. Федорівка. Цент-
ром своїх володінь вони вибрали Великий Бурлук, 
на правому березі р. Бурлук, на місці військової 
сторожі. Тут вже давно стояла дерев’яна церква 
на честь св. Михайла, яку було збудовано у 1675 
місцевими мешканцями. Маєток збудував правнук 
Григорія Донець-Захаржевського — Яків Михай-
лович. Це був простий невеликий будинок з госпо-
дарськими спорудами та садом. Яків Михайлович 
не завжди жив у маєтку, деякий час проводив у 
м. Санкт-Петербурзі (Російська імперія), а маєтком 
займався управитель. 

Доволі частим гостем у Великому Бурлуку був 
Григорій Савич Сковорода (1722—94) — видат-
ний український філософ, богослов, поет, педагог 
та музикант. Він любив грати на флейті, скрипці, 
бандурі і гуслях. Перший самостійний філософ не 
тільки в Україні, але і в Російській імперії. Він мав 
значний вплив на сучасників і на подальші поколін-
ня своїми поглядами, філософськими творами, 
байками, піснями, а також способом життя. Вони 
познайомились у 60-і рр. 18 ст., під час викладан-
ня Г. Сковороди у Харківському колегіумі, який 
був центром освіти на Слобідській Україні, де як 
раз навчалися племінники та діти Якова Михай-
ловича. Пізніше ця дружба зміцніла під впливом 

зустрічей Я. Донець-Захаржевського з Михайлом 
Ковалинським (1745—1807) у м. Санкт-Петербур-
зі (Російська імперія). М. Ковалинський свого часу  
був улюбленим учнем та щирим і близьким  
другом Г. Сковороди. Свою дружбу і теплі відно-
сини вони зберегли на протязі всього життя. Піс-
ля смерті Г. Сковороди, М. Ковалинський написав 
його ґрунтовну біографію, на яку посилаються усі 
дослідники. Я. Донець-Захаржевський був для сво-
го часу дуже освіченою і вельми культурною лю-
диною, прихильником передових поглядів. Йому 
дуже імпонувало прогресивне вчення Г. Сковоро-
ди, багато положень з якого він сам поділяв. Зі сво-
го боку філософ і письменник з повагою ставився 
до Я. Донець-Захаржевського. Це підтверджує їх 
листування, а також присвята Сковороди Донець-
Захаржевському свого вільного перекладу книги 
давньогрецького філософа Плутарха «Про спокій 
душі». Мандрівний філософ і письменник неодно-
разово бував у Великому Бурлуку, особливо влітку і 
взимку наприкін. 70-х — поч. 90-х рр. 18 ст. Тут він 
написав ряд своїх відомих творів. Тобто, перебу-
вання у Великому Бурлуку було приємним і корис-
ним. З одного боку, його приваблювала природна 
краса краю і його мешканці, а з іншого, йому дуже 
імпонувала постать Якова Михайловича та цікави-
ла родинна бібліотека Захаржевських, в якій було 
зібрано багато творів, в т. ч. і старовинні рукописи. 
Слід зазначити, що нажаль будівлі часів Г. Сково-
роди, де він перебував не збереглися. А знаменитий 
будинок з колонами родини Донець-Захаржевських 
було зведено вже на поч. 19 ст. У 1972 на тери-
торії садиби встановлено пам’ятний знак Г. Сково-
роді у вигляді гранітного каменю. З чолового боку 
пам’ятного знаку закріплено меморіальну дошку  

Пам’ятний знак Г. Сковороді на території садиби Донець-
Захаржевських-Задонських. Фото 2018.
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з чорного полірованого граніту із присвятним  
написом, що у Великому Бурлуку 1770—80-х рр. 
перебував український філософ і письменник 
Григорій Савич Сковорода.

В серед. 18 ст., вже була усунена небезпека  
татаро-турецьких нападів, тому царський уряд Росій-
ської імперії у 1765 вирішив ліквідувати полковий  
поділ Слобожанщини. Замість нього було створено  
Слобідсько-Українську губернію, яка існувала у 
1765—80-х рр. та охоплювала територію кол. сло-
бідських козачих полків за винятком Чугуївського  
повіту, який тепер входив до складу сусідньої Бєл-
городської губернії. Тобто було повністю скасовано  
козачий устрій Слобожанщини. Козацькі полки 
реорганізовано в регулярні. Губернія складалася  
із 5 слобідських козачих полків: Харківський, Ох-
тирський, Ізюмський, Сумський та Острогозький.  
Вона мала поділ на 5 провінцій з такими ж назвами 
як і полки. У 1780 Слобідсько-Українську губернію 
було ліквідовано, а замість неї створено Харківське 
намісництво. До нього ввійшла вся кол. губернія та 
частина ліквідованої у 1779 Бєлгородської губер-
нії. У 1835 Харківське намісництво було перей-
меновано на Харківську губернію, яка складалася  
з 11 повітів. Великобурлуччина увійшла до складу 
Вовчанського повіту, де перебувала до 1923. Було 
видано царські укази згідно з яким, козацьку стар-
шину було зрівняно у правах з дворянством, а ря-

Ткацький верстат кін. 19 ст., який зберігається у Велико-
бурлуцькому краєзнавчому музеї. Фото 2018.

дових козаків було позбавлено козацьких прав. При 
цьому, ці ж укази юридично оформили закріпачен-
ня лівобережного селянства. Поступово старшина 
почала рядових козаків перетворювати у своїх крі-
паків. Наприкін. 18 ст. маєток Захаржевських у Ве-
ликому Бурлуку перейшов до Андрія Яковича, сина 
Якова Михайловича, який помер у 1801. Маєток 
складався з панського подвір’я з будинком, садом,  
дерев’яною церквою, 2 млинів на р. Великий Бур-
лук і величезних земельних володінь. Андрій Яко-
вич, ставши господарем маєтку, приступив до його 
перебудови. Він вирішив замінити старий будинок 
новим та побудувати нову церкву на ін. місці. Стара 
церква знаходилася на подвір’ї садиби. Побудовано 
її було ще у 1675. Новий храм планувалося побуду-
вати проти будинку на пагорбі. Будинок і храм були 
кінцевими точками забудови садиби. Новий буди-
нок вражав своєю красою. Він був двоповерховим, 
пофарбованим у світло-коричневий колір з білими 
колонами. Прикрашали його: портик, балкон, кар-
низ із медальйонами по фронтону, ставні-жалюзі, 
залізна балюстрада. Все було зроблено просто, без  
особливих прикрас, але саме в цьому і була своєрід-
на краса садиби. Всередині будинку були просторі  
і світлі кімнати. У 1826—39, Андрій Якович побу-
дував церкву в пам’ять про померлу дружину, яку  
дуже любив і нічого для цього не шкодував. Церк-
ва вражала своєю красою, як зовні так і всередині. 
Вона відома, як Преображенська церква. Проісну-
вала до 1937 і була неповторною архітектурною 
спорудою, окрасою Великого Бурлука.

А. Донець-Захаржевський був великим земле-
власником. На території його земельних володінь 
проживало до 5 тис. чол. Селяни, що жили на цих 
землях, стали його кріпаками. Весь час вони за-
знавали всіляких утисків. Панщина була 3 дні на 
тиждень. У них було відібрано частину лугів і лісів, 
змушені були гатити ставки, копати криниці, виру-
бати і викорчовувати дерева, а також працювати на 
будівництві будинку і церкви. При цьому, основним 
заняттям селян було землеробство і скотарство. 
Вирощували переважно зернові культури, а також 
картоплю і цукрові буряки. У 1841 А. Донець-За-
харжевський помер. Весь спадок перейшов до його 
доньки — Єлизавети Задонської.

У 30-х рр. 19 ст. у Великому Бурлуку починається  
родовід Задонських. Єлизавета Андріївна Захар-
жевська-Задонська була найбільшою землевласни-
цею на той час Вовчанського повіту. Є. Задонська 
вийшла заміж за Воїна Дмитровича Задонського,  
який був професійним військовим. Він не займав-
ся веденням господарства на відміну від батька  
Є. Задонської, так як весь час ніс військову службу. 
Він з 7 р. почав військову службу, ще на Кавказь-
ких оборонних лініях. Дуже швидко підіймався 
по службових сходинках, часто отримуючи черго-
ве військове звання за проявлену хоробрість в тій 
чи ін. військовій операції. Особливо відзначився під 
час французько-російської війни 1812. Він присвятив  
військовій службі 40 р. свого життя, почав з пра-
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Панський ставок біля садиби Донець-Захаржевських-Задонських в смт Великий Бурлук. Фото 2018.

Будинок Донець-Захаржевських-Задонських в смт Великий Бурлук. Фото 2018.
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порщика, а закінчив генерал-лейтенантом. Після  
відставки жив у Великому Бурлуку. Вже в похи-
лому віці під час Кримської війни (1853—56)  
вирішив повернутися на службу в діючу армію, але  
у 1855 помер від тифу у м. Миколаєві. Його похова-
ли у Великому Бурлуку у Преображенській церкві.

В серед. 19 ст. у Великому Бурлуку було 421 двір,  
православна церква та 4 заводи — винокурний, 
селітровий, вівчарний, кінний. Проводилися 2 рази 
на рік великі ярмарки, на які приїжджало багато 
людей з різних повітів. У 1849 Є. Задонська почала  
будувати домову церкву, яку у 1851 освятили як  
храм Святої Трійці. Але окрасою Великого Бур-
лука залишався Преображенський храм та садиба  
Задонських: красивий будинок, квітники, сад, ставок. 

В 2-й пол. 19 ст. поступово розширюється тери-
торія як Великобурлуччини, так і окремо Великого 
Бурлука. Ще у 1838 з’являється с. Катеринівка на  
р. Нижня Дворічна, яке витягнуте вздовж русла 
річки на 7 км. У 1875 було засновано с. Андріївка,  
яке теж знаходиться на р. Нижня Дворічна. На тери-
торії ж самого Великого Бурлука також відбуваються 
зміни, його територія поступово розширювалась. 
Так, на Загреблі виникла нова вул. Середня, свої 
хати мешканці поставили в 2 ряди. Потім забуду-
вали вигін, на ньому, понад заболоченою частиною  
річки, де водилося багато жаб, потяглася Жабокрю-

смт Великий Бурлук. Сторожка Преображенського храму, 2-а пол. 19 ст. Фото 1986.

ківка. Скиданівку продовжила вул. Петриківка, яка 
з’єднала Загреблю із Замостом. Було збудовано 
вулиці по обидва боки Плужникового ярка. Одна  
з них мала назву Хворостянка (тепер вул. Горна), 
а ін. — Кладовищенська (тепер вул. Шевченка). За  
сл. Заміст виникло невелике с. Хутірець. Розросло-
ся с. Буряківка і почала забудовуватися Осіянська 
гора (тепер вул. Лікарняна). Одночасно з терито-
ріальним розширенням, збільшується поступово  
і кількість населення, так на серед. 80-х рр. 19 ст. у 
слободі мешкало 3520 чол. і налічувався 561 двір. 
У цей період поступово розвивалася і освіта на цій 
території. Так, у 1864 було відкрито народну школу, 
в якій у 1892 налічувалося 124 учні і декілька вчи-
телів. Курс навчання в школі був 3 р., також була  
бібліотека, що складалося переважно зі старих пе-
ріодичних видань. В цій школі навчалися переваж-
но діти заможних, селян до неї не допускали, серед 
них була суцільна неписьменність. Діти Задонських  
теж у цій школі не навчались, для них наймали  
гувернанток. Після домашньої освіти вони продов-
жували навчання, в основному за кордоном. 

Задонські були повними господарями у своїх 
маєтках. Вони призначили управителя своїм госпо-
дарством, який при цьому був і їх довіреною особою.  
Керівництво слободами здійснювалось через ота-
манів, які були головами слобід. Отамани розпо-



~  19  ~

 
нарис про Великобурлуцьку та ВІльХуВатську територІальнІ громаДи

ряджалися робочою силою, тяглом, реманентом  
і роботою селян, а вже продукцією — пани. Життя  
селян було дуже важким. Неврожаї, голод і епідемії   
були постійними супутниками життя селян. Уск-
ладнювало життя посилення експлуатації, це від-
бування панщини 3 дні на тиждень, яка мірялася 
не годинами на день, а нормами за різними видами 
праці. До праці на панщині притягувалося все насе-
лення, починаючи з дітей. Вагітним жінкам і жінкам  
з малими дітьми ніяких пільг не було. Залежність 
від поміщиків постійно зростала. Селянин не мав 
ніяких прав ні в чому, не міг перейти до іншого 
поміщика та навіть одружитися без дозволу пана.  
У більш тяжкому стані перебувала дворова челядь, 
яка не мала своїх господарств і своєї землі. Тобто 
пани розпоряджалися своїми людьми, як худобою. 
Задонські в цьому не були винятком, такі права на 
свої 5 тис. душ мали і вони. У них було, окрім зе-
мельних угідь, велике господарство: винокурний, 
шкіряний, 2 цегельні і селітровий заводи, постоялі 
двори на різних шляхах, вітряний млин та олійниця. 

У 1861 російським царем Олександром ІІ було 
підписано Маніфест про скасування кріпосного  
права. Ця подія поступово змінила життя всієї  
Великобурлуччини. Маніфест скасовував особисту  
залежність від поміщиків. Селяни дістали право 
купувати в особисту власність рухоме і нерухоме  

с-ще Підсереднє. Промислові майстерні, 2-а пол. 19 ст. Фото 2018.

майно, вести торгівлю, займатися ремеслом, одру-
жуватись без дозволу пана. Але реформа зберегла 
поміщицьке землеволодіння. Вони залишилися 
власниками земель.

Великий Бурлук після скасування кріпосного 
права став волосною слободою. Великобурлуць-
ка волость входила до Вовчанського повіту Хар-
ківської губернії. До волості увійшли 4 громади:  
Загреблянська, Замостянська, Гора-Буряківська  
та Крикунівська, а також громади сусідних сіл:  
Федорівки, Малого Бурлука, хут. Микільський  
(тепер с-ще Микільське), Хатнього, Амбарного, Гри-
горівки, Катеринівки, Рогозянки і Козинки (тепер 
с. Мілове). Волосне управління очолював волос-
ний старшина.

Після скасування кріпосного права у Вовчансько-
му повіті було 36 землевласників, з них 13 дворян-
ських сімей. Найбільшими серед них землевласни-
ками були Задонські — 40 тис. дес. (43701 га) та 
Трубецькі — більше 20 тис. дес. (21850 га) землі.  
Внаслідок скасування кріпосного права та новов-
ведень у сільському господарстві, Є. Задонська ви-
рішила ще за життя розділити між дітьми весь свій 
спадок. Своєму старшому сину Андрію віддала 
Бурлуцький маєток та 3 ділянки землі, одна з них за 
жеребком навколо Катеринівки, борг в 275 тис. руб. 
і декілька сіл — Підсереднє, Сірий Яр, Миколаївка  
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Довга, Малахове і Басове. Ін. сину Олександру —  
Калинник, Цецоріно, Олександрівка і Гнилиця. 
Молодшим синам: Івану — Литвинівка, Володи-
миру — Плоске, Захарові — Федорівка. Дочці 
Олені — Старо-Вівчарське. Собі Є. Задонська за-
лишила села: Шипувате, Канівцеве, Печенізьке 
(кол. Миколаївка Третя). Після поділу спадщини  
діти Задонських господарювали кожен по-своєму. 
Сама ж Є. Задонська на своїх земельних володін-
нях не господарювала, а передала все управителю. 
Селяни сподівалися внаслідок реформи збільшити 
свої наділи, але марно. Задонські відібрали у них 
500 дес. (546 га) біля Петрикового, землі від Шапа-
ревого Яру до Сліпцевої діброви, а також ліси, що 
були у спільному користуванні. При поселенні на 
бурлуцьких землях припадало 6 дес. (6,55 га), а за 
реформою душовий наділ становив 3 дес. (3,27 га). 
До того ж землю селяни мали викупити. Тобто, і 
після реформи життя селян не поліпшилося, вони  
приречені були жити в злиднях, розорятися і пот-
рапляти в кабалу. Нестатки примушували селян 
найматися на важку роботу в економії або йти на 
заробітки до великих міст, часто залишаючи рідне 
село назавжди. Слід зазначити, що після реформи 
нащадки Задонських не зуміли перебудувати свої 
господарства і пристосуватися до нових реалій. 

Тому частину земельних володінь продали, а час-
тину віддали в оренду.

У 80-х рр. 19 ст. сл. Великий Бурлук залишаєть-
ся однією із самих розвинутих, тобто селян-влас-
ників налічувало 561 двір, 4409 дес. (4817 га) орної 
землі, була кам’яна церква, школа, лікарня, волосна 
управа, поштова станція, хлібна крамниця, 3 лавки, 
33 млина та проводилось на рік 6 ярмарок.

З 2-ї пол. 90-х рр. 19 ст. на Великобурлуччині 
починаються важливі зміни. Пов’язані вони були з 
новим головою земської управи Вовчанського пові-
ту, до складу якого входила і Великобурлуччина. 
Тобто, у 1893 головою земської управи було обрано 
Василя Григоровича Колокольцова (1867—1934). 
Він був відомим суспільним та політичним діячем 
Російської імперії кін. 19 — поч. 20 ст. За освітою 
був агрономом і дуже заможним землевласником 
Вовчанського повіту. Потім став Почесним грома-
дянином м. Вовчанська. З 1911 був статським рад-
ником, згодом займав посаду комісара Вовчанського 
повіту, а в період національно-визвольних змагань 
(1917—21) ввійшов до уряду гетьмана П. Скоропад-
ського (1873—1945), став міністром землеробства  
у 1918 — лип. 1919 та розробив проєкт аграрної  
реформи. У 1920 вимушений був емігрувати на  
пароплаві «Костянтин» евакуювався до Греції.  

с. Червона Хвиля. Будівля кол. конюшні, кін. 19 ст. Фото 2018.
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У дорозі захворів на тиф, його помістили для лі-
кування у російський госпіталь у м. Салоніки  
(Греція), після одужання переїхав до Сербії і  
працював у лісному маєтку. У 1923 переїхав до 
м. Берліна (Німеччина), де працював бухгалтером.  
А з 1925 жив у м. Парижі (Франція), де працю-
вав завідуючим складом на автомобільному заводі 
«Рено». Одночасно був членом масонської ложі 
«Північна зірка» та товариства Тургенєвської біб-
ліотеки, а також спочатку членом правління «Хар-
ківське земляцтво», а потім його почесним голо-
вою. У 1934 в м. Парижі він помер, наклавши на 
себе руки.

В. Колокольцов, після свого обрання, відразу за-
пропонував провести масштабні реформи, що були 
спрямовані на благоустрій повіту, розвиток освіти 
і культури. Планувалось широкомасштабне будів-
ництво земських шкіл, лікарень, містків, доріг, 
кінно-поштових станцій, дільниць поштово-теле-
графного зв’язку, ветеринарних та агрономічних 
пунктів. 

Земські діячі дуже скептично поставились до 
новацій нового голови. Часто починання не зна-

ходили підтримки земських зборів. Супротив був 
дуже сильним. Було розгорнуто широкомасштаб-
ну боротьбу проти нього. Вона була у вигляді не-
скінченних ревізій, спочатку з боку своїх, а потім 
з боку губернських представників, жандармських  
офіцерів та міністерства. Завдяки цьому, як він сам 
підкреслював, став точним у роботі, дотримував-
ся завжди вусьому закону, ніколи не виходив за 
межі правового полю, а головне вів звіти бездоган-
но і земську справу оберігав від будь якого полі-
тичного впливу. Тобто, незважаючи на все це, він 
зміг витримати натиск з усіх боків і практичне все, 
що задумав втілити у життя. Він всього себе від-
давав праці у земстві. Для того, щоб були кошти 
для будівництва та розвитку, він збільшив земсь-
кий податок вусіх сферах діяльності, став регу-
лярно проводити на базарній площі м. Вовчанська  
ярмарки та різні лотереї, а також витрачав багато 
особистих коштів. Все будівництво було тільки  
за рахунок коштів бюджету повіту, без підтримки 
губернії. Бюджет повіту складав майже 2 млн. руб.,  
а податки — 3 руб. з дес., із кожного заводу до  
30 тис. руб. Усі гроші йшли на потреби краю, хоча 
і їх не завжди вистачало на все. При цьому завдяки 
діяльності Колокольцова Вовчанський повіт, став 
найбільш розвинутим на Слобожанщині. Загалом, 
на поч. 20 ст. Вовчанський повіт по темпам благо-
устрою, розвитку освіти і культури зайняв 2 місце  
у Російській імперії після Московського повіту.

Великобурлуччина теж не відставала по темпам 
розвитку від ін. волостей Вовчанського повіту. У 
1898 у Великому Бурлуку земство збудувало одну 
на всю волость 2-класну школу на 200 учнів. У 1909 
було відкрито ще одну школу і двокласне училище. 
До неї приймали дітей тільки з привілейованих сі-
мей і вони навчалися в ній 4 р. Вона належала до 
єпархіальних шкіл, які готували учнів до вступу в 
духовну семінарію. Школа мала лише один випуск. 
У роки Першої світової війни її було переобладна-
но під госпіталь, а згодом під лікарню. Під час вій-
ни при підтримці Вовчанського земства було збу-
довано школи у Буряківці, Вільхуватці, Хатньому 
і Шипуватому. 

Будівля Вільхуватської лікарні, поч. 20 ст., в якій працював 
заслужений лікар УРСР Харченко О. Ф. Фото 2018. 

смт Шипувате. Комплекс споруд Шипуватської школи, поч. 20 ст. Фото 1986.
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Вони були одноповерхові, цегляні, на 6-класних  
кімнат із залою на 500 чол. (є пам’яткою архітек-
тури місцевого значення). У 1891 за кошти земства  
у Великому Бурлуку було збудовано лікарню з 2 
приміщень. Одне — для амбулаторного, друге — 
на 20 ліжок стаціонарного лікування. При лікарні 
був 1 лікар, 2 фельдшери, акушерка і 8 робітників. 
Лікування було безкоштовне. У 1908 у Великому 
Бурлуку побудували ветлікарню. У ній лікували 
тварин, а також якщо була потреба, то обслугову-
вали худобу селян виїздами. Виїзди ветлікарів оп-
лачувало земство.

Окремо, слід зазначити, що велике значення для 
розвитку економіки Великобурлуччини мала збу-
дована на поч. 20 ст. залізниця Куп’янськ—Вов-
чанськ, яка проходила через територію краю. У 
будівництві брали участь селяни Великого Бурлука 
та навколишніх сіл. Працювали з раннього ранку 
до пізнього вечора, декілька років. Також будували 
залізничні станції і роз’їзди: ст. Шипувате, роз’їзд 
Вадбольський, ст. Бурлук, роз’їзд Гнилиця, ст. За-
донська (Приколотне) (1898). У 1901 прийшов пер-
ший потяг. Це був паровоз з 30 товарними вагона-
ми зі швидкістю 30 км/год. Цей потяг міг замінити 
обоз на 1 тис. підвід з 2 тис. коней. Для обслуго-
вування потягу було потрібно 10 чол., а для обозу 
до тис. чол. Поступово до ст. Задонська потяглися  
у м. Валуйки і м. Вовчанськ.

У 1907 купець А. Прилуцький збудував олійни-
цю на хут. Приколотне, яка давала 3 т продукції на 
добу. Відкрито було також зернопункт, а в 1911 спо-
руджено цегельний завод.

смт Шипувате. Будівля кол. шпиталю, 1910-і рр. Фото 2018.

У 1905 в Україні розгорнувся масовий револю-
ційний селянський рух за землю. Хвиля соціального 
руху захопила і Великобурлуччину. Цьому сприяло 
гостре малоземелля, нещадна поміщицька експлу-
атація, різні податки і побори, а також політичне  
безправ’я селян. На своїх зібраннях селяни ухвалю-
вали постанови, які вимагали відібрати і розподіли-
ти між собою поміщицькі землі. Тяжко тоді жилося 
селянам. Їх постійними супутниками були малозе-
мелля і злидні. Всі кращі землі належали поміщи-
кам і куркулям. Лише у володіннях Задонської було  
34 тис. га землі. Спалахнули селянські заворушення. 
Поширеною формою протесту проти безземелля  
було спасування худобою поміщицьких угідь, 
посівів, рубання лісів. Так, селяни Вільхуватської  
і Козинської волостей самочинно рубали ліс, забира-
ли худобу, реманент, грабували і зпалювали садиби. 
Загалом, у Вовчанському повіті було 109 повстань. 
Влада намагалася розправлятися з повстанцями.  
Декілька разів надсилаючи загони поліції і війська, 
але не скрізь вдавалося одразу придушити виступи. 
Багатьох били шомполами, найбільш активних за-
арештовували і конфісковували їхнє майно.

Російський цар Микола ІІ був дуже наляканий 
селянським рухом. Тому, з метою ослаблення його 
та створення на селі надійного соціального опору  
в особі заможних селян, уряд провів у 1906 аграрну  
або Столипінську реформу (за ім’ям тодішнього 
голови російського уряду П. Столипіна). До ре-
форми в багатьох селах України існувало общинне 
землекористування. Землею розпоряджалася сіль-
ська община, яка проводила поділ землі між селя-
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смт Великий Бурлук. Водонапірна башта біля залізничного 
вокзалу. Фото 1987.

нами-общинниками. У Великому Бурлуку землі, 
крім панських, було поділено між громадами: За-
греблянською, Замостянською, Гора-Буряківською. 
Поле громади ділили на 3 частини. Перше було під 
озимину, друге засівали яровиною і третє під то-
локу. Кожного року все це міняли, дотримувалися 
сівозміни трипілля. Толоку використовували для  
випасу громадської худоби. Перед жнивами її діли-
ли між селянами. Кожна сім’я обробляла і засівала 
свій наділ самостійно. Отже, в Бурлуку існувало 
общинне землекористування. Згідно з реформою 
селяни мали право вийти з общини зі своїм наді-
лом, поселитися на полі свого наділу, тобто вийти 
на хутори або відруби, мали право продати землю. 
Одразу декілька сімей вийшли на хутори з невели-
кими наділами. 18 листоп. 1910 відбулося селян-
ське зібрання Загреблянської громади для розгляду  
прохання 19 селян, які вирішили вийти на відруб, 
а також прийняло рішення нарізати 380,5 га всіх 
земельних угідь біля дороги Плоске—Катеринівка 
19 господарям, що добровільно виходять з земгро-
мади на відруб. Навесні 1911 Вовчанська повітова 
землеупорядна комісія вирізала в Жуковому Яру 
ще 9 садиб. На них оселилися найбагатші відруб-
ники. Ця реформа не поліпшила положення селян, 
а навпаки привела до поглиблення класового роз-
шарування на селі. В гонитві за прибутками помі-
щики створювали нові економії, здавали землю в 
оренду за дуже високими цінами, наживали великі 
прибутки завдяки багатотисячної армії наймитів  
і малоземельної бідноти. Після реформи спостеріга-
лось використання в економіях більш удосконалених  

смт Великий Бурлук. Будівля залізничного вокзалу. Фото 1987.

смт Приколотне. Будівля залізничного вокзалу. Фото 1987.
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знарядь праці. У вигляді тяглової сили окрім волів  
вже використовують трактори.

Політичні події перших десятиліть 20 ст. дуже 
тяжко позначилися на становищі населення гро-
мад. Мешканці Слобожанщини, які були частиною 
Російської імперії взяли участь у Першій світовій 
війні (1914—18). Розгортанню нової хвилі націо-
нально-визвольної боротьби в Україні вплинув 
Жовтневий переворот у Петрограді (1917).

У Великому Бурлуку після приходу до влади 
більшовицьких окупантів особливо селяни почали  
розкрадання живого і мертвого інвентарю та корму 
в економіях, яких у волості було 21. Волосне зем-
ство всіляко намагалось з цим боротися, вживало  
заходи, але вони не давали жодних результатів.  
8 січ. 1918 було скликано волосні земські збори для 
обговорення справ у волості. Було прийнято рішен-
ня про усунення волосного земства, а замість нього 
було обрано тимчасовий військово-революційний 
комітет, що взяв на себе всі обов’язки волосного 
земства. Головою ревкому став І. Застьола. В де-
яких селах було створено Ради, які здійснювали 
перші земельні закони. Біднякам і середнякам було 
передано поміщицькі землі, зерно, худобу, майно  
з панської економії.

Але, не дивлячись на соціально-політичну си-
туацію, більшість бурлуцьких земель залишалась  
в руках поміщиків. Маєтки і землі у Великому Бур-
луку, Сірому Яру та Катеринівці належали нащадкам  
В. Задонського. Значна частина поміщиків емігру-
вала за кордон, а Задонські залишилися у своїх маєт-
ках. У груд. 1918 на землях Великобурлуччини по-
чали розвиватись численні військово-громадянські 
формування. Так, одна з груп на чолі з анархістом 
М. Сахаровим, який був військовим дезертиром та 
час від часу воював на боці більшовиків, захопила 
владу і передала управління Вовчанському земству. 
Тоді ж, у груд. і було пограбовано та розгромлено 
надбання Задонських в їхньому маєтку. 14 січ. 1919 
червоноармійський загін розгромив групу Сахаро-
ва, якого згодом його було страчено.

У квіт. 1918, внаслідок воєнних дій, Великий  
Бурлук було зайнято союзницькими німецько- 
австрійськими військами. Одразу було відновлено 
старий поміщицький режим. Населення не підтри-
мувало українських союзників, які боролися зі ста-
новленням більшовицького режиму та організувало 
підпільну боротьбу, якою керував Платон Євстра-
тович Кисіль. Про це повідомляв і інструктор Цен-
тральної Ради у Вовчанському повіті. 29 квіт. 1918 
Центральну раду та весь державний апарат було 
ліквідовано, новоствореним українським урядом 
на чолі з гетьманом П. Скоропадським. Невдовзі 
представників гетьманату було постановлено керу-
вати і у Великому Бурлуку. У таких складних умо-
вах продовжував діяти антиукраїнський рух опору. 
Військові загони гетьманату боролися з першим 
організованим більшовицьким Вовчанським пар-
тизанським загоном.

У січ. 1919 Червона армія захопила тогочасну 
територію Харківської губернії, в т. ч. і Великобур-

луцьку волость. Але в Україні розвивався т. зв. «Бі-
лий терор» військ Денікіна. Червона армія вела бо-
ротьбу з денікінцями на Зміївському, Куп’янському 
і Чугуївському напрямках. 25 черв. 1919 загони 
увійшли до м. Харкова, а пізніше і до сл. Великий 
Бурлук. У груд. 1919 Червона армія відтіснила вій-
ська Денікіна з Харківщини. Більшовицьку владу 
було відновлено, скрізь були створені революційні 
комітети. А на поч. 1920 успішно пройшли вибори 
до волосних та повітових Рад.

У 1923 Вовчанський повіт було розділено на  
8 районів, серед яких утворився Великобурлуць-
кий. Центром району став Великий Бурлук. Вели-
кобурлуцький район увійшов до складу Харківської 
області у складі Української РСР з 27 лют. 1932.

15 квіт. 1920 було прийнято рішення про розподіл  
поміщицьких земель. Було створено першу кому-
ну, під яку відібрали садибу Задонських. В ній роз-
містилося 96 сімей. Вони мали 130 га землі, 12 га 
саду, 6 пар волів, коня і корову. У 1924 збільшилась  
чисельність комуни та їм було виділено ще додат-
ково землі і садибу у с. Плоске, куди потім вся ко-
муна переселилась. Вони жили дружно і сумлінно 
трудилися. Поступово їх господарство зростало.  
У 1925—26 до комуни вступило багато бідняків  
і середняків, одночасно збільшувався і земельний 
фонд. Окрім цієї комуни, у 1924 було створено ко-
муну «Вільна праця» на базі радгоспу ім. Манцева.

Велику роль у переході селян на шлях колек-
тивного господарювання відіграла створена у квіт.  
1929 Великобурлуцька МТС. Вона налічувала  
54 трактори та багато причіпних знарядь. Лише 
протягом першого весняного сезону 1929 МТС 
обробила бл. 3 тис. га земель у колективних та  
індивідуальних господарствах. При МТС було від-
крито курси трактористів. На поч. 1930-х рр. на  
Великобурлуччині розпочалася примусова насиль-
ницька колективізація. В центрі Бурлука було ство-
рено 4 колгоспи: «Нове життя», «Колос», «Радян-
ське село», «Перемога». На території майбутнього 
колгоспу ім. Леніна, що виник у 1951 внаслідок 
укрупнення колгоспів, з’явилося більше 10 кол-
госпів.

Відбувалися і значні зміни у культурному житті, 
побуті, галузі охорони здоров’я. Наприкін. 1920-х рр.  
повністю було подолано проблему неписьмен-
ності серед дорослого населення. На поч. 1930 
у Великому Бурлуку було відкрито 2 нові школи.  
Значно розширилася мережа культурно-освітніх 
закладів. Працював клуб, бібліотека. З’явилися 
нові громадські будівлі: телефонна станція, кни-
гарня, універмаг, житлові будинки. У 1930 почав 
діяти радіовузол на 500 абонентів, а з 1931 стала 
виходити районна газета «Прапор колгоспника». 
Також працювала поліклініка, в якій надавали ме-
дичну допомогу трудівникам кваліфіковані лікарі. 
Функціонували стоматологічний кабінет, дитяча 
консультація і протитуберкульозний диспансер.

Наприкін. 1920-х рр. радянська влада почала 
застосовувати більш жорстку політику по відно-
шенню до селян, що призвела до трагічних подій. 
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Наслідком її став Голодомор 1932—33. Зокрема,  
сільське населення Харківської області в повній мірі 
відчуло на собі особливості цієї політики. Владою  
було оголошено план хлібозаготівель, який повинні  
були виконати на місцях. План передбачав вилу-
чення зерна у селян за низькими цінами, практично  
задарма. За відмову продавати зерно за такими ці-
нами селян притягували до кримінальної відпові-
дальності, накладали штрафи, несплата яких тягла 
за собою конфіскацію майна боржників. Одночасно  
збільшувався податковий тиск на селян, в цілому 
податки зросли в 3—4 рази. Селяни не витримува-
ли і розорялися, але цього було мало. Влада почала 
конфіскацію майна. Загалом по всій Україні було  
конфісковано 33 тис. селянських господарств.  
Селяни не бажали задарма працювати на державу, 
почали зменшувати посіви та вирізати поголів’я 
худоби. У відповідь владою було взято курс на су-
цільну колективізацію. Перехід селянського госпо-
дарства на колективний шлях став розглядатися  
владою, як універсальний засіб розв’язання всіх 
проблем сільського господарства. Колгоспний лад 
створював для влади майже ідеальні умови щодо 
вилучення всього вирощеного зерна. Одночасно  
з колективізацією в країні розпочали боротьбу 
з заможними селянами тобто «куркулями», які 
мали індивідуальні господарства. Почали їх пов-
не знищення. За неповними даними в Україні було  
розкуркулено щонайменше 200 тис. селянських 
господарств. Так, у 1930 за допомогою жорстоких  
репресій, конфіскації «розкуркулених» господарств, 
повного вилучення зерна в колгоспах влада заго-
товила рекордну кількість зерна — 400 млн пудів  
(6,5 млн т). У 1931 — 380 млн пудів (6,2 млн т),  
але вимела все зерно з українського села. Почала 
відбуватись деградація сільського господарства, 
безгосподарність, некомпетентність керівництва  
і внаслідок значне зменшення врожаю. А плани хлі-
бозаготівель не зменшувались. У підсумку — голо-
дування в селах, яке почалося ще взимку 1931—32,  
а потім у 1932—33 переросло в справжній голод.  
Особливо постраждала Харківська область, де від 
штучного голоду померло бл. 2 млн осіб, а на тере-
нах громад більше 62 тис. чол. У самому Великому 
Бурлуку померли від голоду сотні людей. В окре-
мих селах вимирали цілими сім’ями. Декілька сіл  
припинили своє існування. Згідно свідчень місце-
вих жителів, що дожили до наших днів, відомо що 
представники влади проводили нещадні побори. 
У людей відбирали все, що було вирощено в полі 
чи городі. Тих, хто приховував врожай чи не хотів 
віддавати продукти, вивозили в поле під стоги сіна, 
били і залишали там, щоб люди замерзли від го-
лоду і холоду. Продукти харчування та врожай за-
бирали бригади з 5 чол. Вони приходили в будь-
який час. Ті, хто вступив до колгоспу добровільно, 
нічого взамін не отримували і не відчували ніякої 
опіки від держави. У селах голодували всі, окрім 
тих, хто був у бригадах. Люди вживали все підряд: 
траву, кору з дерев і коріння. Траплялися випадки 
канібалізму. Померлих людей ховали на кладовищі 

в загальній ямі, були випадки коли кидали в могилу 
ще ледь живих людей. Це був справжній геноцид 
українського народу, який було організовано уря-
дом СРСР шляхом створення штучного масового 
голоду. Але були окремі випадки, коли голови кол-
госпів піклувалися про своїх мешканців. Також у 
колгоспі у великих казанах варили куліш і годували 
людей. Завдяки цьому більша частина людей вижила.

Загалом все це було зроблено для того, щоб при-
мусити усіх селян працювати в колгоспах і назавжди 
покінчити з їх опором аграрній політиці радянської 
влади. Тому влада застосовувала розгорнутий під 
виглядом хлібозаготівель терор голодом.

Тільки наприкін. 80-90-х рр. 20 ст. про Голодо-
мор з’явилися наукові статті, спогади очевидців, 
про нього заговорили в пресі. Було складено марти-
ролог жертв Голодомору, щорічно проводяться дні 
їх пам’яті. У декількох селах встановлено пам’ятні 
знаки жертв Голодомору 1932—33.

У 1933—39 спостерігався вже деякий підйом Ве-
ликобурлуччини. Поступово зміцнювались колек-
тивні господарства. Колгоспні поля оброблялись 
тракторами ХТЗ. Вся сільськогосподарська техніка 
була зосереджена у МТС, які укладали угоди з кол-
госпами на виконання всіх робіт, це оранка полів, 
культивація, боронування, збір врожаю та обмолот 
зернових. При МТС діяли курси, які готували трак-
тористів, в них постійно була потреба. У 1932 ос-
новною формою організації праці в колгоспах ста-
ли виробничі бригади. За ними закріплялася земля,  
а доходи ділилися за кількістю і якістю праці кож-
ного колгоспника. З цією метою було запроваджено  
трудодень, точний облік і контроль праці в колгоспі.  
У 30-х рр. 20 ст. на Великобурлуччині поширився 
рух жінок-механізаторів, вони закінчували курси  
і ставали трактористками. Жінки не відставали 
від чоловіків, а працювали на рівні, результативно 
виконуючи норму. Поступово збільшується вироб-
ництво сільськогосподарської продукції, перш за 
все зернових і цукрових буряків з гектару. Основ-
ним підприємством по переробці зерна у Великому 
Бурлуку був млин, на якому мололи муку різних 
сортів, а просо і гречку на крупорушці. Також на 
його території діяла олійниця, але основну роль 
у виробництві олії відігравав Приколотнянський 
олійний завод. У 1936 було збудовано електричну 
станцію потужністю 25 кВт, яка давала енергію для 
освітлення і задоволення виробничих потреб. У 2-й 
пол. 30-х рр. спостерігаються зміни у будівельній, 
медичній та освітній галузях.

У 1941 розпочалася німецько-радянська війна, 
яка принесла з собою смерть і розруху. Нацистські 
окупанти, користуючись своєю перевагою, просу-
валися вглиб країни. У жовт. 1941 німецькі війська 
підійшли до м. Харкова, а 24 жовт. окупували його. 
Лінія фронту проходила по р. Сіверський Донець. 
Навесні 1942 німецькі війська перейшли у наступ. 
Радянські війська вели оборонні бої. Велику до-
помогу радянським наземним військам надавали  
авіачастини, що базувалися на великобурлуцькому  
аеродромі. У черв. 1942 розпочалися бої і на  
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Великобурлуччині. 10—14 черв. 1942 німецьке ко-
мандування проводило операцію під назвою «Віль-
гельм», їм потрібно було оволодіти рубежем на лі-
вому березі р. Великий Бурлук. 15—16 черв. 1942 
велися танкові бої біля сіл Вільхуватка та Зарубин-
ка, а також у Старохутірському яру і біля с. Підсе-
реднє. За 2 дні тяжких боїв було знищено 120 ні-
мецьких танків і багато живої сили ворога. У цих 
боях більш за всіх себе проявила 6 окрема танкова  
бригада під командуванням майора С. Хопка. Його 
бригада завдала тяжкої поразки ворожим німець-
ким фомуванням. Запеклі бої велися західніше 
Великого Бурлука і біля с. Михайлівка. Особли-
во відзначились артилеристи — командир взводу 
С. Медвєдєв та політрук Н. Гордєєв. Завдяки вмі-
лому командуванню С. Медвєдєва знищили 5 воро-
жих танків і більше 200 нацистів. Після підбиття 
ворогом гармат, артилеристи вступили у рукопаш-
ний бій. У цьому бою С. Медвєдєв особисто зни-
щив 17 нацистів і підірвавши гранатою ворожий 
танк, загинув. Політрук Н. Гордєєв, 22 черв. 1942 
відзначився в бою за с. Михайлівка. Під його  
командуванням артилерійська батарея знищила  
15 нацистських танків, 10 кулеметів і бл. 300 німець-
ких солдат і офіцерів. Коли гармати було пошкод-
жено, Н. Гордєєв зібрав навколо себе останніх арти-
леристів і вони вогнем з автоматів та гранатами до 
останнього обороняли свої позиції. С. Медвєдєву 
та Н. Гордєєву було посмертно присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. В цей же проміжок часу, 
у районі с. Вільхуватка також відзначився старший 
лейтенант В. Хазов, який зі своїми 3 гранатами  
влаштував засідку. За 2 дні його взвод знищив  
27 нацистських танків. За проявлену винахід-
ливість і відвагу йому було присвоєно теж Героя  
Радянського Союзу. Незважаючи на опір з боку  
радянських військ, до кін. черв. 1942 всю Велико-
бурлуччину було окуповано німецькими військами. 
На всій території було встановлено окупаційний  
режим. Вони грабували населення, відбирали худо-
бу і харчі, виганяли людей з домівок і спалювали їх, 
жорстоко карали непокірних, деяких розстрілювали.  
Окупанти вимагали повної покори від всіх, але це 
багатьох не влаштовувало, тому у кого була мож-
ливість пішли у підпільні групи. Створили так зва-
ний невидимий фронт. У Великому Бурлуку діяли 
2 окремі підпільні групи. Однією керувала Г. Пар-
хоменко, раніше вона працювала вчителем, тому її 
місцеві добре знали і підтримували. Вона пройшла 
спеціальну підготовку до підпільної діяльності у 
м. Москві і повернулася до Великого Бурлука. Не-
залежно від її групи діяв підпільний райком ком-
сомолу під керівництвом О. Руденко. Підпільники 
спочатку переставили дорожні покажчики і завдя-
ки цьому ворог просунувся не в тому напрямку, 
де готував удар. Писали самі і розповсюджували 
скрізь готові листівки. Також підпільники визволи-
ли 46 військовополонених, забезпечивши їх фаль-
шивими документами. Потім вони організували ін. 
важливу справу, щоб хліб не пішов до нацистської 

армії, роздавали його людям прямо з-під молотар-
ки. Більша частина йшла сім’ям радянських воїнів. 
Підпільники шкодили різними способами. По мож-
ливості вони проводили і бойові операції.

Слід зазначити, що не тільки у Великому Бурлу-
ку були підпільники. У с. Шипувате було створено  
бойовий партизанський загін. Очолював його ко-
лишній голова колгоспу І. Кизим. Вони здійснили  
ряд диверсій: підірвали кілька німецьких ешелонів, 
зруйнували залізничну колію, кілька разів порушу-
вали телефонний зв’язок, влаштовували засідки, 
знищували живу силу і техніку ворога. У серп. 1942 
5 партизанів з Шипуватого загинули. 

У дні окупації в радгоспі «Андріївський» був 
табір радянських військовополонених, яких вико-
ристовували на різних роботах. На поч. 1943, коли 
радянські частини були вже неподалік, у таборі  
відбулося повстання. Зброєю їм допомогли місцеві 
хлопці, позбиравши її на полях. Полонені захопили 
поліцаїв і посадили їх у льох, а на будинках вивіси-
ли червоні прапори, портрети радянських керівни-
ків і лозунги із закликами до боротьби. Тобто у на-
цистському тилу виник вільний населений пункт.

На поч. лют. 1943 6-й гвардійський кавалерій-
ський корпус і 201-а танкова бригада рухались  
у напрямку Великого Бурлука, і почалося поступове 
звільнення території кол. Великобурлуцького райо-
ну. Спочатку особливо відзначились винищувачі  
106-го авіаційного полку. Вони атакували склади  
з боєприпасами і пальним та живу силу. З 22 німець-
ких бомбардувальників, що стояли на майданчику, 
8 згоріло, а решту було пошкоджено. Потім 405-й 
окремий протитанковий полк та 555-й стрілець-
кий полк почали бої за визволення с. Григорівка та  
с. Катеринівка. 3 лют. 1943 частини 3-ї танкової  
армії визволили центр Великого Бурлука та вийшли 
до р. Бурлук. Але північна околиця Великого Бурлу-
ка залишилась у руках ворога. Нацистські війська  
створили міцні укріплення і засіли у приміщенні 
Червоної школи (не збереглася). Вона була розта-
шована на висоті, з якої добре бачилася прилегла 
територія, навколишні села та залізниця. Тому вони 
обладнали вогневі точки і відбивали атаку за ата-
кою. Бої тривали 5 діб. Також 3 лют. 1943 бійці 48-ї 
гвардійської та 180-ї стрілецької дивізій звільнили 
села Хатнє та Шипувате. Радянські війська вели 
важкі бої за с. Гогине, яке переходило кілька разів  
з рук в руки. Його разом з с-щем Приколотне, 
с. Слизневе та с. Волкове звільнили 4 лют. 1943 
бійці 42-го стрілецького полку 180-ї стрілецької 
дивізії. Було також звільнено села: Юр’ївка (кол. 
Пролетарка до 2016), Рублене, Комісарове, Підсе-
реднє та Устинівка. Вже 8 лют. радянські війська  
оволоділи важливими позиціями і перейшли у на-
ступ на чугуївському напрямку, а потім рушили до 
м. Харкова. Бої за визволення бурлуцької землі були  
дуже важкими та кровопролитними. При звільненні 
загинуло 2096 воїнів РСЧА. Пам’ять про них увічне-
но меморіалом у смт Великий Бурлук, братськими  
могилами у селах, пам’ятними знаками, експози-
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ціями музеїв та музейних куточків шкіл. Загалом  
на фронтах Другої світової війни перебувало  
11 тис. мешканців кол. Великобурлуцького району, 
із них 5,5 тис. не повернулися з фронту. Багато з них 
повернулися додому з бойовими нагородами. Деякі 
за бойові подвиги на фронтах німецько-радянської 
війни отримали звання Героя Радянського Союзу. 
Серед них: О. Антонов, І. Заболотний, І. Каліберда,  
І. Кисельов, К. Ольшанський, Л. Проценко, І. П’я-
тихін, С. Пугаєв, Л. Тарасов, М. Холод, Ф. Чайка, 
М. Єлисеєв. Імена Костянтина Ольшанського, Ле-
оніда Проценка та Михайла Холода, навічно зане-
сені до списків особового складу частин, кораблів  
і військово-навчальних закладів.

У лют. 1943, відразу після визволення терито-
рії кол. Великобурлуцького району місцеві жителі  
почали відбудовувати господарство. Було пошкод-
жено та знищено багато житлових, адміністратив-
них та громадських будинків. Але місцеві жителі  
не шкодували своїх сил, самовіддано працювали 
та робили все для того, щоб якнайшвидше відро-
дити громади. Почали відновлювати колективні 
господарства. Колгоспи одержували від держави 
насіннєву позичку на всю посівну площу. Завдяки 
збільшенню виробництва сільськогосподарської 
продукції, колгоспи громад постійно здавали для 
потреб РСЧА різні овочі. Поступово збільшувався  
врожай зернових. Загалом у 1943—44 було відбу-
довано 2 МТС, 4 радгоспи і 43 колгоспи. Відновили  
свою роботи медичні установи, школи і клуби. 
Вже після війни відбулися зміни в структурі сіль-
ськогосподарського виробництва — це укрупнення  
колгоспів. 1 січ. 1951 налічувалося 20 господарств, 
замість 43 дрібних колгоспів, що були раніше.  
У перші післявоєнні роки, за самовіддану працю 
по вирощуванню високих врожаїв озимої пшениці  
кращим працівникам було присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці з врученням ордену Леніна  
і Золотої медалі «Серп і Молот». Місцями їх трудо-
вої слави були села — Червона Хвиля, Федорівка,  
Плоске і Грачівка. Це працівники радгоспу  
«Червона Хвиля»: директор О. Майборода, керую-
чий відділенням П. Куценко, ланкові — М. Губіна, 
В. Житник, К. Колесник, Т. Лідовська, П. Олійник,  
Г. Пасмур, В. Сіренко. Отримали звання Героя  
Соціалістичної Праці також працівники радгоспу  
«Федорівський»: директор Ф. Фельберт, гол. інже-
нер Т. Скринник, бригадир П. Колінько, ланкові — 
О. Січкарьова, М. Чернецька, Є. Шевченко, Є. Ко-
рочанська, М. Лобанова, С. Щендригін, К. Шаба-
нова. Відзначились і представники ін. колгоспів: 
бригадир колгоспу ім. Леніна — А. Скидан, брига-
дир колгоспу «Росія» — М. Шев’яков та зав. птахо-
фермою цього ж колгоспу — І. Ситников.

У 1950—60-х рр. на Великобурлуччині спостері-
гаються зміни в адміністративно-територіальному  
поділі. Було ліквідовано у 1957 Вільхуватський,  
у 1963 — Дворічанський і Печенізький райони. 
Населені пункти і землі Вільхуватського і части-
на земель Дворічанського та Печенізького районів 

відійшли до Великобурлуцького району. На поч. 
1950-х рр. у сільському господарстві спостеріга-
лося відставання від зростаючих потреб країни, 
тому що держава більше приділяла уваги розвитку 
промисловості, перш за все важкої. Не було можли-
вості у влади одночасно як слід розвивати ці галузі. 
Сільське господарство все ще мало велику потребу 
в сільськогосподарських машинах та мінеральних 
добривах. Загалом у країні гальмувався розвиток  
сільськогосподарського виробництва через низькі 
закупівельні ціни. Дохід від продажу зерна, цукро-
вих буряків, соняшнику, продуктів тваринництва 
був невисоким. Плата за трудодні колгоспникам 
також була низькою. Слід зазначити, що серйозним 
гальмом у розвитку була надмірна централізація 
планування сільськогосподарського виробництва. 
Давалися вказівки з центральних органів країни, 
якими культурами засівати свої земельні площі.  
Ніяк не враховувались ґрунтові та кліматичні умови.  
У 2-й пол. 1950-х рр. почав поліпшуватись життє-
вий рівень місцевих жителів. Було підвищено заро-
бітну плату та скорочено робочий день до 7 год.  
Поліпшилось пенсійне забезпечення. Поступово 
проведено заходи з ліквідації відставання сільського  
господарства, перш за все шляхом укрупнення 
колгоспів. Вже у 1963 у районі було 28 колгоспів,  
5 радгоспів, 100,8 тис. га сільгоспугідь, 79,9 га  
орної землі, 634 трактори, 97 бурякозбиральних 
комбайнів, 387 вантажних автомобілів, 45,3 тис. голів  
великої рогатої худоби, 26,3 тис. свиней, 13,5 тис.  
овець, 139 тис. птиці. Спостерігався розвиток 
району і по ін. напрямкам, перш за все в культурно- 
освітній сфері та охорони здоров’я. Число шкіл та 
лікарень постійно зростало. Так у 1945 у громадах 
було 33 школи, 3 лікарні, районний Будинок культу-
ри і декілька сільських клубів та бібліотек. У 1965  
вже нараховувалось 70 шкіл, 1 районна лікарня,  
42 фельдшерсько-акушерських пункти, 23 сільських  
клуба та 21 сільська і 8 профспілкових бібліотек.  
Влада всіляко намагалася задовольнити побутові 
запити населення, особливо по забезпеченню буді-
вельними матеріалами. У 1959—65-х рр. збудова-
но 2233 житлових будинків. Також діяло 175 тор-
гівельних пунктів, 18 підприємств громадського 
харчування, комбінат побутового обслуговування, 
3 заводи будматеріалів, 2 маслозаводи та олійний  
завод. У 60-х рр. 20 ст. більшість сіл було електри-
фіковано і радіофіковано.

У 1963 Великий Бурлук став селищем міського 
типу. Зросло бюджетне фінансування. Завдяки цьо-
му було споруджено двоповерховий корпус серед-
ньої школи, готель на 40 місць, побутовий комбінат,  
автоматичну телефонну станцію на 400 номерів,  
автовокзал, продовольчий магазин, перукарню, 
майстерню для райоб’єднання «Сільгосптехніки», 
4 16-квартирних житлових будинки та ін. Значно  
було впорядковано вулиці, площі та сквери, на яких  
було посаджено понад 20 тис. декоративних та 
плодових дерев, а також багато квітів. Побудовано  
2 залізобетонні мости через р. Великий Бурлук.  
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Наприкін. 1960-х рр. знову відбулися територіаль-
ні зміни тоді ще Великобурлуцького району. Було 
відновлено Дворічанський та Печенізький райони, 
деякі населені пункти, що входили до їх складу, 
відійшли до Великобурлуцького району, а кілька 
сіл Середньобурлуцької сільради відійшли до Шев-
ченківського району. 

На поч. 1970-х рр. на території Великобурлуць-
кого району знову пройшло укрупнення колгоспів.  
Вагомий вклад в розвиток економіки внесли проми-
слові підприємства. Загалом у громадах працювало  
6 промислових об’єктів: цегельний, олійно-екс-
тракційний та сироробний заводи у смт Приколот-
ному, що стали потужними переробними підпри-
ємствами; районне об’єднання «Сільгосптехніка»;  
будівельні організації; автотранспортне підприєм-
ство. Вони забезпечували робочими місцями знач-
ну частину населення громад. На території олійно-
екстракційного заводу було реконструйовано склад 
готової продукції, зведено побутове приміщення, 
на подвір’ї заводу заасфальтовано 8 тис. кв. м доріг  
і майданчиків. Від заводської котельні до робітни-
чого кварталу проведено водяне опалення та тепло-
фіковано 80 квартир. Також на поч. 1970-х рр. було 
проведено ремонтні заходи у приміщенні Велико-
бурлуцького хлібоприймального пункту. Приведе-
но до належного стану техніку, яку призначено для 
навантаження і розвантаження зерна та зерноочис-
ні машини. Незважаючи на наявність декількох 

смт Великий Бурлук. Будинок культури.

промислових об’єктів, все ж таки сільське госпо-
дарство залишалося провідної галуззю економіки 
громад. У цій галузі спостерігалась спеціалізація 
по колгоспам. Кожен займався одним напрямком. 
Завдяки цьому із року в рік зростала урожайність. 
Особливо щедрим на врожай, зокрема зернових 
був 1976. В цей період, позитивні зміни були не  
тільки в цих галузях. Було збудовано 12 шкіл,  
10 Будинків культури, 10 дошкільних закладів, біль-
ше 20 підприємств торгівлі і громадського харчу-
вання, кінотеатр, 2 корпуси центральної районної 
лікарні, 2 лікарні, будівлі ферм та ін. Широко вело-
ся будівництво житла. Так, у смт Великий Бурлук 
збудовано 6 двоповерхових 16-квартирних житло-
вих будинків з усіма зручностями. В ін. селах теж 
з’являлись новобудови. Також прокладено 150 км 
доріг з твердим покриттям. Було збудовано телеве-
жу, введено в експлуатацію телеретранслятор. Усі 
села радіофіковано. З’явилося нове приміщення 
районного вузла зв’язку на 1400 автоматичних те-
лефонних номерів, а також встановлено біля 1200 
телефонних апаратів. При управлінні райвиконко-
му створено диспетчерський пункт, який мав пря-
мий зв’язок з колгоспами і радгоспами району.

У 1981 в смт Великий Бурлук почалося масш-
табне будівництво агрохімкомплексу, де одночасно 
зводились усі об’єкти: склад на 2,4 тис. т добрива,  
відкриті майданчики для затарювання добрив, 
пункт технічного обслуговування, гараж, теплотраса  
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та котельна. Роботи виконували кілька бригад. За-
галом щодня на об’єкті працювало більше 130 чол. 
Менше ніж за рік агрохімкомплекс було зведено.  
Він одразу почав працювати. На поч. 1980-х рр.  
у господарствах Великобурлуччини проводились 
заходи по підвищенню родючості ґрунтів. Очо-
лила це райсільгоспхімія, яка мала у своєму роз-
порядженні матеріальну базу і володіла могутнім 
виробничим потенціалом. На базі сільгоспхімії 
було створено кілька загонів, які працювали в кол-
госпах, а потім відправляли органічні добрива на 
поля. У деяких колгоспах намагались втілювати 
щось нове. Так, в одному з найбільш розвинутих 
на той час радгоспів «Червона Хвиля», було спо-
руджено зрошувальну систему. Тобто поля постій-
но одержували потрібну їм вологу. У с. Шипувате  
побудували насіннєочисний завод, де були цехи 
по прийманню, сушці, очищенню і сортуванню 
зерна. Створено нове підприємство «Сільгоспе-
нерго», яке мало здійснювати технічне обслугову-
вання електричних господарств радгоспів і колгос-
пів. Було електрифіковано 40 житлових будинків у 
колгоспах і проведено ремонт електропроводки на 
тваринницьких фермах. Також «Сільгоспенерго»  
вів підготовку кадрів для себе. Проводилась про-
форієнтаційна робота серед школярів та хлопців 
звільнених в запас, вони мали оволодіти професією 
у спеціальному навчальному комбінаті при «Обл-
сільгоспенерго». У с. Рублене відбулося масштабне  
будівництво житлового масиву. Було збудовано  
10 двоповерхових будинків з квартирами на 100 сімей 
для спеціалістів сільськогосподарського виробницт-
ва. В основному це були молоді сім’ї з 2-3 дітьми.  
Для них також побудували суч. приміщення школи  
на 320 місць та дитячий садок. У ці ж роки у колго-
спі ім. Димитрова побудували цілу вулицю з жит-
ловими будинками. Велика кількість новобудов 
з’явилися і в ін. селах: Нова Олександрівка, Віль-
хуватка, Плоске, Катеринівка, Сірий Яр. 

У 2-й пол. 1980-х рр. Великобурлуцький район 
вступив на новий етап свого розвитку. Перш за 
все, спостерігались зміни в господарствах громад. 
З’явилися нові форми господарювання, нові форми 
організації праці такі, як госпрозрахунок та підряд.  
У 1988 на колективний підряд було переведено  
103 виробничих підрозділи у різних галузях сіль-
ського господарства, це дало вагомі результати по 
виробництву продукції. Також у якості експери-
менту в різних колгоспах почали з’являтися ін-
дивідуальні або фермерські господарства. Місцева 
влада їх всіляко підтримувала, щоб вони одразу не 
збанкрутували, тобто їм надавали кредити, буд-
матеріали і послуги ін. характеру. Загалом плану-
валося у майбутньому всю м’ясо-молочну галузь 
передати у колективну власність кільком селянам. 
У 1989—90-х рр. економічне становище в країні 
швидко погіршувалось. Це негативно відобрази-
лось і на господарствах громад. Надзвичайного 
поширення набули натуральні або бартерні обміни. 
Планові поставки часто зривалися, із-за цього бага-

то підприємств стало зупиняти своє виробництво. 
У трав. 1990 було опубліковано урядову програму, 
яка передбачала перехід до ринкової економіки.  
Тобто, пропонувалось використання різних форм 
власності: колективної, державної, особистої. В 
кожному третьому господарстві було впроваджено 
оренду або колективний підряд з елементами орен-
дних відносин. В таких складних перехідних умо-
вах працювали господарства району. Незважаючи 
на труднощі, показники урожайності зернових були 
доволі високими. Також успішні показники були у 
тваринництві та овочевих культурах. Перевикона-
но було план по молоку, яйцям і вовні. Не здавали  
позицій найбільш промислові підприємства райо-
ну — Приколотнянський олійно-екстракційний  
і Великобурлуцький сироробний заводи, які існу-
ють і по сьогоднішній день.

У 1990-і рр. 20 ст. спостерігаються корінні змі-
ни. В Україні створилася нова соціально-політична 
ситуація. Прийнято план соціально-економічного 
розвитку району. Було проведено територіальну ре-
організацію району, тобто вирішено приєднати ма-
лочисельні населені пункти району до населених 
пунктів, з якими вони пов’язані в адміністративно-
му відношенні: по Андріївській сільраді — с. Ве-
селе до с. Рогозянка, по Вільхуватській сільраді —  
с. Попільне до с. Широке, по Федорівській сільра-
ді — с. Миколаївка до с. Пролетарка Великобур-
луцького селищради, по Шипуватській сільраді —  
с. Шляхове до с. Шипувате, с. Веселе до с. Несте-
рівка. Наприкін. 90-х рр. 20 ст. пройшов розділ вико-
навчої та законодавчої влади на рівні громад. Органом  
місцевого самоврядування стала районна рада, яка 
представляла інтереси територіальних громад сіл 
і селищ. Виконавчу владу здійснює державна ад-
міністрація, на посаду голови якої призначає пре-
зидент України. В цей період Великобурлуччина, 
як і вся країна стала на шлях формування багатоук-
ладної ринкової економіки.

У той час на Великобурлуччині функціону-
вали підприємства і заклади кількох різновидів 
власності: державна власність — радгоспи «Анд-
ріївський» і дослідне господарство «Червона Хви-
ля»; асоційовані підприємства відкритого типу —  
ВАТ «Великобурлуцький сироробний завод» і ВАТ 
«Приколотнянський олійно-екстракційний завод»; 
підприємства, де основні засоби взяті в оренду тру-
довими колективами; підприємства індивідуальної 
власності; колективні сільськогосподарські підпри-
ємства. Поступово відбувалося і реформування 
села. У минулому колгоспи і радгоспи спочатку  
поміняли форму власності, їх було реформовано 
у колективні сільськогосподарські підприємства. 
Потім проведено розпаювання землі і майна і видано 
людям акти на право володіння землею. Тепер кожен 
сам вирішував, що робити зі своєю часткою землі 
або працювати на ній, або здати в оренду колектив-
ному господарству чи фермеру. На сьогодні існує 
20 господарств. Новим явищем у функціонуванні 
аграрного сектора стало виникнення та поширення 
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фермерських господарств. Влада громад починаю-
чи з кін. 90-х рр. 20 ст., розпочала широкомасштаб-
ну програму газифікації. Було прокладено 40 км  
газопроводу від м. Куп’янська до смт Великий Бур-
лук. Потім почали прокладання газопроводу до сіл:  
Зелений гай, Шипувате, Андріївка, Канівцеве, Гри-
горівка, Червона Хвиля, Садовод, Перша Гнилиця і 
т. д. Поступово розширювалась мережа газопрово-
ду і все більше будинків і підприємств отримувало 
блакитне паливо. Постійно влада по можливості 
займалася благоустроєм смт Великий Бурлук і сіл 
кол. Великобурлуцького району. Було впорядко-
вано вулиці Великого Бурлука, а також дороги до 
ін. населених пунктів. Поступово відновлювалось  
будівництво житлових будинків в різних селах.  
По можливості проводились будівельно-монтажні 
роботи.

У 2000-х рр. в економіці Великобурлуччини  
продовжує домінувати сільськогосподарське ви-
робництво. В цей період спільними зусиллями 
районної та сільських і селищних рад вирішуєть-
ся питання соціально-економічного та культурного 
розвитку територіальних громад сіл та селищ райо-
ну. Місцева влада намагається активно співпрацю-
вати з населенням. Спільно проводяться різні куль-
турно-освітні заходи, присвячені різним подіям, 
а також і трагічним, що трапилися в історії нашої  
країни. Це перш за все вшанування померлих та  
загиблих під час: Голодомору 1932—33, німецько-
радянської війни (1941—45), Чорнобильської тра-
гедії (1986), війни в Афганістані (1979—1989), вій-
ськових подій на сході України під час проведення 
АТО (з 2018 — ООС).

Нині у Великобурлуцькій та Вільхуватській 
громадах налічується 6 дошкільних навчальних  
закладів, 15 загальноосвітніх середніх закладів,  
6 навчально-виховних комплекси, 1 музична школа,  
2 комунальні заклади позашкільної освіти — 
«Центр дитячої та юнацької творчості» та «Дитячо- 
юнацький клуб фізичної підготовки “Старт”». Та-
кож 29 медичних установ, 20 бібліотек, 22 Будинків 
культури та клубів, 2 музея. У 2015—16 проведено 
капітальні ремонти Великобурлуцького Будинку  
культури та сільських закладів культури. Місцева  

смт Великий Бурлук. Пам’ятний знак до 10-ї річниці 
Незалежності України.

влада в громадах активно підтримує розвиток міс-
цевих ініціатив, залучення додаткових фінансових 
ресурсів шляхом участі в обласних та міжнародних 
конкурсах. Утворені в громадах громадські органі-
зації беруть активну участь у Програмі Європей-
ського Союзу Програми розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». Вони нада-
ють можливість громадам визначати та вирішува-
ти найнагальніші проблеми населеного пункту. За 
2007—2016-і рр. в громадах реалізовано 19 таких 
мікропроєктів. В рамках їх реалізації було залуче-
но 1,5 млн грн коштів Європейського Союзу. За-
вдяки цьому було придбано шкільний автобус для 
смт Приколотне, замінено вікна, двері, систему 
опалення в Приколотнянській амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини. Також замінено 
вікна на металопластикові в Підсереднянській, 
Федорівській, Катеринівській, Приколотнянській 
загальноосвітніх школах (тепер ліцеях). Проведено 
ремонтні роботи в різних навчально-виховних ком-
плексах. В деяких селах було проведено модерніза-
цію вуличного освітлення з використанням енергії 
сонця. У 2012 Харківською обласною радою було 
започатковано обласний конкурс міні-проєктів роз-
витку територіальних громад «Разом у майбутнє». 

с. Стецьківка. Могила Гладкого А. І.
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У 2012—16-х рр. переможцями обласного конкур-
су визнано 14 міні-проєктів з Великобурлуцької та 
Вільхуватської громад. Всі вони втілені в життя. 

Великобурлуцька та Вільхуватьска громади  
мають свою унікальність і багате історичне минуле. 
Є батьківщиною декількох визначних особистос-
тей, що досягли великих успіхів у різних галузях. 
Це вчителі, лікарі, військові, громадські та політич-
ні діячі. В. Давиденко (1947 р. н.) —дитячий лікар-
хірург, доктор медичних наук, професор,завідувач 
кафедрою дитячої хірургії у ХНМУ, отримав 14 па-
тентів на винаходи; В. Задонський (1777—1855) —  
генерал-лейтенант, особливо відзначився під час 
французько-російської війни 1812, засновник дво-
рянського роду Задонських; О. Задонський (1834—
1912) — генерал-лейтенант, кавалер орденів Св. Во-
лодимира 1 і 2 ст., святої Анни 1-го, 2-го, 3-го ст.  
і Станіслава 1-го, 2-го ст.; В. Сім’янцев (1899—
1992) — учасник Першого зимового походу, лицар 
Залізного хреста Армії УНР, інженер-гідротехнік, 
скульптор і публіцист (4 серп. 2020 на фасаді будівлі 
Великобурлуцького краєзнавчого музею встановле-
но меморіальну дошку); М. Зубченко — заслужений 
вчитель Української РСР; І. Каліберда (1920—
2020) — Герой Радянського Союзу, генерал-майор 
юстиції, почесний робітник прокуратури України, 
Почесний громадянин смт Великий Бурлук, наго-
роджений багатьма орденами та медалями; А. Ко-

солапов (1958 р. н.) — канд. економічних наук,  
заслужений юрист України, державний службовець 
І рангу, одержав орден «За заслуги ІІІ ступеня», на-
родний депутат Верховної ради України 1994—98; 
Л. Мордовенко — заслужений вчитель Української 
РСР; К. Оковита (1931—2021) — громадський діяч, 
краєзнавець, історик, вчитель, педагог, Почесна гро-
мадянка Великобурлуцького району, член президії  
районної ради ветеранів; Л. Сорокіна — лікар- 
невропатолог, завідуюча відділенням, заслужений  
лікар Української РСР; О. Харченко — заслужений  
лікар Української РСР, лікар-хірург, Почесний гро-
мадянин с. Вільхуватка; В. Шатов (1959 р. н.) — ге-
нерал-лейтенант Збройних сил України, нагородже-
ний багатьма орденами та медалями; В. Шевченко 
(?—1998) — заслужений лікар України, головний 
хірург, зав. відділенням центральної Великобурлу-
цької лікарні, Почесний громадянин Великобурлу-
цького району (посмертно).

Населення громад шанує і пам’ятає всіх, хто  
залишив помітний слід на бурлуцькій землі, просла-
вив та возвеличив цей край, примножив своєю пра-
цею його багатство. Особливо приділяється увага 
збереженню культурної спадщини, що залишилася  
після найбільш відомих мешканців громад —  
родини Донець-Захаржевських. Вони зробили  
значний внесок не тільки в історію громад, але  
й всієї Слобожанщини. 

с. Чорне. Церква Всіх Святих. с. Катеринівка. Каплиця, 2010-і рр.
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смт Великий Бурлук. Свято-Преображенський храм.

Меморіальна дошка В. Сім’янцеву, яку встановлено у 2020 
на будівлі Великобурлуцького краєзнавчого музею.

На території Великобурлуцької громади налі-
чується 217 пам’яток культурної спадщини. З них 
найбільшу кількість становлять пам’ятки археоло-
гії — 183, переважно кургани та курганні комплек-
си. Крім цього, на території громади зосереджено 
23 пам’ятки історії, переважно братські могили ра-
дянських воїнів та меморіали пам’яті, загиблим під 
час Другої світової війни. 1 пам’ятка монументаль-
ного мистецтва у с. Шипувате — пам’ятник-бюст 
Герою Радянського Союзу І. Заболотному та 10 пам’я-
ток архітектури: будівлі і церкви, які побудовано  
у 2-й пол. 19 — поч. 20 ст. 7 щойно виявлених 
об’єктів археології, переважно кургани.

На території Вільхуватської громади всього 20 
об’єктів культурної спадщини. З них — 8 пам’яток 
археології та 11 — історії, переважно, братські 
могили радянських воїнів. Є одна пам’ятка мону-
ментального мистецтва — пам’ятник-бюст Герою 
Радянського Союзу К. Ольшанському у смт Прико-
лотне. 12 щойно виявлених об’єктів археології.

Віктор Дідик, 
Микола Олійник, 

Владлен Терентьєв , 
Лідія Чувпило.
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пам’ятки ІсторІї та культури  
Великобурлуцької селищної
територІальної громаДи

1.   КОМПЛЕКС СТАНЦІйНИХ бУ-
ДИНКІв, поч. 20 ст. (архіт.). Вул. При-
вокзальна. На східній околиці селища, 
обабіч залізничної колії.
Складається з вокзалу, водонапірної вежі  
та будівлі механічних майстерень.
Будівництво пов’язано з прокладенням  
залізничної колії у напрямку Вов-
чанськ―Куп’янськ, яка була завершена  
у 1901. До цієї дати можна віднести  
і зазначені споруди.

смт Великий бурлук,
центр Великобурлуцької селищної
територІальної громаДи

1.1. План будівлі вокзалу, 1986.

1.1.   будівля вокзалу, поч. 20 ст. 
(архіт.). 
Одноповерховий цегляний будинок, який  
витягнуто уздовж перону та перекритий 
чотирьохскатним дахом. Побудовано в 
еклектичних формах із використанням 
прийомів та архітектурних деталей, 
притаманних класицизму і російському 
зодчеству 18―19 ст. Автор невідомий.
У плані складається із різних за пло-
щею приміщень: службових, торгових, 
залу очікувань.
Об’єм вирішено симетрично. Центральна  
частина південного фасаду, з 2 входами, 
виступає з площини стіни і завершена 
невисоким парапетом. Простінки між  
арочними віконними прорізами русто-
вані до рівня п’ять перемичок. Півден-
ний фасад фланковано 2 ризалітами.  
Вінчає будівлю фриз, прикрашений  
невеликими квадратними нішами-ширин-
ками. Стіни із цегли побілено.

1.1. Будівля вокзалу. Південний фасад. Фото 1986.

1.1. Будівля вокзалу. Південний фасад. Фото 2018.

1.1. Будівля вокзалу. Південний фасад. Фото 2018.
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1.2.   водонапірна башта, поч. 20 ст. 
(архіт.). 
Міститься за залізничною колією, 
із північного боку від будівлі вокза-
лу. Автор невідомий. Уявляє собою 
цегляну триярусну восьмигранну в 
плані споруду. Грань зі входом звер-
нена у бік залізничної дороги. Будівля 
обрамлена по всій висоті пілястрами 
та увінчується невисоким шпилем. 
Стіни нижнього і верхнього ярусу  
розділено неглибокими нішами з лучко-
вими і напівциркульними перемичками.  
Між’ярусні карнизи, прикрашені суха-
риками, модульонами, гирьками. Башту  
перекрито оригінальної форми покрів-
лею із заломом. Стіни поярусно укріп-
лені 3 обіймами-стяжками. Будівля  
відрізняється монументальністю, її ар-
хітектурне рішення наглядно передає 
функціональне призначення цієї споруди.

1.2. Водонапірна башта.  
Загальний вигляд. Фото 2018.

1.3.   Механічні майстерні, поч. 20 ст. 
(архіт.). 
Розміщені на схід від водонапірної 
вежі. Використовуються як житлові 
приміщення. Автор невідомий.
Одноповерхова будівля у «цегляному 
стилі». В плані має форму складного 
прямокутника, частина площі якого  
займають невеликі службові примі-
щення. Фасади вирішено асиметрично,  
розділені ритмічним рядом арочних 
віконних прорізів. Вхід до виробничої 
частини виділено високим щипцем. 
Стіни пишно декоровано рельєфною 
аркатурою, поребриком, підвіконними 
нішами з хрестоподібними вставками. 

Будівля відрізняється пластичною на-
сиченістю архітектурними деталями,  
оригінальною для споруди промислового 
призначення композицією фасадів.
Комплекс є прикладом історичних при-
станційних побудов у невеликих насе-
лених пунктах Харківщини поч. 20 ст.

Володимир Новгородов. 
 
 

1.3. Механічні майстерні. Фрагмент  
з північно-східного боку. Фото 2018.

1.3. Механічні майстерні. Фрагмент  
з південно-західного боку. Фото 2018.

2.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС 
1942—43, 1952, 1966, 1968—69, 1970, 
1980, 2000—01, 2007, 2012, 2016 (іст.). 
На околиці, на селищному цвинтарі.
Комплекс складається з братської мо-
гили радянських воїнів, могили Бу-
гери М. К., могили закатованих на-
цистськими окупантами, пам’ятних 
знаків: воїнам 160-ї та 180-ї стрілецьких 
дивізій, жертвам Голодомору, ліквідато-
рам на ЧАЕС, воїнам-односельцям, які 
загинули під час Другої світової війни; 
пам’ятних знаків Гусарову В. О., льот-
чикам-визволителям, воїнам-інтернаціо-
налістам, загиблим під час АТО (ООС).

братська могила радянських воїнів 
1942—43, 1952, 1966, 1980, 2000 (іст.).
Поховано 566 воїнів РСЧА зі складу 
20-го гвардійського кавалерійського 
полку 5-ї гвардійської кавалерійської 
дивізії (5-а ударна армія, Південний 
фронт), 138-го гвардійського стрілець-
кого полку (48-а гвардійська стрілецька 
дивізія, 3-я танкова армія, Воронезький 
фронт), 179-ї танкової бригади (3-я тан-
кова армія, Воронезький фронт) та ін. 
військових частин, які загинули в боях 
при обороні та визволенні від нацист-
ських окупантів смт Великий Бурлук 
та кол. с. Буряківка у черв. 1942, лют. 
1943. У 1952 останки полеглих воїнів 
із одиночних поховань та у 2000-х рр. 
останки 136 воїнів РСЧА з братської 
могили кол. с. Буряківка було перенесе-
но до братської могили в смт Великий 
Бурлук. Відомо 120 прізвищ.
На братській могилі (5,6 × 12,6 м), яку 
обмежено бордюром (вис. 0,1 м) вста-
новлено 4 гранітні стели із мармурової 
крихти (0,93 (0,23) × 1,81 × 0,8 м), на 
яких закріплено по 2 однакові гранітні 
дошки (0,8 × 0,6 м) з епітафіями, зобра-
женням 5-кутної зірки, лавровими гіл-
ками та переліком прізвищ похованих.
У 1966 із західного боку від братської 
могили замість пам’ятника перших 
повоєнних років було споруджено 
пам’ятник, який у 1980 замінено на  
гранітну скульптуру «Батьківщина- 
мати» (вис. 3,5 м) у вигляді скор-
ботної жінки з факелом у правій руці 
на постаменті із мармурової крихти 
(2,35 × 1,6 × 1,6 м), обличкованому 
гранітом на основі (0,3 × 5,7 × 5,7 м), 
викладеній плиткою. З чолового боку 
перед постаментом — металевий віч-
ний вогонь (діам. 0,6 м).
Могила бугери М. К., 1942 (іст.). З тиль-
ного боку, ліворуч від братської могили.
Бугера Михайло Каленикович [1907, 
с. Софіївська Борщагівка, Києво-Свя-
тошинський р-н (тепер Борщагівська 
тергромада, Бучанський р-н), Київська 
обл. — 26.06.1942, смт Великий Бурлук, 
Великобурлуцький р-н, (тепер Вели-
кобурлуцька тергромада, Куп’янський 
р-н), Харківська обл.] — гвардії лейте-
нант, командир шабельного взводу 24-
го гвардійського Червонопрапорного 
кавалерійського полку 5-ї гвардійської 
кавалерійської дивізії 3-го гвардійсь-
кого кавалерійського корпусу. Загинув 
у бою з нацистськими окупантами на 
території радгоспу Микільський кол. 
Великобурлуцького р-ну.
На могилі встановлено залізобетонну  
стелу (2,2 × 0,98 × 0,1 м). З чолового боку  
стели закріплено гранітну меморіаль-
ну дошку (2,08 × 0,7 м) із фотографією 

смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи
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М. Бугери, зображенням ордена «Вели-
кої Вітчизняної війни», п’ятикутної зір-
ки з лавровими гілками та присвятним 
написом.
Могила закатованих нацистськими 
окупантами, 1942 (іст.). Праворуч від 
могили М. Бугери.
У могилі поховано В. Галицьку та 
Л. Громову, яких було закатовано у 1942 
нацистськими окупантами під час ні-
мецько-радянської війни (1941—45). 
На могилі покладено 2 надгробні плити 
(0,09 × 0,96 × 0,56 м) та встановлено стелу  
(1,06 × 0,49 × 0,31 м) на постаменті  
(0,17 × 0,49 × 0,31 м) із мармурової крихти.
З чолового боку стели закріплено 2 ме-
талокерамічні дошки з фотопортретами 
(0,18 × 0,12 м) та металеву меморіаль-
ну дошку (0,12 × 0,2 м) з присвятним 
написом.
Пам’ятний знак воїнам 160-ї та 180-ї 
стрілецьких дивізій, 1969 (іст.). Пра-
воруч братської могили та могили зака-
тованих нацистськими окупантами.
У 1969 було встановлено пам’ятний 
знак на честь воїнів 160-ї стрілецької 
дивізії (6-а армія, Південно-Західний 
фронт) та 180-ї стрілецької дивізії (69-а 
армія, Воронезький фронт), які загину-
ли у лют. 1943 при визволенні селища 
та околиць від нацистських окупан-
тів під час німецько-радянської війни 
(1941—45). 
Пам’ятний знак у вигляді залізобетонної 
стели (1,6 × 1,05 × 0,22 м), яку встанов-
лено на постаменті (1,29 × 1,2 × 0,32 м). 
З чолового боку стели закріплено 3 мета-
леві меморіальні дошки (1,33 × 0,94 м)  
з присвятним написом.

2. Меморіальний комплекс. Загальний вигляд.

2. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

2. Могила Бугери М. К. Фрагмент.
2. Могила закатованих нацистськими 

окупантами у 1942. Загальний вигляд.
2. Пам’ятний знак воїнам 160-ї та 180-ї  

стрілецьких дивізій. Загальний вигляд.

смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи
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смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи

2. Пам’ятний знак воїнам-визволителям. Загальний вигляд.

2. Пам’ятні знаки Гусарову В. О., льотчикам-визволителям, воїнам-землякам. 
Загальний вигляд.

2. Пам’ятні знаки воїнам односельцям, які загинули під час Другої світової війни. 
Загальний вигляд.

Пам’ятні знаки воїнам-односельцям, 
які загинули під час Другої світової  
війни, 1980 (іст.). Праворуч від брат-
ської могили, з північного боку.
Складається 14 бетонних пам’ятних  
знаків у вигляді кам’яних брил (1,17 ×  
2,0 × 1,01 м) із гранітними дошками на 
кожній (0,6 × 0,8 м) із зображеннями 
п’ятикутної зірки з лавровими гілками 
на кожній та присвятними написами.
Пам’ятні знаки Гусарову в. О., льот-
чикам-визволителям, воїнам-земля-
кам 1970, 1980 (іст.). З південного боку, 
ліворуч від братської могили.
Пам’ятні знаки у вигляді 4 однакових 
стел із мармурової крихти (2,2 × 1,5 ×  
0,5 м) на видовженій основі із залізобе-
тону (0,66 × 0,57 × 12,6 м).
Гусаров Віктор Олександрович (1912 —  
17.05.1942) — льотчик-винищувач, 
учасник радянсько-фінляндської війни 
(1939—40). З серп. 1941 капітан В. Гу-
саров на фронтах Другої світової війни. 
Служив у складі 6-го винищувального 
авіаційного полку.
Всього здійснив біля 100 бойових  
вилетів, в 13 повітряних боях збив 6 во-
рожих літаків особисто і 1 — в групі. 
16 трав. 1942 командир ескадрильї 6-го  
винищувального авіаційного полку ка-
пітан В. Гусаров був тяжко поранений  
в повітряному бою, внаслідок чого  
помер.
На пам’ятному знаку льотчику капіта-
ну В. Гусарову у вигляді стели, на яку 
закріплено чорну гранітну меморіаль-
ну дошку (1,9 × 0,66 м) із зображенням 
п’ятикутної зірки з лавровим вінком та 
знаком ВПС СРСР та напис.
На пам’ятному знаку, присвяченому  
льотчикам-визволителям, які загинули 
в боях у 1942 і поховані у братській 
могилі, закріплено чорну гранітну ме-
моріальну дошку (1,8 × 0,9 м) із зобра-
женням літаків ескадрильї В. Гусарова  
та присвятним написом.
На пам’ятному знаку воїнам-землякам  
закріплено чорну гранітну меморіальну  
дошку (1,35 × 1,03 × 1,23 м) з присвят-
ним написом.
Пам’ятний знак воїнам-визволите-
лям (іст.). Пам’ятний знак у вигляді  
прапора з каскою із залізобетону. Стела  
у вигляді прапора (1,9 × 2,7 × 0,37 м) на 
двосходинковому постаменті: 1 — ниж-
ня частина (0,55 (1,14) × 2,04 × 3,53 м),  
2 — верхня частина (0,19 × 3,15 × 1,7 м).
Пам’ятний знак жертвам Голодоморів, 
2007 (іст.). Ліворуч від могили М. Бугери.
Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
хреста (2,65 × 0,98 × 0,3 м) із закріпле-
ною металевою дошкою (0,12 × 0,28 м)  
та присвятним написом.
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2. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак на честь воїнів-інтер-
націоналістів, 2012 (іст.). З південно-
східного боку від братської могили біля  
входу.
Із території Великобурлуцької і Віль-
хуватської громад 55 чол. взяли участь  
в іноземних локальних військових кон-
фліктах, а 5 чол. вважається офіційно 
загиблими.
Пам’ятний знак присвячено воїнам-аф-
ганцям та воїнам-інтернаціоналістам, 
які брали участь у воєнних конфліктах 
на території ін. держав, у вигляді чор-
ної гранітної стели (1,39 × 0,1 × 0,6 м) 
на постаменті (0,25 × 1,1 × 0,2 м). 
На стелі зображені 3 воїни біля під-
ніжжя гори. У підніжжя стели 3 гранітні  
плити (0,8 × 0,4 × 0,5 м) з переліком 
прізвищ та присвятним написом.

2. Пам’ятний знак на честь воїнів-
інтернаціоналістів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак жертвам на ЧАЕС, 
2001 (іст.). З тильного, північно-за-
хідного боку пам’ятного знаку воїнам 
стрілецьких 160-ї та180-ї дивізій.
Станом на 2017, на території смт Вели-
кий Бурлук та Великобурлуцького р-ну  
померло 107 чол. — ліквідаторів та 
жертв аварії на ЧАЕС.
Пам’ятний знак у вигляді 2 чорних 
гранітних стел (1,29 (1,19) × 0,6 × 0,1 м)  
на постаментах (0,1 × 0,7 × 0,3 м), що  
розташовані на плінті (0,32 × 2,57 ×  
0,7 м). На правій стелі зображений 
«Дзвін» на фоні «Мирного атому», з 
присвятними написами. На лівій стелі 
вгорі зображення дзвону з написом: 
«Чорнобиль» та епітафією.

Пам’ятний знак на честь воїнів, за-
гиблих під час АТО, 2016 (іст.). Ліво-
руч від пам’ятного знаку воїнам-інтер-
націоналістам.
Пам’ятний знак у вигляді стели (1,4 ×  
0,7 м) на постаменті (0,1 × 0,4 × 0,8 м) 
із зображенням герба та прапора Ук-
раїни і написом: «Герої не вмирають». 
З чолового боку стели встановлено по-
хилу плиту (0,09 × 0,04 × 0,6 × 0,7 м)  
з присвятним написом. Обабіч стели 
встановлено 2 підсвічники-ліхтарі (вис. 
0,48 м).
Територію навколо меморіального ком-
плексу викладено тротуарною плиткою. 
Навколо висаджено дерева та кущі.

Ярослав Ліхолєтов, 
Владлен Терентьєв , 

Яна Пересьолкова, 
Євгенія Петренко.

2. Пам’ятний знак жертвам на ЧАЕС.  
Загальний вигляд.

2. Пам’ятний знак на честь воїнів, загиблих під час АТО.  
Загальний вигляд.
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3.   МОГИЛА ПОСТОЩУКА Д. М., 
1942 (іст.). Вул. Пристанційна. Біля за-
лізничної станції, у сквері.
Постощук Дмитро Миколайович [1921, 
с. Красноволиця, Чуднівський р-н, (тепер  
Чуднівська тергромада, Житомирський 
р-н), Житомирська обл. — 11.06.1942, 
смт Великий Бурлук, Великобурлуць-
кий р-н (тепер Великобурлуцька тер-
громада, Куп’янський р-н), Харківська 
обл.] — командир мінно-штурмового 
взводу, лейтенант.
Народився в селянській родині. З почат-
ком німецько-радянської війни (1941 — 
45) був призваний до лав РСЧА. Був 
командиром взводу 31-го батальйону 
19-ї окремої залізничної бригади. Заги-
нув 11 черв. 1942 на ст. Великий Бур-
лук під час бомбардування німецькою 
авіацією.
Похований на місці загибелі біля заліз-
ничної станції. На могилі встановлено 
надмогильну плиту (0,16 × 1,13 × 0,6 м)  
з чорного граніту та обеліск (1,84 × 0,56 ×  
0,09 м) на прямокутному постаменті 
(0,2 × 0,55 × 0,9 м) з того ж матеріалу.

3. Могила Постощука Д. М.  
Загальний вигляд.

З чолового боку стели вигравіювано 
зображення п’ятикутної зірки та епіта-
фію, а на надмогильній плиті — фото-
портрет з присвятним написом.
Навколо поховання металева огорожа 
(вис. 0,45 м).

Лариса Колесникова. 
 
 

4.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ОТАМАНУ 
СКИДАНУ, 2007 (іст.). Вул. Центральна.
У 1637—38 на території Правобереж-
ної України прокотилася хвиля пов-
стань, очолюваних П. Бутом, Я. Остря-
ницею та Д. Гунею. Селянсько-козацькі 

повстання зазнали поразки. У 17 ст. — 
390 сімей селян і козаків-наддніпрянців 
на чолі з отаманом К. Скиданом йшли 
на лівий берег р. Дніпро, в Дикий степ. 
Оселилися, біля річки (суч. р. Бурлук) 
та заснували слободу, назвавши її Бур-
лук, взявши за основу слово татаро-
тюркського походження — «борлук», 
що означає «осад брудної води», бруд.
Ці землі знаходилися у відомстві Хар-
ківського намісництва до 1685.
У 2007 на честь 335-річчя заснування  
смт Великий Бурлук за ініціативи голо-
ви Великобурлуцької селищради В. Со-
рокіна на основі тексту, складеного  
К. Оковитою, було встановлено пам’ят-
ний знак отаману Скидану у вигляді 
бетонної тумби (вис. 0,7 м), яку пофар-
бовано в синій колір з похилою верх-
ньою площиною на основі, викладеній 
залишками тротуарної плитки та бор-
дюрів.

4. Пам’ятний знак отаману Скидану. 
Загальний вигляд.

З чолового боку закріплено граніт-
ну дошку з присвятним написом та 2 
вигравіюваними козацькими шаблями.
Територію навколо викладено тротуар-
ною плиткою.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

5.   ПАМ’ЯТНИК ШЕвЧЕНКУ Т. Г., 
2004 (мист.). Вул. Паркова, 7, на терито-
рії КЗ «Великобурлуцький ліцей».
Автори — ск. С. Гурбанов, арх. П. Яцен-
ко. Розміри: вис. скульптури — 1,7 м, 
вис. постаменту — 0,7 м.
Споруджений за ініціативи Великобур-
луцької РДА до 190-річного ювілею 
Шевченка Тараса Григоровича (1814— 
61) — видатного українського поета  
і художника. 
Відкрито 23 серп. 2004 під час святку-
вання 13-ї річниці Незалежності України.  
Настоятель храму Всіх святих ієрей  
Георгій (Корчмагін) освятив пам’ятник.
Для бетонного пам’ятника використано 
авторську репліку. Оригінальний образ 
було змодельовано скульптором під 

час роботи над монументом на честь  
Незалежності України у м. Балаклія (Ба-
лаклійська тергромада, Ізюмський р-н);  
вдруге використаний — у пам’ятнику 
Т. Шевченку в смт Пересічне (Солони-
цівська тергромада, Харківський р-н).  
При зовнішній подібності, оригінал 
й відтворені С. Гурбановим авторські 
репліки постаті Т. Шевченка не є іден-
тичними.
Відповідно до первісного задуму 
Т. Шевченко зображений сидячим на 
масивному валуні край битої дороги,  
задумливим поетом-мислителем. Зов-
нішній образ відтворений за іконог-
рафією, яка склалася за світлинами  
і автопортретами останніх років життя 
поета. Відсутні в оригінальній скульп-
турі штучно утворений кам’яний вал,  
який відіграє роль низького постаменту 
з бутового каменю та розкрита книга, 
що лежить на колінах. Така композиція  
несе в собі риси оповідності. На від-
міну від пам’ятника у смт Пересічне,  
в цьому варіанті по-іншому вирішений 
жест, спокій якого підкреслює мелан-
холійний стан внутрішнього супокою,  
властивий мислителям в моменти само-
рефлексії.

Розташований на території ліцею 
пам’ятник створює навколо відповідну 
мікроатмосферу. На тлі цегляної стіни  
пам’ятник сприймається як паркова 
скульптура камерного плану. Обабіч 
алеї, яка веде до пам’ятника, влашто-
вані квітники.

Наталя Мархайчук.

5. Пам’ятник Т. Шевченку.  
Загальний вигляд.

смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи
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6.   САДИбА ДОНЕЦЬ-ЗАХАРЖЕв-
СЬКИХ-ЗАДОНСЬКИХ, 1-а пол. 19 ст.  
(архіт., іст.). Вул. Сільгосптехніки, 3.
Наприкін. 17 ст. землі навколо суч. 
Великого Бурлука належали старовин-
ному слобожанському роду Донець-
Захаржевським. Григорій Єрофійович 
Донець (1668—91) став засновником  
однієї з гілок слобідського старшин-
ського, а потім дворянського роду —  
Донець-Захаржевських-Задонських.  
Сл. Великий Бурлук була одним із  
8 маєтків Донець-Захаржевських в Хар-
ківській губ. Будувати садибу розпочав  
Андрій Донець-Захаржевський (1768— 
1841), син Якова Донця-Захаржевського.
Садиба розташована в північній час-
тині села в долині р. Великий Бурлук 
(ліва прит. р. Сіверський Донець) та 
вважалася однією з найкращих у Хар-
ківській губ. Територію садиби з пів-
дня, сходу і північного сходу обминало 
русло р. Великий Бурлук, яке за місцем 
розташування парадного садибного бу-
динку і парку, було розширено. Вздовж  
північно-західної межі садиби було ор-
ганізовано під’їзд — широка алея, пе-
ретворена згодом у транспортну магіс-
траль. Збережений садибний будинок 
палацового типу, споруди в’їзної групи 
і Преображенський храм, розташова-
ний на височині, утворювали головну 
композиційну вісь садибного ансам-
блю, який розкривався на оточуючий 
природний ландшафт.

6. В’їзні ворота до маєтку (не збереглись). Фото кін. 19 ст..

6. Будинок Донець-Захаржевських-Задонських. Лівобічний дворовий фасад.  
Фото 2018.

6. Первісний вигляд головного фасаду будинку Донець-Захаржевських-Задонських.  
Фото кін. 19 ст.

6. Будинок Донець-Захаржевських-
Задонських. Підвальне приміщення. 
Фото 2018.

6. Інтер’єр будинку.  
Фото 2021.

смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи
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Преображенська церква була побудо-
вана у 1826—39 у стилі ампір. Зруйно-
вана у 1930-х рр., залишився фундамент  
та частина цегляного фасаду. Г. Лу-
комський, який опублікував перші 
фотографії будівель палацової садиби,  
припускав участь архітектора В. Стасо-
ва у створенні храму. Храм поздовжнім  
південним фасадом був звернений до  
садиби. Головна вісь храму була за-
кріплена симетрично розташованими 
з боку східного фасаду і під’їзду, дво-
поверховими будинками церковного 
притча. Підхід до храму фланкували  
2 сторожки, з яких дотепер збереглась 
одна. Архітектурне рішення одного зі  
збережених корпусів свідчить про  
єдність архітектурно-стилістичного рі-
шення культового ансамблю і парадного  
палацу садиби. Просторове розміщення  
садибних будівель зафіксовано на зе-
мельній ділянці «дачі слободи Великий  
Бурлук», ймовірно кін. 19 — поч. 20 ст.  
Уздовж головної вісі садиби з боку  
під’їзду розміщувалися житлові, служ-
бові та господарські споруди. Праворуч  
будинку містилась оранжерея, ліворуч —  
службові споруди, на головній вісі —  
в’їзні ворота, ліворуч від них — 
кордегардія. Всі ці будівлі відсутні.  
Частково збережений парк, який роз-
ташований із південно-східного боку 
від палацу. Русло річки біля садиби було  
розширено, влаштовано ставки, один  
з яких на теперішній час очищено.
Історія створення палацу починається  
у 1820-х рр. Побудований у стилі класи-
цизму. Автор невідомий. Двоповерхова 
витягнута у плані дерев’яна будівля  
з 2 центральними портиками по протяж-
них фасадах розташована на високому 
цегляному цоколі. Первісне планування  
коридорної системи має незначні пере-
будови. Центральна частина південно-
го фасаду, зверненого до ставку, була 
акцентована монументальним шести-
колонним портиком доричного ордеру, 
що об’єднував 2 поверхи. У сучасному 
стані портики фасадів втрачено. Пор-
тик південного фасаду на рівні другого 
поверху мав широку терасу з ажурним  
металевим огородженням. На голов-
ному (північному) фасаді розташовані 
основні входи до палацу: парадний 
вхід по осі з арочними завершеннями 
віконних і дверного отворів, в площині 
яких до фасаду примикав шестиколон-
ний портик доричного ордеру, і 2 боко-
вих — в дерев’яних одноповерхових  
прибудовах. Бічні ризаліти головного 
фасаду виявлені широкими віконними 
прорізами, які завершувалися арочного 
обрису плоскими нішами з дерев’яним 
накладним орнаментом. Деталі оздоб-
лення фасадів та балюстради на рівні 

6. Будинок Донець-Захаржевських-Задонських. Правобічний дворовий фасад. 
Фото 2018.

6. Преображенська церква (не збереглась). Фото кін. 19 ст.

6. Кол. сторожка Преображенського храму. Фрагмент бічного фасаду. Фото 2018.

смт Великий бурлук 
центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи
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дахів не збереглися. На ін. поверсі па-
лацу знаходилась домова церква Свя-
тої Трійці. У первісному стані будівля 
палацу садиби була поштукатурена та 
пофарбована відповідно до канонічних  
прийомів обробки кам’яних палаців  
періоду класицизму. Будівля належить 
до рідкісного типу палацових споруд  
кін. 18 — поч. 19 ст., примикає до  
напрямку дерев’яний класицизм.
У 1780-і рр. зупинявся у Великому 
Бурлуку відомий український філософ  
Г. Сковорода (1722—94), який прожи-
вав у старому будинку Донець-Захар-
жевських (не зберігся). Відомо, що тут 
Сковорода написав кілька своїх творів,  
в т. ч. трактат «Суперечка архістратига 
Михаїла з сатаною» (1783). У 1972, на 
згадку про Сковороду у внутрішньому 
дворі садиби, встановлено пам’ятний 
знак.
Після смерті Андрія Донець-Захар-
жевського в 1841, маєток перейшов до 
його зятя, чоловіка дочки Єлизавети,  
генерал-лейтенанта Воїна Задонського 
(1785—1856). У 1849 Єлизавета Задон-
ська (1807—82) збудувала домову церкву,  
яку Філаретом у 1851 було освячено як  
Свято-Троїцьку. Саме нащадки Задон-
ських володіли садибою до поч. націо-
нально-визвольних змагань (1917—21).
У 1922 після націоналізації в садибі  
заснували комуну ім. Григорія Петров-
ського, це було одне з перших подіб-
них господарств на Слобожанщині.  
В комуну входили 98 осіб, а на тери-
торії садиби були розташовані пекарня 
та їдальня, що належали комуні. Піз-
ніше комуна переїхала в с. Плоске, де 
було створено колгосп.
Із садибою у Великому Бурлуку 
пов’язано безліч легенд та історій. 
Письменник-емігрант Ю. Миролюбов 
розповідав, що влітку 1919 полковник 
Добровольчої армії А. Ізенбек знайшов 

у бібліотеці маєтку «Велесову книгу» —  
дерев’яні дощечки, які згодом опини-
лись у нього. Емігрувавши до Франції, 
він їх вивіз та з ними працював: фото-
графував, розшифровував написи, які 
опублікував в 1950-х рр. На його думку, 
це давньослов’янські тексти, написані  
ще до поширення кирилиці. На жаль, 
дощечки були втрачені в роки Другої 
світової війни (1939—45), збереглося 
лише кілька відбитків.
На сьогоднішній день у будівлі містить-
ся гуртожиток. Будинок у конструктив-
ному відношенні перебуває у задовіль-
ному стані. Фасади та інтер’єри кол. 
палацу потребують відновлення втра-
чених елементів: портиків, елементів 
оздоблення та декору, а в цілому, про-
ведення комплексних досліджень та ре-
монтно-реставраційних робіт з подаль-
шою музеєфікацією.

Людмила Велика , 
Лариса Колесникова, 

Катерина Черкасова. 
 
 
 

6. Реконструкція плану цокольного поверху арх. К. Черкасова, 2021.

с. анДрІїВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

смт Великий бурлук, центр Великобурлуцької селищної територІальної громаДи 
с. анДрІїВка, Великобурлуцька селищна територІальна громаДа 

7.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 36 воїнів РСЧА зі складу 6-го  
кавалерійського корпусу (6-а армія,  
Південно-Західний фронт) та ін. вій-
ськових частин, які загинули при визво-
ленні села від нацистських окупантів у 
трав. 1942, лют. 1943. Відомо 27 прізвищ.
Також у могилі похований партизан  
Савченко Артем Васильович (1926––43).  
Під час німецько-радянської війни (1941—
45) писав і розповсюджував антина-

цистські листівки, збирав на полях  
зброю, разом із молоддю села визволив 
групу радянських військовополонених. 
Виданий зрадником. Після катувань 
розстріляний німцями.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (0,12 × 3,09 × 1,56 м). 1955 
з тильного боку від братської могили  
було встановлено скульптуру «Воїн  
з автоматом», відлиту на ХСФ. 

7. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

У 1980 замінено на обеліск (2,23 × 0,46 ×  
0,5 м) з чорного лабрадориту на прямо-
кутній основі (0,38 × 0,71 × 0,72(0,6) м)  
з того ж матеріалу. З чолового боку 
обеліска присвятний напис та перелік 
прізвищ похованих воїнів.
Територію задерновано. Навколо мета-
лева огорожа та зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

8.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ  
ГОЛОДОМОРІв, 2008 (іст.). Вул. Цен-
тральна, біля братської могили радян-
ських воїнів.
Встановлено 11 листоп. 2008. Жертвами  
Голодоморів 20 ст. у с. Андріївка стало  
багато людей. Загальну кількість загиб-
лих не встановлено.
Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
чотирикінцевого хреста (2,18 × 1,49 ×  
0,12 м). У центральній частині прикріп-
лено пластикову дошку прямокутної 
форми (0,3 × 0,4 м) з присвятним напи-
сом.

8. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.
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З чолового боку хреста покладено пря-
мокутну плиту з лабрадориту (0,09 ×  
2,52 × 0,88 м).

Лідія Чувпило. 
 
 
 

с. аркуШине,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

9.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 2,0 км на схід від східної  
околиці села, на лівому березі р. Гнили-
ця (прит. р. Сіверський Донець).
Уперше згадується Д. Багалієм 1902 
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губ., яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Складається з 2 курганів. Вис. 1,0—3,0 м,  
діам. ~ 45 м.
Розкопки не проводилися. Культурно-
хронологічну приналежність не визна-
чено. Розорюється.

Ірина Сніжко. 
 
 

с. артІльне,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

10.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,8 км на північний захід 
від повороту шосейної дороги, що зна-
ходиться на північній околиці села.
Курган зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. 3,0 м, діам. 50 м.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. гнилиця,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

11.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Молодіжна.
Поховано 30 воїнів РСЧА зі складу 300-ї  
стрілецької дивізії (38-а армія, Південно- 

Західний фронт); 48-ї гвардійської стрі-
лецької дивізії (3-я танкова армія, Воро-
незький фронт), які загинули у черв. 
1942, лют. 1943 при визволенні села від 
нацистських окупантів та поранені, які 
померли від ран у 201-му (494-му) мед-
санбаті 113-ї стрілецької дивізії (57-а 
армія, Південно-Західний фронт) вліт-
ку 1943. Відомо 29 прізвищ.
Братська могила обмежена бордюром 
(0,2 × 2,25 × 1,17 м). 1957 з тильного 
боку від могили встановлено скульптур-
ний пам’ятник «Воїн з вінком», відли-

тий на ХСФ. Скульптура (вис. 3,0 м) із 
залізобетону на пофарбованому цегля-
ному постаменті (2,0 × 1,94 × 1,97 м) та  
на триступінчастій основі: нижня (0,38 ×  
4,23 × 4,02 м), середня (0,2 × 3,23 × 3,0 м),  
верхня (0,26 × 2,2 × 2,1 м). На постаменті 
закріплено меморіальну дошку із мар-
мурової крихти (0,53 × 0,4 м) із при-
святним написом. Між постаментом та 
похованням встановлено стелу кубічної  
форми (1,39 × 0,42 × 0,55 м) із лабра-
дориту на основі (0,25 × 0,62 × 0,54 м) 
з того ж матеріалу. На стелі зображено 

11. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

с. анДрІїВка, с. аркуШине, с. артІльне, с. гнилиця 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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п’ятикутну зірку з присвятним написом 
та внизу закріплено металокерамічне 
фото.
У 2015 ліворуч від пам’ятника вста-
новлено подвійну стелу із лабрадориту 
(1,66 × 1,17 × 0,12 м) на гранітній ос-
нові (0,07 × 1,23 × 0,17 м), присвячену 
загиблим воїнам-односельцям під час 
Другої світової війни. З чолового боку 
стели присвятний напис.
Територію викладено залізобетонними  
плитами. Навколо бетонна огорожа 
(11,66 × 6,36 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

12.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 3,27 км на північний схід 
від залізобетонного мосту через р. Гни-
лиця (ліва прит. р. Сіверський Донець), 
що розташована у центральній частині 
с. Гнилиця.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРО-
ЕКТ» у 1973. Провели візуальний огляд 
В. Дідик та І. Білько під час інвентари-
зації пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

12. Курган № 1. Вигляд з півдня.

13.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,74—1,88 км на північний захід від 
залізобетонного мосту через р. Гнилиця 
(ліва прит. р. Сіверський Донець), що  
розташований у центральній частині  
с. Гнилиця.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,2— 
2,0 м, діам. 15—70 м. Форма кургану —  
округла, підковоподібна.

13. Майдан № 4. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

14.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,7—2,71 км на південний схід від за-
лізобетонного мосту через р. Гнилиця  
(ліва прит. р. Сіверський Донець), що 
розташований у центральній частині 
с. Гнилиця.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3—1,5 м, діам. 20—50 м. Форма 
кургану — округла.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

14. Курган № 6.  
Вигляд із південного заходу.

15.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 1,0—2,0 км на захід та схід 
від села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Складається з 4 курганів. Вис. 1,0— 
1,5 м, діам. 30—35 м.

Розкопки не проводилися. Культурно-
хронологічну приналежність не визна-
чено. Розорюється.

Ірина Сніжко. 
 
 

16.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2008 (іст.).
Відкрито 14 лист. 2008 за ініціативи  
місцевої громади з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час 
Голодомору 1932—33, штучно створе-
ного радянською владою, який на сьо-
годнішній день визнано геноцидом ук-
раїнського народу. Остаточну кількість 
загиблих не з’ясовано.

Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного  
чотирикінцевого хреста (2,0 × 1,1 × 0,1 м).  
У центральній частині прикріплено  
пластикову дошку прямокутної форми 
(0,3 × 0,4 м) з присвятним написом.
Територію навколо пам’ятного знаку 
задерновано.

Лариса Колесникова. 
 
 

16. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.

17.   ЦЕРКвА ПОКРОвА ПРЕСвЯТОЇ  
бОГОРОДИЦІ, 1812 (архіт.). У цент-
ральній частині села на правому березі 
р. Гнилиця (верхня прит. р. Сіверський 
Донець). 
Первісно кам’яна однобанна церква  
з дзвіницею над західним входом. Побу-
дована за кошти поміщика І. Зарудного.  
Храм освячено 27 жовт. 1812 в ім’я 
Покрови Пресвятої Богородиці. 
Першу церкву на цьому місті було збу-
довано в 1799, вона була дерев’яною, 
мала дерев’яну огорожу, в якій окрім 
церкви розташовулася дзвіниця на  

с. гнилиця 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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4 дзвони, самий великий з яких важив  
4 пуди (65,5 кг). 
У 1873 будівлю церкви було розширеню  
за кошти парафіян, внаслідок прибу-
дови 2 приділів з південного та північ-
ного боку центральної частини храму.  
У 1879 на куполі було визолочено хрести  
та підхрестні яблука. Металевий дах 
було викрашено зеленою фарбою, а сті-
ни зовні та в інтер’єрі було потинькова-
но та побілено за кошти прихожан.
За часів радянської влади в 1930-х рр. 
церкву було закрито, а більшу частину 
її будівлі — дзвіницю, баню з куполом  
було розібрано. Упродовж багатьох років  
тут розміщувався колгоспний склад,  
а з 1990-х рр. споруда не використову-
валась. На поч. 2000-х рр. у селі від-
новлено церковну громаду та в церкві 
знову іноді проводяться богослужіння. 
Судячи по залишкам храму, що зберег-
лися, первісно споруда відносилась до 
традиційного типу невеликих храмів 
із дзвіницею, в характерних для класи-
цизму формах. 

Це була квадратна у плані будівля з на-
півкруглою абсидою зі східного боку,  
імовірно, двоярусною дзвіницею. Абси-
ду було прикрашено нішами невеликої 
глибини. Після перебудови 1879 план  
будівлі здобув форму хреста, а ознаки 
класицизму було збережено за рахунок 
арочних вікон. Завдяки своєму поло-
женню та домінуючим в оточуючій 
сільській забудові формам, храм вико-
нував роль містобудівного і архітектур-
ного акценту в с. Гнилиця. 
Споруда потребує ретельних досліджень 
та відновлення в первісних формах.

Володимир Новгородов.

17. Гіпотетична реконструкція 
первісного вигляду храму.  
Авт. В. Новгородов. 2021.

17. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Загальний вигляд з північно-західного 
боку. Фото 2018.

17. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Загальний вигляд з південно-східного 
боку. Фото 2018.

17. Церква Покрова Пресвятої Богородиці. Збережений інтер’єр храму.  
Фото 2018.

с. гнилиця 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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с. гнилиця перШа,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

18.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Молодіжна.
Поховано 41 воїна РСЧА зі складу 34-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а  
армія, Південно-Західний фронт) і 532-го  
стрілецького полку 111-ї гвардійської  
стрілецької дивізії (69-а армія, Воро-
незький фронт), 48-ї гвардійської стрі-
лецької дивізії (3-я танкова армія, Во-
ронезький фронт), які загинули під 
час визволення села від нацистських  
окупантів у 1942, лют. 1943. Відомо  
15 прізвищ.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (0,25 × 2,86 × 1,7 м), який  
пофарбований в чорний колір. 1960  
з тильного боку від могили встановле-
но скульптурний пам’ятник, відлитий 
на ХСФ. У 1975 пам’ятник замінено на  
стелу (1,55 × 0,47 × 0,48 м) з лабра-
дориту на прямокутному постаменті  
(0,34 × 0,68 × 0,91 м) з того ж матеріалу.

18. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

З чолового боку стели присвятний на-
пис. Основа циліндричної форми (вис. 
0,9 м, діам. 1,75 м) із залізобетону.  
Перед стелою — 2 залізобетонні траур-
ні урни (вис. 0,8 м), які розташовані на 
двосхідчастому стилобаті (0,2 × 5,6 ×  
3,5 м) з того ж матеріалу. 
Територію братської могили частково  
задерновано, влаштовано квітники.  
Навколо металева огорожа (вис. 0,86 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко.

19.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,96 км на північний схід від 
залізобетонного мосту через р. Гнилиця  
(ліва прит. р. Сіверський Донець), що  
розташований у центральній частині  
с. Гнилиця Перша.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації  
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3 м, діам. 20 м. Форма кургану —  
округла.

19. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

20.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,61 км на захід від залі-
зобетонного мосту через р. Гнилиця 
(ліва прит. р. Сіверський Донець), що  
розташований у центральній частині  
с. Гнилиця Перша.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,1 м, діам. 60 м. Форма кургану —  
округла.

20. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

21.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,6—1,7 км на південний захід від за-
лізобетонного мосту через р. Гнилиця 
(ліва прит. р. Сіверський Донець), що 
розташований у центральній частині  

с. Гнилиця Перша.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,3—1,4 м,  
діам. 20—40 м. Форма курганів —  
округла, підковоподібна.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

21. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

22.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
3,41—3,49 км на північ від залізобетон-
ного мосту через р. Гнилиця (ліва прит.  
р. Сіверський Донець), що розташований 
у центральній частині с. Гнилиця Перша.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,2—1,3 м, діам. 15—60 м. Форма 
кургану — округла, підковоподібна.

22. Майдан № 9. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков.

с. гнилиця перШа 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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23.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРІв, 2008 (іст.). Вул. Мо-
лодіжна. Біля братської могили радян-
ських воїнів.
Відкрито у квіт. 2008 за ініціативи 
місцевої громади з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час 
Голодоморів 20 ст. Найбільш тяжким  
був Голодомор 1932—33, штучно ство-
рений радянською владою, який на 
сьогоднішній день визнано геноцидом 
українського народу. Кількість загиблих 
17 чол.

23. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
чотирикінцевого хреста (3,0 × 1,5 ×  
0,15 м). У центральній частині прикріп-
лено пластикову дошку прямокутної 
форми (0,3 × 0,4 м) з присвятним напи-
сом.
Підніжжя хреста укріплено бутовим 
камінням.

Лариса Колесникова. 
 
 

24.   ЦЕРКвА РІЗДвА ІОАННА 
ПРЕДТЕЧІ, 1907 (архіт.). Вул. Миру.  
У центрі села на високому правому 
березі р. Гнилиця (верхня прит. р. Сівер-
ський Донець).
Побудовано за проєктом Харківсько-
го єпархіального арх. В. Покровського 
на власні кошти місцевого поміщика  
І. Кір’яна. Проєкт було затверджено  
у 1907.
У плані будівля має близьку до пря-
мокутної тридільну форму, що збли-
жує її з традиційними українськими 

тридільними храмами. Церква без-
стовпна, однокупольна із дзвіницею над  
західним входом, паномаркою та ризни-
цею обабіч вівтарної частини. З півдня, 
півночі та заходу перед входами були 
споруджені ґанки на фігурних стовпах. 
За своєю стилістикою церква виконана  
в модернізованих формах української  
народної архітектури 17—18 ст., що 
знайшло відображення у традиційній 
формі куполів, вікон з гранчастими пе-
ретинками, кутовими напівколонками, 
а також деяких візерункових прийомів  
притаманних російській культовій  

архітектурі. У 1930-х рр. у часи боротьби  
з релігійними культами було розібрано 
південний та північний ґанки, дзвіни-
цю, купол та баню храму, а його при-
міщення використовувалось як склад  
зерна, а потім добрив. 
На поч. 2000-х рр. будівля не використо-
вувалась. У 2017 після утворення в селі  
релігійної громади, коли настоятелем 
храму став прот. Димитрій Лізниченко  
(Ізюмська єпархія УПЦ), почалися  
роботи по відновленню храму і розчист-
ці території. У 2018 коштом місцевого 
фермера А. Кравцова було замінено  

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. Загальний вигляд. Фото 2020.

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. 
Фрагмент ґанку. Фото 2018.

с. гнилиця перШа 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. 
Фрагмент арки з боку ґанку. Фото 2018.
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24. Кресленння головного фасаду  
з проєкту будівництва церкви.  
Арх. В. Покровський, 1907.

24. Креслення фрагменту  
з проєкту будівництва церкви.  
Арх. В. Покровський, 1907.

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. Вхід до храму. Фото 2018.

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. Загальний вигляд з північно-західного боку. 
Фото 2020.

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. Фрагмент бічного західного фасаду. 
Фото 2018. 

с. гнилиця перШа 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

24. Схематичний план з проєкту 
будівництва церкви.  
Арх. В. Покровський, 1907.
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вікна, у 2020 за кошти благодійників ви-
конано кріплення стін, зведено гранчас-
ту баню і встановлено купол. При від-
новленні орієнтиром слугували архівні 
та дослідницькі матеріали Харківської 
філії інституту «УкрНДІпроектрестав-
рація», зібрані під керівництвом автора 
цієї статті. Але відсутність проєкту рес-
таврації призвела до лише часткового 
відтворення форм та декоративних еле-
ментів пам’ятки. Тим не менше будівля  
являє собою оригінальне архітектурне  
рішення і після відновлення куполу та 
дзвіниці знову стане головною архітек-
турною домінантою населеного пункту.

Володимир Новгородов. 
 
 

24. Церква Різдва Іоанна Предтечі. 
Внутрішнє оздоблення. Фото 2020.

с. григорІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

25.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Сонячна.
Поховано 18 воїнів РСЧА зі складу  
175-го запасного стрілецького полку  
58-ї гвардійської стрілецької дивізії, 
555-го стрілецького полку 172-ї стрі-
лецької дивізії (6-а армія, Південно-За-
хідний фронт); 405-го окремого вини-
щувального протитанкового дивізіону  
52-ї стрілецької дивізії (57-а армія, 
Південно-Західний фронт), які загину-
ли при визволенні та обороні села від 
нацистських окупантів у черв. 1942 та 
лют. 1943. Відомо 15 прізвищ.
У 1956 мешканці села перенесли останки  
загиблих радянських воїнів з первісних 
місць поховань до братської могили, яка 
оточена бетонним бордюром (0,27 × 1,9 ×  
0,9 м). У тому ж році з тильного боку 
від могили встановлено скульптурний 
пам’ятник, відлитий на ХСФ. 
У 1975 замінено на трикутну стелу 
(1,74 (1,23) × 0,58 (0,35) × 0,4 (0,47 м) 

з чорного лабрадориту на постаменті  
прямокутної форми (0,36 × 0,54 ×  
0,72 м) з того ж матеріалу. Основа  
(0,5 × 2,87 × 2,82 м) із залізобетону.  
З чолового боку стели присвятний 
напис з переліком прізвищ похованих 
воїнів.
Територію братської могили викладено  
залізобетонними плитами. Навколо  
металева огорожа (вис. 1,5 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

25. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

26.   ПАМ’ЯТНИК КИСЕЛЬОвУ І. Г.,  
1978 (іст.). Вул. Центральна 24-а, на те-
риторії школи.
Встановлено у 1978. Автор невідомий.
Розміри: вис. бюсту 2,5 м, постамент  
(2,97 × 1,03 × 1,08 м), основа верхня 
(0,37 × 3,02 × 3,63 м), основа нижня 
(0,14 × 1,43 × 1,47 м), меморіальна дошка  
(0,9 × 0,65 м).
Кисельов Іван Герасимович (1923— 
45) — Герой Радянського Союзу (1945), 
лейтенант.
Народився у с. Григорівка. У 1937 за-
кінчив Григорівську неповну середню 
школу, працював у колгоспі.
У верес. 1941 призваний Великобурлу-
цьким РВК до лав РСЧА. На фронтах  
німецько-радянської війни (1941—45)  
з трав. 1942. У 1943 закінчив курси мол. 
лейтенантів. Воював на Південному та 
3-му Українських фронтах. Був коман-
диром взводу протитанкових рушниць  
436-го стрілецького полку (155-а стрі-
лецька дивізія, 26-а армія).
7 берез. 1945 в районі Шерейгеше, за 
11 км на південний схід від м. Секеш-
фехервар (Угорщина), противник після 
артилерійської підготовки, кинув групу 
танків і автоматників на позиції, зай-
мані взводом протитанкових рушниць 
під командуванням лейтенанта Кисе-
льова. Загинув під час виконання опе-
рації по знищенню військової ворожої 
бронетехніки від вибуху снаряду. Похо-
ваний на полі бою.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 29 черв. 1945 І. Кисельову присвоє-
но звання Героя Радянського Союзу 
(посмертно).

Погруддя виконано на ХСФ, височіє на 
квадратному в плані високому поста-
менті з цегли, обличкованому плитами. 
У центральній частині чолового боку 
постаменту закріплено металеву дош-
ку з інформаційним текстом, над яким 
розміщено зображення медалі «Золота 
Зірка». Погруддю, яке наче виростає з 
постаменту, притаманна монументаль-
ність композиції, узагальнена лаконіч-
ність образу. При збереженні портрет-
них рис обличчя ще відчутне тяжіння 
до властивих в офіційному радянсько-
му мистецтві уніфікації та дидактизації 
образу.
Пам’ятник встановлено в центрі двос-
хідчастого стилобату, навколо якого 
влаштовано квітники. Міститься перед 
парадним входом до школи та створює 
відповідну атмосферу на шкільному 
подвір’ї.

Ярослав Ліхолєтов, 
Наталя Мархайчук. 

 
 

26. Пам’ятник Кисельову І. Г.  
Загальний вигляд.

27.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). На 
сільському кладовищі.
Поховано 13 воїнів РСЧА зі складу 88-ї  
танкової бригади та 48-ї гвардійської 
стрілецької дивізії (3-я танкова армія, 

с. ДороШенкоВе,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с. гнилиця перШа, с. григорІВка, с. ДороШенкоВе 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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Воронезький фронт) та ін. військових 
частин, які загинули при визволенні 
села від нацистських окупантів у лют. 
1943. Відомо 12 прізвищ.
Братська могила (3,0 × 2,0 м) обмежена  
бордюром (вис. 0,11 м). 1966 з тильного  
боку від братської могили встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом», відлитий на ХСФ. Скульптура  
(2,5 м) на прямокутному постамен-
ті (1,75 × 1,01 × 1,0 м) та на основі  
(0,26 × 1,5 × 1,5 м) з мармурової крихти.  
З чолового боку постаменту розміщено  
подвійну пластикову меморіальну дош-
ку (0,6 × 0,8 × 0,01 м) з присвятним  
написом. Нижче — пластикова мемо-
ріальна дошка (0,55 × 0,45 м) із зобра-
женням п’ятикутної зірки та лаврових 
гілок із переліком прізвищ загиблих.

27. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

Поруч з пам’ятником встановлено  
похилу стелу (0,5 (0,2) × 0,76 × 1,19 м) 
з мармурової крихти. З чолового боку 
стели пластикова меморіальна дошка  
(0,88 × 0,6 м) з переліком прізвищ  
загиблих.
Територію викладено бетонними плита-
ми та огороджено бетонним бордюром 
(вис. 0,2 м). Навколо зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

с. ДороШенкоВе, с. ЗамІст, с-ще Зелений гай, с-ще канІВцеВе 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

с. ЗамІст,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

28.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2001 (іст.).  
Сільське кладовище.
Відкрито у лип. 2001 за ініціативи  
місцевої громади до 69-ї річниці  
Голодомору з метою вшанування 
пам’яті односельців, які померли під 
час Голодомору 1932—33. Остаточ-
ну кількість загиблих не з’ясовано.
Пам’ятний знак у вигляді металевого  
чотирикінцевого хреста (1,7 × 0,8 ×  
0,07 м). У центральній частині при-

кріплено металеву дошку прямокутної 
форми (0,3 × 0,4 м), на якій вирізьблено 
присвятний напис.

Лариса Колесникова. 
 
 

28. Пам’ятний знак жертвам 
Голодомору. Загальний вигляд..

с-ще Зелений гай,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

29.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,1 км на південний схід 
від розгалудження шосейної дороги та 
автомобільного в’їзду до селища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,4 м, діам. 20 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

30.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,63—2,72 км на південний захід від 
розгалуження шосейної дороги та авто-
мобільного в’їзду до селища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3—1,0 м, діам. 15—35 м. Форма 
кургану — округла.

30. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

31.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,44—0,57 км на північний захід від 
розгалуження шосейної дороги та авто-
мобільного в’їзду до селища.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,5— 
1,0 м, діам. 25—30 м. Форма курганів —  
округла.

31. Курган № 4. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

32.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 0,1—3,0 км на південь, 
захід, південний захід та північний захід 
від села на лівому березі р. Гнилиця 
(прит. р. Сіверський Донець).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки 1973.
Складається із 7 курганів. Вис. 1,0— 
1,5 м, діам. 25—45 м.
Розкопки не проводилися. Культурно-
хронологічну приналежність не визна-
чено. Розорюється.

Ірина Сніжко. 
 
 

с-ще канІВцеВе,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

33.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,38 км на північний захід 
від ставкової дамби, по якій пролягає 
асфальтова дорога у центральній час-
тині селища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд  
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В. Дідик та І. Білько під час інвентари-
зації пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,8 м, діам. 34 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков.

с-ще канІВцеВе, с. катеринІВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

с. катеринІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

34.  МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1942—43, 
1979 (іст.). Вул. Польова.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів та могил Філоненка М. М., 
Харківської В. К. та Бондаря В. М.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.).
Поховано 37 воїнів РСЧА зі складу 24-го  
гвардійського кавалерійського полку  
5-ї гвардійської кавалерійської дивізії  
(3-й гвардійський кавалерійський кор-
пус, Південно-Західний фронт); 566-го  
артилерійського полку 160-ї стрілецької 
дивізії (40-а армія, Південно-Західний 
фронт); 555-го стрілецького полку 172-ї 
стрілецької дивізії (6-а армія, Південно-
Західний фронт); 405-го окремого вини-
щувально-протитанкового дивізіону 52-ї  
стрілецької дивізії (57-а армія, Південно- 
Західний фронт), які загинули у боях 
при обороні та визволенні села від 
нацистських окупантів у трав.-черв. 
1942 та лют. 1943. Відомо 18 прізвищ. 
На братській могилі покладено похилу  
плиту (0,3 × 0,8 × 1,45 м) з присвятним  
написом та переліком прізвищ загиб-
лих. 1967 з тильного боку від братської  
могили встановлено скульптуру «Воїн  
з автоматом», відлиту на ХСФ. Скульп-
тура (вис. 2,5 м) на постаменті (3,5 ×  
1,29 × 1,33 м), який розміщено на  
трапецієподібній основі (0,84 × 2,85 ×  
2,74 м).
Постамент та основа цегляні, обшиті 
металевими листами. З чолового боку 
постаменту закріплено мармурову ме-
моріальну дошку (0,53 × 0,36 м) із при-
святним написом.
Могила Філоненка М. М., 1942 (іст.). 
Праворуч від братської могили радян-
ських воїнів.
Філоненко Микола Михайлович [1922— 
24.06.1942, с. Катеринівка, Великобур-
луцький р-н (тепер Великобурлуцька  
тергромада, Куп’янський р-н), Харків-
ська обл.] — гвардії лейтенант, командир  
шабельного взводу 24-го гвардійського 
кавалерійського полку 5-ї гвардійської 

кавалерійської дивізії (Південно-Захід-
ний фронт). Загинув у бою з нацист-
ськими окупантами.
На могилі встановлено стелу (1,24 ×  
0,2 × 0,4 м) на прямокутному постамен-
ті (0,39 × 0,57 × 0,34 м) з мармурової 
крихти. З чолового боку стели вмон-
товано металокерамічний фотопортрет 
овальної форми (0,17 × 0,12 м) та мар-
мурова меморіальна дошка (0,8 × 0,3 м) 
з присвятним написом.
Могила Харківської в. К., 1942 (іст.). 
Праворуч від братської могили радян-
ських воїнів.
Харківська Віра Кузьмівна [1918—лип. 
1942, с. Катеринівка, Великобурлуць-
кий р-н (тепер Великобурлуцька тер-
громада, Куп’янський р-н), Харківська 
обл.] — вчителька Микільської школи 
(тепер недіюча). У лип. 1942, її було 
закатовано нацистськими окупантами  
за підпільницьку діяльність серед насе-
лення.
На могилі встановлено плиту з марму-
рової крихти (0,13 × 1,3 × 0,6 м) та сте-
лу (1,19 × 0,52 × 0,17 м) з мармурової  
крихти на прямокутному постаменті  
(0,33 × 0,62 × 0,38 м) та на основі (0,17 ×  
0,44 × 0,7 м) з того ж матеріалу. З чоло-
вого боку стели вмонтовано меморіаль-
ну дошку (0,61 × 0,4 м) з присвятним 
написом.
Могила бондаря в. М., 1979 (іст.). Пра-
воруч від могили М. Філоненка.
Бондарь В’ячеслав Михайлович 
(02.03.1952 — 12.07.1979, Афганістан) —  
ст. лейтенант, учасник бойових дій в  

34. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

Афганістані, загинув під час виконання 
бойового завдання.
На могилі встановлено прямокутну над-
могильну плиту (0,18 × 0,65 × 1,2 м) з 
лабрадориту та скісну стелу (1,17 (1,32) ×  
0,75 × 0,13 м) на прямокутному по-
стаменті (0,1 × 0,28 × 0,8 м) з того ж 
матеріалу. З чолового боку стели, вгорі 
закріплено овальний фотопортрет з ме-
талокераміки, нижче присвятний напис.
Територію меморіалу викладено бетон-
ними плитами, частково задерновано. 
Навколо секційна металева огорожа 
(вис. 1,2 м) та зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

35.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). На сіль-
ському кладовищі.
Поховано воїнів РСЧА зі складу 555-го  
стрілецького полку 172-ї стрілецької 
дивізії (6-а армія, Південно-Західний  
фронт); 405-го окремого винищуваль-
но-протитанкового дивізіону 52-ї стрі-
лецької дивізії (57-а армія, Південно-За-
хідний фронт) та ін. військових частин, 
які загинули в боях за визволення села 
від нацистських окупантів та померлі в 
шпиталі у лют. 1943. Прізвища та кіль-
кість похованих воїнів не встановлено.
Братська могила обмежена бордюром 
(0,03 × 0,92 × 0,53 м) з мармурової крих-
ти. У 1983 з тильного боку від могили 
встановлено стелу з мармурової крихти 
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(1,14 × 0,6 × 0,2 м) на прямокутному 
постаменті (0,1 × 0,7 × 0,3 м) з того ж 
матеріалу.
У верхній частині стели накладне зо-
браження бойового червоного прапора 
з китицями, під ним — меморіальна 
дошка (0,4 × 0,27 м) з лабрадориту з при-
святним написом.
Територію задерновано. Навколо мета-
лева огорожа (вис. 0,6 м).

Лариса Колесникова, 
Євгенія Петренко. 

 
 

35. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

36.   ЦЕРКвА вОЗНЕСІННЯ (ДИ-
МИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО), кін. 19 —  
поч. 20 ст. (архіт.). Вул. Польова, 8. У 
центрі села, на верхній терасі пологого 
схилу долини р. Нижня Дворічна (права  
прит. р. Оскіл, що впадає до р. Сівер-
ський Донець).
с. Катеринівка засновано в 1838. За 
даними на 1864, у власницькому селі 
проживало 250 чол. і налічувалося 36 дво-
рових господарств. Імовірно, що збу-
довано за кошти Катерини Задонської  
(1834—1918), так як на той час володіла 
маєтком у с. Катеринівка. Перші істо-
ричні фотографії дерев’яного храму 
з великим куполом на восьмигранно-
му барабані і дзвіницею над західним 
приділом, який увінчано шатром, від-
носяться до 1910. Точних відомостей 
про час будівництва та автора проекту 
храму не визначено. 
У період з 1870-х рр. до поч. 20 ст. у 
православній архітектурі Харківщини 
широкого поширення набуло будівниц-
тво дерев’яних храмів. На поч. 20 ст. 
виділяються 2 стилістичних напрямки 
дерев’яної церковної архітектури: зве-
дення храмів у стилі еклектики і мо-
дерну. Перевагу мають дерев’яні храми 
зрубної конструкції, побудовані з вико-
ристанням прийомів формоутворення 
класицизму і традиційного народного 
зодчества. Церкву у с. Катеринівка було 
зведено в стилі еклектики на цегляному 
цоколі.

Об’ємно-просторове рішення храму:  
витягнутий уздовж осі захід-схід об’єм,  
в якому під купольний простір об’єд-
нується з гранованою апсидою і тра-
пезною. До теперішнього часу зберігся 
нижній ярус храмового простору, част-
ково перекриття над храмом (в аварій-
ному стані), обробка зовнішніх фасадів 
з дерев’яною обшивкою і стилізованими  
деталями класичного орнаменту: куто-
вими лопатками, спареними колонками, 

36. Вознесенська церква. Південний фасад. Фото 1910.

36. Вознесенська церква. Загальний вигляд. Фото 2018.

36. Вознесенська церква.  
Фрагмент ґанку. Фото 2018.

які підтримують покриття над західним 
входом, з лиштвами вікон і сандрика-
ми, завершальним аттиком та карнизом 
великого виносу. В інтер’єрах храму 
збережені елементи ліпного декору. 
Ступінь збереження фізичного об’єму 
і елементів оздоблення фасадів церкви 
вимагає проведення протиаварійних  
і ремонтно-відновлювальних робіт.

Катерина Черкасова.

36. План. Реконструкція  
арх. К. Черкасової, 2021.

с. катеринІВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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с. куп’єВаХа,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

37.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 3,57 км на південний захід 
від повороту шосейної дороги, що зна-
ходиться на в’їзді до села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3 м, діам. 15 м. Форма кургану —  
округла.

37. Курган № 5. Вигляд з півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

38.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 3,62 км на південний захід 
від повороту шосейної дороги, що зна-
ходиться на в’їзді до села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 45 м. Форма кургану —  
округла.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало.

38. Курган № 6. Вигляд з півночі.

39.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,52—2,69 км на південний захід від 
повороту шосейної дороги, що знахо-
диться на в’їзді біля східної околиці.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,5— 
2,2 м, діам. 20—45 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 
 

с. курганне,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

40.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,3 км на північ, за 2,28—2,49 км на 
південний захід та за 1,17—1,18 км на 
північний схід від від перехрестя шо-
сейної траси Р-34 та шосейної дороги, 
що прямує у напрямку села.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 7 курганів. Вис. 0,4— 
3,0 м, діам. 20—50 × 30 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На од-
ному з курганів зафіксовано залишки 
тріангуляційного знаку. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 
 

с. куп’єВаХа, с. курганне, с. лоЗоВе, с. малаХоВе, с. малий бурлук 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

с. лоЗоВе,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

41.  бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). На сіль-
ському кладовищі.
Поховано 8 воїнів РСЧА, які загинули 
при звільненні с. Лозове, у лют. 1943.  
Загиблі воїни були поховані мешканця-
ми села у братській могилі. Документи 
загиблих були передані командиру 
частини, котра проходила через село. 
Прізвища похованих невідомі.
Металевий обеліск блакитного кольору 

(1,1 × 0,34 × 0,11 м) на металевій основі 
того ж кольору. На обеліску закріплено 
металеву п’ятикутну зірку червоного 
кольору.
Територію могили оточено дерев’яною 
огорожею.

Єлизавета Суховерша. 
 
 
 

41. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

с. малаХоВе,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

42.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,18—2,33 км на південний схід від 
ставкової дамби, яка розташована на 
південній околиці села.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,3— 
1,3 м, діам. 20—35 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. малий бурлук,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

43.  КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 3,23 км на південний схід 
від сільського цвинтаря, що знаходиться 
на північній околиці с. Малий Бурлук.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
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Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

44.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС 
1942—43, 2016 (іст.). Вул. Центральна.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів та пам’ятних знаків Герою 
Радянського Союзу Холоду М. М. та 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.).
Поховано 26 воїнів РСЧА зі складу 34-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 6-ї 
гвардійської танкової бригади (28-а ар-
мія, Південно-Західний фронт); частин 
48-ї гвардійської і 184-ї стрілецьких 
дивізій (3-я танкова армія, Воронезь-
кий фронт), які загинули при обороні 
і звільненні села від нацистських оку-
пантів 14—16 черв. 1942 та 18—23 лют. 
1943. Відомо 12 прізвищ.
На братській могилі покладено метале-
ву гробницю (0,32 × 2,9 × 1,72 м), яку  
засаджено квітами. У 1956 з тильного 
боку від могили встановлено скуль-
птурний пам’ятник «Скорботний воїн  
з автоматом», відлитий на ХСФ. 1975 
замінено на стелу з лабрадориту (1,8 ×  
0,42 × 0,34 м) на прямокутному поста-
менті (0,3 × 0,61 × 0,55 м), який вста-
новлено на металевому цоколі (0,21 ×  
0,82 × 1,4 м). З чолового боку стели 
вигравіювано присвятний напис.
Обабіч стели 2 однакові похилі мета-
леві стели (0,44 (0,9) × 0,9 × 1,34 м)  
з гранітними меморіальними дошками 
(0,9 × 0,9 м) із присвятним написом та  
переліком прізвищ загиблих воїнів- 
односельців під час Другої світової  
війни.
Територію братської могили викладено 
плиткою. Навколо металева огорожа 
(вис. 0,8 м).
Обабіч огорожі встановлено 2 ідентич-
ні пам’ятні знаки.

43. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

44. Меморіальний комплекс. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак Герою Радянського 
Союзу Холоду М. М., 2016. Ліворуч 
від братської могили.
Холод Михайло Мефодійович (1923—
44) — учасник Другої світової війни  
(1939—45), автоматник 101-ї танкової  
бригади (19-й танковий корпус, 1-й При-
балтійський фронт), Герой Радянського 
Союзу (1945).
Народився в с. Малий Бурлук у селян-
ській родині. Закінчив неповну Мало-
бурлуцьку середню школу, яка носила 
його ім’я (з 2015 недіюча).
До лав РСЧА призваний 9 верес. 1942. 
На фронтах Другої світової війни 
(1939—45) з верес. 1943. Воював на 
3-му Українському та 1-му Прибалтій-
ському фронтах. Двічі був поранений. 
Особливо відзначився 6 серп. 1944 під 
час бою поблизу с. Медіняй Биржай-

44. Пам’ятний знак Холоду М. М. 
Загальний вигляд.

ського району (Литва). Батальйон ав-
томатників, що підтримував наступ 
танків, був змушений зупинитись через 
нищівний кулеметний вогонь ворога. 
Рядовий М. Холод підповз до ворожої 
вогневої точки й кинув у неї гранату, 
але кулемет продовжував стріляти. Тоді 
він закрив амбразуру власним тілом та 
загинув у бою.
Похований у м. Пренай (Литва).
Указом Президії Верховної Ради СРСР  
від 28 квіт. 1945 присвоєно звання  
Героя Радянського Союзу (посмертно).
Пам’ятний знак у вигляді похилої за-
лізобетонної стели (0,52 (0,8) × 0,85 ×  
0,7 м), до якої закріплено меморіальну 
гранітну дошку (0,6 × 0,4 м) із фото-
портретом М. Холода та присвятним 
написом.
Пам’ятний знак ліквідаторам на 
ЧАЕС, 2016 (іст.). Праворуч від брат-
ської могили радянських воїнів.
Відкрито у квіт. 2016 за ініціативи міс-
цевих меценатів до 30-ї річниці аварії 
на ЧАЕС з метою вшанування пам’яті 
загиблих ліквідаторів, мешканців с. Ма-
лий Бурлук.
Пам’ятний знак у вигляді похилої за-
лізобетонної стели (0,52 (0,8) × 0,85 ×  
0,7 м), до якої закріплено меморіальну 
гранітну дошку (0,6 × 0,4 м) із зобра-
женням дзвону та присвятним напи-
сом.
Територію меморіального комплексу 
викладено тротуарною плиткою. Нав-
коло зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко.

с. малий бурлук 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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с. манцІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с. манцІВка, с. ноВа олексанДрІВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

45.  Майдан, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,192 км на південний захід  
від сільського кладовища, що знаходить-
ся на південній околиці с. Манцівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,8 м, діам. 83 × 46 м. Форма кур-
гану — округла, підковоподібна.

45. Майдан № 1. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

46.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,72 км на південний захід 
від сільського кладовища, що знаходить-
ся на південній околиці с. Манцівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 70 м. Форма кургану —  
округла.

46. Курган № 2. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

с. ноВа олексанДрІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

47.   бРАТСЬКА МОГИЛА, 1942 (іст.). 
Вул. Молодіжна, 28. За городом садиби, 
біля прит. р. Сіверський Донець (права 
прит. р. Дон).
У братській могилі поховано 3 неві-
домих воїнів РСЧА та 3 мешканців  
с. Олександрівка (Г. Селевко, О. Прошу-
тя, К. Кизим), що загинули 5 лют. 1942,  
за Книгою Скорботи України (у 1943) 
під час нальоту нацистської авіації у  
роки німецько-радянської війни (1941— 
45). Поховання відбулось на місці  
загибелі.
Після закінчення війни на могилі вста-
новлено металеву гробницю (0,25 × 0,4 
(0,6) × 1,79 м) та дерев’яний обеліск  
(1,1 × 0,24 (0,3) × 0,24 (0,3) м) пірамі-
дальної форми. З чолового боку обеліску 
прикріплено пластикову меморіальну 
дошку (0,35 × 0,45 м) з інформаційним 
написом.

Поховання оточено металевою огорожею  
(1,43 × 2,0 × 1,21 м), в якій висаджено 
квіти. Навколо зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Євгенія Петренко.

47. Братська могила. Загальний вигляд.

47. Меморіальна дошка.

48.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43, 1948 (іст.). 
Вул. Зелена, у сквері.
Поховано 21 воїна РСЧА зі складу 199-ї  

стрілецької дивізії, 226-ї стрілецької 
дивізії та 300-ї стрілецької дивізії (38-а  
армія, Південно-Західний фронт), які 
загинули у боях при обороні та визво-
ленні села від нацистських окупантів  
у трав.-черв. 1942 та лют. 1943. 7 з них 
були розстріляні на очах у місцевих 
жителів під час відступу нацистських 
окупантів. Відомо 3 прізвища.
1948 споруджено братську могилу, в 
якій було перепоховано останки воїнів 
з первісних місць поховань до могили 
Карпенка С. Й., вбитого бандитами в 
боротьбі за встановлення радянської 
влади у 1930.
На братській могилі (1,06 × 1,78 м) по-
кладено квадратну бетонну плиту (0,9 ×  
0,9 м) з рельєфним зображенням ордену  
Вітчизняної війни (діам. 0,9 м). У 1958 
з тильного боку від могили встановлено 
скульптуру «Воїн з автоматом», яку 
у 1980-х рр. замінено на скульптуру 
«Скорботна жінка», відлиту на ХСФ. 
Скульптура (вис. 4,5 м) з мармурової 
крихти на бетонному постаменті (0,9 ×  
3,57 × 3,55 м). Між могилою та пам’ят-
ником на круглому цоколі влаштовано 
вічний вогонь у вигляді металевої п’яти-
кутної зірки.
Обабіч могили з кожного боку вста-
новлено по 3 однакові похилі тумби 
(0,5(1,1) × 0,67 × 0,72 м) з мармуровою 
дошкою на кожній (0,7 × 0,5 м) із пере-
ліком прізвищ загиблих воїнів-одно-
сельців під час Другої світової війни та 
присвятним написом.

48. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

До поховання веде алея, яку фланкують 
2 однакові стели з датами війни, і вздовж 
неї встановлено залізні ланцюги. Тери-
торію викладено бетонними плитами, 
частково задерновано. Навколо влашто-
вано квітники та зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило.
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49.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,29 км на захід від сіль-
ського цвинтаря, що знаходиться на 
східній околиці с. Нова Олександрівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

49. Курган № 3. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

50.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,81 км на південний захід  
від сільського цвинтаря, що знаходиться  
на східній околиці с. Нова Олександрівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,7 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.

50. Курган № 4. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко.

51.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 1,38— 
1,39 км на північ від сільського цвин-
таря, що знаходиться на східній околиці 
с. Нова Олександрівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,6—0,9 м, діам. 30—35 м. Форма 
кургану — округла.

51. Курган № 2.  
Вигляд із північного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

52.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС  
1943, 2016 (іст.). Вул. Зарічна, на сіль-
ському кладовищі.
Складається з братської могили жертв 
нацизму та пам’ятних знаків ліквіда-
торам на ЧАЕС, жертвам Голодомору 
1932―33.
братська могила жертв нацистської  
окупації, 1943 (іст.).
Формування партизанського руху в Хар-
ківській обл. розпочалося в серед. 1941. 
У кол. Великобурлуцькому р-ні парти-
занські загони набули свого поширення 
у 1942. Деякі жителі с. Нова Олександ-
рівка брали активну участь у діяльності 
цих загонів ризикуючи життям. 4 з них 
у 1943 за партизанську діяльність було 
розстріляно: І. Білан, О. Калашник, 
І. Тарасенко, В. Чугай. Поховані у брат-
ській могилі на сільському кладовищі.
У 1960-х рр. на братській могилі вста-
новлено металеву гробницю (0,29 × 2,42 ×  
1,12 м) та пам’ятник у вигляді метале-
вого обеліску (1,26 × 0,58 × 0,58 м) на 
цегляному прямокутному постаменті 
(0,24 × 0,78 × 0,78 м), які пофарбовано 
у сірий колір. 
Угорі обеліску вмонтовано металеву  
червону зірку (вис. 0,47 м). З чолового 
боку на постаменті металева дошка з 

нержавіючої сталі з меморіальним на-
писом та переліком прізвищ загиблих.
Пам’ятний знак ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС, 2016 (іст.). Праворуч від брат-
ської могили.
Встановлено у квіт. 2016 за ініціативи 
місцевої громади.
26 квіт. 1986 на ЧАЕС стався вибух. 
Катастрофа забрала здоров’я та життя 
багатьох людей, які відчайдушно боро-
лися з наслідками аварії, в т. ч. й лікві-
даторів з с. Нова Олександрівка.
Пам’ятний знак у вигляді похилої сте-
ли (0,6 (0,27) × 0,55 × 0,69 м) з цегли, 
тинькованої цементом та пофарбованої 
у сірий колір. З чолового боку на стелі 
гранітна дошка (0,6 × 0,4 м) з присвят-
ним написом.
Пам’ятний знак жертвам Голодомору  
1932―33, 2016 (іст.). Поряд з пам’ятним 
знаком ліквідаторам ЧАЕС. 
Встановлено у 2016 з метою вшануван-
ня пам’яті односельців, померлих під 
час Голодомору 1932—33.

52. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

52. Пам’ятні знаки ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС та жертвам Голодомору 
1932―33.

с. ноВа олексанДрІВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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Пам’ятний знак у вигляді похилої стели  
(0,6 (0,27) × 0,55 × 0,69 м) з цегли, тинь-
кованої цементом та пофарбованої у  
сірий колір. З чолового боку стели гра-
нітна дошка (0,6 × 0,4 м) з присвятним 
написом.
Навколо меморіального комплексу вла-
штовано квітники.

Лідія Чувпило. 
 
 

53.  МОГИЛА ЗАДОНСЬКОГО О. в., 
1912 (іст.). Вул. Зелена. У центральному 
парку, біля меморіального комплексу.
Задонський Олександр Воїнович 
[15.05.1834, сл. Великий Бурлук, Вовчан-
ський пов., Слобідсько-Українська губ.  
(тепер смт Великий Бурлук, Великобур-
луцька тергромада, Куп’янський р-н, 
Харківська обл.) — 02.11.1912, с. Нова 
Олександрівка, Вовчанський пов., Хар-
ківська губ. (тепер с. Нова Олександ-
рівка, Великобурлуцька тергромада, 
Куп’янський р-н, Харківська обл.] —  
генерал-лейтенант, громадський діяч.
Народився у дворянській родині Воїна  
Задонського — відставного генерал-
лейтенанта, який мешкавпісля закін-
чення служби у сл. Великий Бурлук.
Його мати — Єлизавета Задонська 
походила зі славентного слобідського  
козацького та шляхетського роду Донців- 
Захаржевських. Виховувався в Пажесь-
кому корпусі, по закінченні якого в 1853 
зарахований корнетом в лейб-гвардії 
кірасирський полк. 1854 переведений 
в поручики. З 1855 поручик Кавалер-
гардського полку. З 1859 — штабс-рот-
містр, з 1861 — ротмістр і мировий 
посередник по Харківському, пізніше 
Вовчанському пов. Харківської губ.
З 1865 — полковник. З 1872 — чиновник  
особливих доручень із зарахуванням 
по армійській кавалерії в Головному 
інтендантському управлінні. З 1874 —  
начальник Орловського жандармсько-
го поліцейського управління залізниці.  
З 1884 — начальник Варшавського гу-
бернського жандармського управління, 
генерал-майор. В 1885 переведено до  
м. Курська (Російська імперія, тепер РФ). 
В 1894 його відраховано з посади, а 3 січ.  
1895 надано чин генерал-лейтенанта 
та звільнено у відставку з мундиром та 
пенсією. 
Нагороджений орденами Св. Володими-
ра 3-го і 4-го ст., Св. Анни 3-х ст.,  
Св. Станіслава 1-го і 2-го ст. з Імпера-
торською короною, бронзовою медаллю 
в пам’ять війни 1853—57, Австрійським  
командорським хрестом, Баварським ко-
мандорським хрестом ордена Св. Ми-
хаїла.
Був одружений двічі. Перша дружина 
Парасковія Іванівна Хілкова — кня-

53. Могила Задонського О. В. Загальний вигляд.

гиня. Друга — донька генерала-лей-
тенанта С. Борщова, Марія Сергіївна 
Борщова. Від двох шлюбів мав 9 синів 
і доньок. 
У 1898 на значні пожертвування За-
донських була збудована Миколаївська 
церква у с. Нова Олександрівка (зруй-
нована 1941—43). О. Задонський разом 
з дружиною були поховані біля церкви.  
Під час визвольних змагань у 20-х рр. 
20 ст. поховання О. Задонського було 
розграбовано.
На сьогоднішній день у центрі с. Олек-
сандрівка на могилі О. Задонського збе-
рігся лише триступінчастий постамент. 
Нижня сходинка (0,6 × 0,6 × 0,3 м) із сі-
рого граніту, середня (0,5 × 0,5 × 0,3 м)  
і верхня (0,4 × 0,4 × 0,5 м) із чорного 
граніту. На верхній частині постамен-
ту, де вигравіювано присвятний напис,  
залишилось прямокутне заглиблення,  
в якому містився мармуровий хрест  
(тепер відсутній).
Навколо могили штахетна огорожа, яка 
пофарбована у темно-блакитний колір.

Микола Мозговський, 
Валентина Філоненко. 

 
 
 

с-ще пІДсереДнє,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

54.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). 1 км від  
селища, біля дороги на Великий Бурлук.  
Між с-щем Підсереднє та с. Сірий Яр.

Поховано 123 воїна РСЧА зі складу  
22-го гвардійського кавалерійського 
полку 5-ї гвардійської кавалерійської 
дивізії (3-й гвардійський кавалерій-
ський корпус, 28-а армія, Південно- 
Західний фронт) та ін. військових час-
тин, які загинули у боях при обороні та 
визволенні с-ща Підсереднє та с. Сірий 
Яр від нацистських окупантів у трав.-
черв. 1942 та лют. 1943, а також померлі 
від ран зі складу 3-го танкового полку 
37-ї мотобригади (53-я армія, Степовий 
фронт). Відомо 11 прізвищ.

54. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

Братська могила обмежена бетонним  
бордюром (0,05 × 2,0 × 6,0 м). У 1952  
з тильного боку від братської могили 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з автоматом і каскою», відли-
тий на ХСФ. Скульптура (вис. 2,5 м)  
на прямокутному постаменті (1,82 ×  
1,0 × 1,0 м) з мармурової крихти. З чо-
лового боку постаменту знаходяться  
4 меморіальні дошки: 2 однакові (0,2 ×  

с. ноВа олексанДрІВка, с-ще пІДсереДнє 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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0,8 м) з пластику, між ними мармурова 
дошка(0,14 × 0,28 м), нижче пластикова  
дошка (0,88 × 0,61 м) з присвятним на-
писом та переліком прізвищ загиблих. 
Перед постаментом розміщено похилу 
тумбу (0,2 (0,5) × 1,19 × 1,73 м). 
Територію викладено бетонними плита-
ми та огороджено бетонним бордюром. 
Навколо зелені насадження.

Євгенія Петренко, 
Владлен Терентьєв ,  

Лідія Чувпило. 
 
 

55. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,53 км на південний захід 
від сільського цвинтаря, що знаходиться 
на південно-східній околиці селища.
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини 
Російської імперії. Провели візуальний 
огляд В. Дідик та І. Білько під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,8 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

55. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

56.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,467—1,53 км на південний захід та за 
1,41—2,42 км на північ від сільського 
цвинтаря, на південно-східній околиці 
селища.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,5— 
1,8 м, діам. 30—35 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На од-
ному з курганів зафіксовано залишки 
тріангуляційного знаку. Розорюється. 

Ярослав Ліхолєтов.

57.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС  
ЗАГИбЛИМ вОЇНАМ-ОДНОСЕЛЬ-
ЦЯМ У РОКИ ДРУГОЇ СвІТОвОЇ 
вІйНИ, 1980 (іст., мист.). Вул. Цент-
ральна.
За період Другої світової війни (1939— 
45) було мобілізовано до лав РСЧА 
понад 11 тис. мешканців кол. Велико-
бурлуцького р-ну. Половина з них не 
повернулася живими додому.
У 1980 в честь загиблих воїнів-одно-
сельців у центрі с-ща Підсереднє було 
встановлено пам’ятний знак у вигляді 
напівкруглої стели (2,3 × 19,6 × 0,6 м)  
із цегли, тинькованої цементом та 
побіленої, у правій частині якої ба-
рельєфне погрудне зображення воїна 
з нержавіючої сталі (1,96 × 5,12 м) із 
автоматом у руці. До лівої частини сте-
ли прикріплено рельєфні червоні зірки  
(1,9 × 2,92 × 0,13 м), в центрі однієї  
з них — орден Вітчизняної війни. Лі-
воруч від зірок на 2 металевих дошках  
(0,73 × 0,5 м) перелік прізвищ загиблих 
воїнів-односельців під час Другої сві-
тової війни.
По всій площині стели розміщено 24 квад-
ратні таблички (0,55 × 0,55 м). На двох  
з них зображено дати «1941—1945», на  
одній — медаль «Золота Зірка», на ін. —  
стилізовані зображення традиційних ат-
рибутів воєнної тематики.

57. Меморіальний комплекс загиблим воїнам-односельцям у роки Другої світової 
війни. Загальний вигляд.

У центральній частині меморіального  
комплексу на прямокутному постаменті  
(0,51 × 0,91 × 2,0 м) покладено залізобе-
тонну плиту (0,13 × 0,82 × 1,92 м). Ліво-
руч неї встановлено гранітний куб (0,43 ×  
0,46 × 0,58 м) з каскою (0,45 × 0,73 м).
Праворуч від плити з каскою, встановле-
но пілон з металу (6,0 × 0,61 × 0,35 м), 
у верхній частині якого ковані секції із 
зображенням п’ятикутної зірки по цент-
ру, ліворуч — вічний вогонь.
Територію меморіального комплексу 
викладено бетонними плитами, обабіч 
стели — огородження із цегли.

Лариса Колесникова. 
 
 

57. Гранітний куб з каскою. Фрагмент.

с. плоске,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

58.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,39 км на північний захід 
від крутого вигину асфальтової дороги,  
що знаходиться на південній околиці  
с. Плоске.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 0,8 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

58. Курган № 1. Вигляд із півдня.

с-ще пІДсереДнє, с. плоске 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

с. плоске 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

59.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,48 км на захід від крутого  
вигину асфальтової дороги, що знахо-
диться на південній околиці с. Плоске.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації  
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,2 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.

59. Курган № 2. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

60.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1980, 2016 
(іст.). Вул. Українська, у сквері.
Складається з 2 пам’ятних знаків: вої-
нам-односельцям, які загинули під час 
Другої світової війни та ліквідаторам 
аварії на ЧАЕС.
Пам’ятний знак воїнам-односельцям,  
загиблим під час Другої світової війни, 
1980 (іст).
У роки Другої світової війни (1939—
45) до лав РСЧА було мобілізовано 
понад 11 тис. мешканців кол. Велико-
бурлуцького р-ну. Бл. 6 тис. загиблих. 
У 1980 за ініціативи громади села було 
встановлено пам’ятний знак на честь 
односельців, які загинули на фронтах 
Другої світової війни.
У центрі площадки на підвищенні з кіль-
кох сходинок, які виготовлено із марму-
рової крихти, розміщено прямокутну  
стелу (2,88 × 8,4 × 0,57 м), всередині якої  
вирізано абрис п’ятикутної зірки. Права  
частина стели повторює контури бокових  
променів. Основне поле стели пофарбо-
вано у червоний колір, частина ліворуч —  
у блакитний, на ньому напис з призов-
ним зверненням.

60. Меморіальний комплекс. Загальний вигляд.

Праворуч від центральної стели на гра-
нітному постаменті (0,2 × 0,61 × 0,15 м)  
встановлено чорну гранітну стелу (0,98 ×  
0,5 × 0,08 м) з присвятним написом.
Обабіч площадки з кожного боку вста-
новлено по 4 однакові залізобетонні  
стели (1,21 × 0,93 × 0,41 м) з гранітною 
дошкою на кожній (1,0 × 0,68 м) з пере-
ліком прізвищ воїнів-односельців, які 
загинули на фронтах Другої світової 
війни та присвятним написом.
Пам’ятний знак ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС, 2016 (іст.). Праворуч від 
пам’ятного знаку воїнам-односельцям. 
Встановлено у квіт. 2016.
26 квіт. 1986 на ЧАЕС стався вибух. 
Катастрофа забрала здоров’я та життя 
багатьох людей, які відчайдушно боро-
лися з наслідками аварії, в т. ч. й лікві-
даторів із с. Плоске.

60. Пам’ятний знак воїнам-односельцям.

Праворуч від центральної стели вста-
новлено пам’ятний знак на честь лік-
відаторів аварії на ЧАЕС у вигляді  
масивної похилої тумби (0,26 (0,45) ×  
0,59 × 0,78 м), до якої прикріплено ме-
моріальну гранітну дошку (0,6 × 0,4 м) 
із зображенням дзвону та присвятним 
написом.
Територію викладено плитами з бетону 
(0,9 × 0,9 м), встановлено вазони з кві-
тами.

Лідія Чувпило. 
 
 

60. Стели з прізвищами воїнів-
односельців, пам’ятний знак 
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

61.   МОГИЛА ПОСОХОвА Д. в., 2014  
(іст.). На сільському кладовищі.
Посохов Дмитро Вікторович [27.04.1990,  
с. Яєчне, Великобурлуцький р-н (тепер  
Великобурлуцька тергромада, Куп’ян-
ський р-н), Харківська обл. — 30.07.2014,  
м. Шахтарськ, Шахтарський р-н, Донець-
ка обл.] — солдат, кулеметник, учасник  
бойових дій у зоні АТО (з 2018 ООС).
Народився в родині службовців. 2007 
закінчив Площанську середню школу  
(тепер КЗ «Площанський ліцей»). На-
вчався у Національному технічному 
університеті «ХПІ». 2008 призваний до  
лав ЗСУ, строкову службу проходив  
у підрозділах ВДВ 95-ї ОАМБр (м. Жи-
томир). З берез. 2014 вступив на служ-
бу за контрактом у 25-му ОПДБр, 1-й  
батальйон. Брав участь у боях під  
м. Сніжним, в активній обороні арсена-
лу в м. Артемівську (тепер м. Бахмут).  
При звільненні м. Шахтарська від росій-
сько-окупаційних військ батальйон, орга-
нізувавши бойовий тил, пішов у наступ.  
Д. Посохов кулеметним вогнем при-
кривав атакуючих з правого флангу. 
Ворожі війська відповіли щільними 
залпами з БМ «Град». Один із реак-
тивних снарядів влучив у споруду, в 
якій зберігався боєзапас десантників, 
котрий, детонувавши, призвів до смерті 
кулеметника.
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61. Могила Посохова Д. В.  
Загальний вигляд.

Указом Президента України № 873/2014  
від 14 листоп. 2014 за особисту мужність  
і героїзм, виявлений у захисті держав-
ного суверенітету та територіальної 
цілісності України, нагороджений орде-
ном «За мужність» III ст. (посмертно).
На могилі встановлено надмогильну 
плиту (0,1 × 1,5 × 0,6 м) з чорного граніту  
із квітником та стелу (1,16 × 0,6 × 0,07 м)  
на прямокутному постаменті (0,2 × 0,7 ×  
0,25 м) з того ж матеріалу.
Територію навколо поховання викладе-
но тротуарною плиткою.

Анатолій Троян. 
 
 

62.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2015 (іст.). 
Вул. Українська, у сквері біля Будинку 
культури.
Виготовлено і встановлено 28 лист. 2015  
за ініціативи голови громадської вете-
ранської організації с. Плоске Ю. Ко-
зуб, відкритий наступного дня — 29 
лист. 2015. Відкриття супроводжувало-
ся хресним ходом парафіян Петропав-
лівської церкви та односельців. На чолі  
хресного ходу перебував протоієрей Хар-
ківської і Полтавської єпархії УАПЦ  
(тепер ПЦУ) о. Олег (Козуб).
Хрест виготовлено у ПП «Рєзник» за 
кошт власника підприємства С. Рєзника,  
інформативна табличка — О. Сіренком 
(ПП «Поховальна служба»).
Пам’ятний знак являє собою дерев’яний 

(сосна) хрест (3,0 × 1,28 × 0,14 м) з інфор-
мативною табличкою (0,27 × 0,18 м) із  
пластику.
Загальну кількість загиблих від Голо-
домору в с. Плоскому і прилеглих селах  
не з’ясовано. Щороку на День вшануван-
ня жертв Голодоморів (четверта субота  
листоп.) біля пам’ятного знака прово-
дяться громадські урочисті заходи.

Анатолій Троян. 
 
 

62. Пам’ятний знак жертвам  
Голодомору 1932—33.  
Загальний вигляд.

63.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ПОСОХО-
вУ Д. в., 2016 (іст.). Вул. Українська, 18,  
на території КЗ «Площанський ліцей», 
ліворуч від головного фасаду.

Автор — ск. П. Бендюк. Розміри: стела  
(1,22 × 1,2 × 0,3 м), меморіальна дошка  
(1,0 × 0,5 м), площадка-основа (2,6 × 3,15 ×  
0,2 м).
Відкрито 30 лип. 2015. Зведено коштом  
ПОСП «Бурлуцьке» (директор І. Філі-
монов) і батьків полеглого. На від-
критті були присутні: представники 
Великобурлуцької РДА, Великобурлу-
цької селищної ради, десантний взвод, 
в якому проходив службу Д. Посохов, 
на чолі з командиром О. Бондаренком, 
учні, мешканці с. Плоске і навколишніх 
сіл.
Посохов Дмитро Вікторович (1990—
2014) — солдат 1-го батальйону 25-ї  
ОПДБр, кулеметник, нагороджений ор-
деном «За мужність» ІІІ ст. (посмертно).
У 1996—2007-х рр. навчався в Пло-
щанській ЗОШ І-ІІІ ст. (тепер КЗ «Пло-
щанський ліцей»). З берез. 2014 брав  
участь у визволенні Донбасу від росій-
сько-окупаційних військ у підрозділі 25-ї  
ОПДБр Української армії. 30 лип. 2014 
загинув у м. Шахтарську (Донецька обл.) 
смертю героя.
Пам’ятний знак Д. Посохову складаєть-
ся із квадратоподібної бетонної стели,  
на якій прикріплено гранітну мемо-
ріальну дошку, флагштока і площадки- 
основи. На меморіальній дошці пред-
ставлені: інформативний і присвятний  
написи, портрет десантника в парадному  
кітелі, на лівому боці якого видніється  
орден «За мужність», і тематичні зобра-
ження воєнної атрибутики — бойовий  
гелікоптер, парашут, шеврон 25-ї повіт-
рянодесантної бригади. Верх мемо-
ріальної дошки виконаний у вигляді  
розкритої книги, що тематично пов’язує 
постать воїна з роками шкільного життя. 
Сама стела виростає з бетонної пло-
щадки-основи, яка вимощена рожевою  
і білою прямокутною плиткою. Праворуч  

63. Пам’ятний знак Посохову Д. В. Загальний вигляд.

с. плоске 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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і дещо попереду височить флагшток.  
Ритмічне членування вольового підбо-
ріддя, зімкнутих вуст воїна на мемо-
ріальній дошці з масивною квадратною 
невисокою стелою, з досить значною 
площею майданчика-основи створює  
загальну композицію монумента, в ос-
нові якої лежить ідея нездоланної мо-
гутності держави, а високий стрімкий  
флагшток з українським прапором до-
повнює цю ідею впевненим, хоч дещо  
й романтизованим, українським майбут-
тям. Вдале місце розташування стели, 
її гармонійне співзвуччя з фасадною 
і загальною формою будинку школи 
створює цілісний архітектурний локус 
шкільного подвір’я.

Анатолій Троян. 
 
 

с. плоске, с. рогоЗянка, с-ще сІрий яр, с. сереДнІй бурлук 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

64.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,35 км на північ від сіль-
ського цвинтаря, що знаходиться у цент-
ральній частині с. Рогозянка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,4 м, діам. 20 м. Форма кургану —  
округла.

с. рогоЗянка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

64. Курган № 5. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

65.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 3,97— 
4,4 км на південний захід від сільського 
цвинтаря, що знаходиться у центральній 
частині с. Рогозянка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Складається з 4 курганів. Вис. 1,0—1,7 м,  
діам. 30—80 м. Форма кургану — округ-
ла, підковоподібна.

65. Курган № 4.  
Вигляд із південного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

с-ще сІрий яр,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

66.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 0,5 км на південь від пово-
роту шосейної дороги, що розтащова-
ний у центральній частині селища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. 2,0 м, діам. 60 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

67.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,52 км на південь від по-
вороту шосейної дороги, що розташо-
ваний у центральній частині селища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 60 м. Форма кургану —  
округла.

67. Курган № 2. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

68.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43, 1947 (іст.).  
Вул. Набережна.
Поховано 60 воїнів РСЧА зі складу 9-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 12-го  
танкового корпусу (3-я танкова армія, 
Воронезький фронт) та частин 69-ї ар-
мії (Воронезький фронт), які загинули  
у боях при обороні й визволенні села 
від нацистських окупантів у трав.-черв. 
1942 та лют. 1943. Відомо 12 прізвищ.
1947 споруджено братську могилу, обме-
жену гранітним бордюром (0,18 × 3,56 ×  
1,14 м), до якої було перенесено остан-
ки загиблих воїнів з первісних місць 
поховань. 1955 на могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник, відлитий на 
ХСФ. 1975 замінено на трикутну черво-
ну гранітну стелу (2,03 × 0,49 × 0,59 м)  
на прямокутному постаменті (0,16 ×  
1,35 × 1,21 м) з того ж матеріалу. З чо-
лового боку стели зображення червоної 
зірки у лавровому вінку з присвятним  
написом та переліком прізвищ загиблих.

с. сереДнІй бурлук,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

68. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

Територію навколо могили викладено 
бетонними плитами, частково задерно-
вано. Навколо секційна металева огоро-
жа (вис. 0,9 м) та зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило.
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69.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,2 км на південний схід від 
залізобетонного мосту через р. Великий 
Бурлук (ліва прит. р. Сіверський До-
нець), який розташований на східній 
околиці с. Середній Бурлук.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,2 м, діам. 47 м. Форма кургану —  
округла.

69. Курган № 6. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

70.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,2—2,4 км на південний захід від за-
лізобетонного мосту через р. Великий  
Бурлук (ліва прит. р. Сіверський Донець),  
який розташований на східній околиці  
с. Середній Бурлук.
Курган було зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії. Провели ві-
зуальний огляд В. Дідик та І. Білько під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2016.
Вис. 0,4—2,0 м, діам. 27—45 м. Форма 
кургану — округла.

70. Курган № 3.  
Вигляд із південного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик.

с. стецькІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с. сереДнІй бурлук, с. стецькІВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

71.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Га-
гаріна.
Поховано 38 воїнів РСЧА зі складу 
частин 12-го танкового корпусу (3-я 
танкова армія, Воронезький фронт), які 
загинули при визволенні села від на-
цистських окупантів у січ.-лют. 1943. 
Відомо 17 прізвищ.
Братська могила обмежена гранітним 
бордюром (0,05 × 0,97 × 2,02 м).
1946 з тильного боку братської могили 
було встановлено пам’ятник, зроблений 
місцевими майстрами. 1975 замінено на  
скісну стелу (2,12 (1,93) × 0,2(0,14) ×  
0,9 (0,68) м) з лабрадориту на прямокут-
ному постаменті (0,04 × 0,8 × 0,27 м)  
з того ж матеріалу. З чолового боку стели  
зображення червоної зірки у лавровому 
вінку та присвятний напис із переліком 
прізвищ загиблих.

71. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

Територію задерновано, навколо мета-
лева огорожа (вис. 0,8 м). Поряд зелені 
насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

72.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,5 км на північний схід від 
залізобетонного мосту через р. Нижня  
Дворічна (права прит. р. Оскіл), що  
знаходиться на південній околиці 
с. Стецьківка.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 3,0 м, діам. 60 м. Форма кургану —  
округла.

72. Курган № 1.  
Вигляд із південного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

73.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,19 км на північний схід 
від залізобетонного мосту через р. Ниж-
ня Дворічна (права прит. р. Оскіл), 
що знаходиться на південній околиці 
с. Стецьківка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 50 м. Форма кургану —  
округла.

73. Курган № 2.  
Вигляд із північного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
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74.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 1,67— 
1,8 км на північний захід від залізобе-
тонного мосту через р. Нижня Дворічна 
(права прит. р. Оскіл), що знаходиться  
на південній околиці с. Стецьківка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3—1,0 м, діам. 20—30 м. Форма 
курганів — округла.

с. ФеДорІВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с. стецькІВка, с. ФеДорІВка, с. Хатнє 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

74. Курган № 6. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

75.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 3,96— 
4,73 км на північний захід та за 0,65 км  
на південний захід від сільського цвин-
таря, на південно-західній околиці села.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та 
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 6 курганів. Вис. 0,3—2,0 м,  
діам. 15—50 × 30 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На одному  
з курганів зафіксовано залишки тріан-
гуляційного знаку. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. Хатнє,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

76.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС  
1942—43, 1986, 2008 (іст.). Вул. Першо-
травнева, біля школи.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів, могили воїна-афганця Лу-
зана В. М. та пам’ятного знаку жертвам 
Голодоморів.
Братська могила радянських воїнів 1942— 
43 (іст.). У центральній частині мемо-
ріального комплексу.
Поховано 28 воїнів РСЧА зі складу 136-го  
окремого полку зв’язку, які загинули  
в боях при обороні й визволенні села 
від нацистських окупантів у черв. 1942 

та лют. 1943. Відомо 2 прізвища.
У 1957 на могилі встановлено мета-
леву гробницю (0,59 × 1,26 × 2,63 м) та  
скульптурний пам’ятник «Воїн з автома-
том», відлитий на ХСФ. Скульптура  
(вис. 2,5 м) із залізобетону на двосту-
пінчастому постаменті з цегли, тинько-
ваному цементом. Верхня частина (1,19 ×  
1,52 × 1,56 м), нижня (0,9 × 1,7 × 1,74 м)  
на основі (0,29 × 2,08 × 2,14 м) з того  
ж матеріалу.
З чолового боку постаменту вмонтовано  
2 меморіальні дошки: верхня мармуро-
ва (0,38 × 0,47 м), нижня (0,55 × 0,4 м)  
з мармурової крихти із присвятними 
написами та переліком прізвищ похова-
них воїнів.
Територію навколо поховання викладе-
но тротуарною плиткою.

76. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.



~  63  ~

Могила Лузана в. М., 1986 (іст.). Лі-
воруч від братської могили радянських 
воїнів.
Лузан Володимир Миколайович 
[25.07.1965, с. Хатнє, Великобурлуць-
кий р-н (тепер Великобурлуцька тер-
громада, Куп’янський р-н), Харківська  
обл. — 27.01.1986, пров. Тахар, Афга-
ністан] — учасник бойових дій в Афга-
ністані, ст. сержант.
Народився у селянській родині. Після  
закінчення Хатнянської середньої школи  
навчався в Чугуєво-Бабчанському лісному 
технікумі (тепер коледж). У смт Кочетку  
на головному фасаді будівлі Чугуєво-
Бабчанського коледжу встановлено  
меморіальну дошку з переліком пріз-
вищ випускників, які загинули під час 
війни в Афганістані (1979—89).
На строкову військову службу призва-
ний 8 трав. 1984 Чугуївським РВК Хар-
ківської обл. У груд. того ж року направ-
лений ст. сержантом до Афганістану.
Служив начальником складу інженер-
ного майна інженерно-саперної роти 
117-го Московського прикордонного 
загону Середньоазійської прикордонної  
округи. У складі мотоманеврувальної 
групи брав участь у 28 бойових опе-
раціях, супроводжував автомобільні 
колони. Знешкодив 11 мін та фугасів. 
Загинув 27 січ. 1986 під час бойової 
операції в ущелині Діварі-Танг, пров. 
Тахар (Афганістан).
Нагороджений орденом Червоної Зірки 
(посмертно).
Похований в центрі села біля братської 
могили радянських воїнів.

76. Могила Лузана В. М. Загальний вигляд.

На могилі встановлено надмогильну  
плиту (0,1 × 1,59 × 0,87 м) із сірого гра-
ніту та скісну стелу (1,4 × 0,7 × 0,11 м)  
на прямокутному постаменті (0,1 × 0,89 ×  
0,35 м) з того ж матеріалу. З чолового 
боку стели вгорі вигравіювано фото-
портрет, внизу — присвятний напис.

Пам’ятний знак жертвам Голодомо-
рів, 2008 (іст.). Ліворуч від братської 
могили.
Встановлено у 2008 за ініціативи міс-
цевої громади з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час 
Голодоморів в Україні протягом 20 ст.  
Остаточну кількість загиблих не з’ясо-
вано.

76. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді чотирикінце-
вого дерев’яного хреста (2,0 × 1,2 м).
Територію меморіального комплексу 
частково задерновано. Навколо зелені 
насадження, влаштовано квітники.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

77.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,28 км на північний захід 
від сільського цвинтаря, що знаходить-
ся на південній околиці с. Хатнє.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик, І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,7 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

77. Курган № 1. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

78. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,65 км на південний схід 
від сільського цвинтаря, що знаходиться 
на південній околиці с. Хатнє.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.

78. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

79. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 3,5 км на південний схід  
від сільського цвинтаря, що знаходить-
ся на південній околиці с. Хатнє.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,5 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.

79. Курган № 3. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

с. Хатнє 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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с-ще черВона ХВиля,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с-ще черВона ХВиля, с. ШеВченкоВе, с. ШипуВате 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

80.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). 
Вул. Центральна, у сквері.
Поховано 42 воїна РСЧА зі складу 34-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 569-го  
стрілецького полку 161-ї стрілецької 
дивізії (69-а армія, Воронезький фронт),  
які загинули у боях при обороні та визво-
ленні села від нацистських окупантів  
у трав.-черв. 1942 та лют. 1943. Відомо 
39 прізвищ.
Братська могила огороджена цегляним 
бордюром (0,24 × 2,4 × 3,28 м). 1957 
з тильного боку від братської могили 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з вінком», відлитий на ХСФ.  
Скульптура (вис. 2,5 м) із залізобетону  
на двоступінчастому постаменті: нижня  
частина (1,4 × 1,72 × 1,72 м), верхня  
(1,0 × 2,35 × 2,35 м) із цегли, встанов-
лені на прямокутній основі: нижня  
(0,25 × 4,05 × 4,05 м), верхня (0,18 ×  
4,65 × 4,65 м). З чолового боку поста-
менту — рельєфне зображення чер-
воної зірки та 2 однакові мармурові 
меморіальні дошки (0,5 × 0,7 м) з при-
святним написом та переліком прізвищ 
загиблих.
У підніжжя пам’ятника гранітна дошка  
(1,36 × 0,7 м) з присвятним написом  
та переліком прізвищ загиблих. Обабіч  
розташовано 2 залізобетонні стенди  
з датами німецько-радянської війни. 
У 2000-х рр. здійснено реконструкцію 
пам’ятника. Постамент обличковано 
плиткою. Територію викладено троту-
арною плиткою. Навколо зелені насад-
ження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

81.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,84 км на захід від дамби 
водосховища, яка розташована на схід-
ній околиці с. Червона Хвиля.

80. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 0,9 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько.

81. Курган № 1. Вигляд з півночі.

с. ШеВченкоВе,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

82.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). 
Вул. Осіпова.
Поховано 27 воїнів РСЧА зі складу 300-ї  
стрілецької дивізії (38-а армія, Південно-
Західний фронт) і 5-го кавалерійського 
корпусу (Південний фронт), які заги-
нули при обороні й визволенні села від  
нацистських окупантів у черв. 1942  
в боях. Всі прізвища відомі.
На братській могилі (0,44 × 1,16 м) по-
кладено металеву гробничку (вис. 0,42 м).  
1955 з тильного боку від могили вста-
новлено залізобетонний пірамідаль-
ний обеліск (вис. 1,54 м), увінчаний 
п’ятикінцевою червоною зіркою (вис. 
0,4 м). Обеліск розміщено на прямо-
кутному постаменті (0,97 × 0,9 × 0,9 м)  
та на трисходинковому стилобаті (0,36 ×  
1,8 × 1,87 м). З чолового боку гранітна  
меморіальна дошка (0,8 × 0,5 м) з при-

святним написом. Обабіч від обеліску —  
2 однакові похилі стели (0,16 × 0,82 ×  
0,87 м) з гранітними дошками (0,7 × 0,5 м).

82. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

Територію по периметру огороджено  
металевим ланцюгом та стовпчиками 
(вис. 1,32 м). Навколо зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

с. ШипуВате,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

83.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Набережна, 60.
Поховано 100 воїнів РСЧА зі складу 
підрозділів 9-ї гвардійської стрілецької 
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дивізії (38-а армія, Південно-Західний 
фронт) та ін. військових частин, які за-
гинули у боях при обороні й визволенні 
села від нацистських окупантів у черв. 
1942 та лют. 1943. Всі прізвища відомі.
У 1956 на могилі встановлено скуль-
птурний пам’ятник «Воїн і дівчинка» 
(вис. 2,5 м). 1980 замінено на новий  
«Батьківщина-мати». Скульптура (вис.  
2,5 м) з мармурової крихти на цегляно-
му прямокутному постаменті (1,38 ×  
1,53 × 1,38 м), обличкованому мармуро-
вими плитами та на цоколі (0,5 × 2,7 ×  
6,0 м). Частину цоколю засаджено кві-
тами, праворуч на похилій стелі вмон-
товано 6 меморіальних дощок: перша 
гранітна (0,42 × 0,4 м); ін. — мармурові 
(0,4 × 0,7 м) з присвятним написом.
Перед скульптурою влаштовано вічний 
вогонь у вигляді п’ятикутної червоної 
зірки на круглій бетонній основі (діам. 
0,75 м). Праворуч від цоколя, примика-
ючи до нього, встановлено прямокутну 
стелу (1,33 × 0,97 × 5,4 м), яку обличко-
вано мармуровими плитами. До стели  
вмонтовано дерев’яні дошки (0,2 × 0,85 м)  
з датами війни: «1941—1945», і дошка 
(0,2 × 1,0 м) з епітафією.
Перед стелою — могила Походенка В. І.,  
на якій встановлено надмогильну плиту 
(0,12 × 0,6× 1,31 м) з мармурової крихти  
на похилу стелу (0,35 × 0,43 × 0,5 м)  
з того ж матеріалу. З чолового боку стели  
металокерамічна дошка (0,17 × 0,25 м) 
з присвятним написом.
Територію братської могили викладено  

83. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

бетонними плитами. Навколо зелені  
насадження.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

84.   бУДІвЛЯ ЗЕМСЬКОГО УЧИ-
ЛИЩА, 1916 (архіт.). Вул. Центральна, 9.  
У центрі села. З відступом від лінії 
забудови головної вулиці.
Побудовано в 1916. Автор — технік-
будівельник Г. Харламов. Складається 
з 2 подібних корпусів, які орієнтовані 

вздовж з півночі на південь. У кварталі 
крім училища, містяться будівлі кол. 
земської лікарні поч. 20 ст.
Об’ємне рішення цегляних корпусів, які 
виконано у стилі модерн побудовано по 
принципу симетрії. Центральна частина 
частково двоповерхова із рекреаційною 
залою домінує за рахунок більшої висо-
ти над боковими крилами, де розміщені  
навчальні кімнати. Фасади динамічні  
і виразні. Площа прямокутних віконних 
прорізів перевищує площу простінків. 
Особливу пластичність фасадам придає 
розчленований пілястрами увінчуваль-
ний карниз. Завдяки оригінальному 
аттику будівлі мають виразний силует. 
Являються єдиним на Харківщині при-
кладом крупного сільського навчально-
го комплексу поч. 20 ст. Відрізняються 
гарними пропорціями, оригінальним 
пластичним рішенням фасадів.

84. Головний фасад лівобічного корпусу (№ 1). Загальний вигляд. Фото 2018.

84. Рекреаційна зала зі збереженими 
первісними елементами інтер’єру. 
Фрагмент лівобічного корпусу (№ 1).  
Фото 2018.

с. ШипуВате 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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84. Рекреаційна зала зі збереженими 
первісними елементами інтер’єру.  
Фрагмент правобічного корпусу  
(№ 2). Фото 2018. 

84. Фрагмент даху головного фасаду лівобічного корпусу (№ 1). Фото 2018.

84. Головний фасад правобічного корпусу (№ 2). Загальний вигляд. Фото 2018.

84. Тильний бік правобічного корпусу (№ 2). Загальний вигляд. Фото 2018.

1914—16-х рр. училище використову-
валось як госпіталь. З 1924 — початко-
ва школа та семирічна трудова школа.  
У 1937 — семирічну школу реорганізо-
вано у середню. 1965 школі присвоєно  
ім’я Героя Радянського Союзу І. М. За-
болотного (1916—42), уродженця с. Ши-
пувате. З 2020 — КЗ «Шипуватський  
ліцей ім. Героя Радянського Союзу 
І. М. Заболотного Великобурлуцької се-
лищної ради».
На сьогоднішній день у 2 корпусах буді-
вель замінено вікна на металопласти-
кові. В інтер’єрах частково збережено 
елементи первісної дерев’яної підлоги 
та дверей, чавунних батарей, металеві 
перила та ін.

Володимир Новгородов. 
 
 

85.   бУДІвЛЯ ЦЕРКОвНО-ПРИХОД-
СЬКОЇ ШКОЛИ, поч. 20 ст. (архіт.). 
Вул. Набережна, 43.
На підвищенні в південно-західній час-
тині села, домінує в навколишньому 
ландшафті. Побудована у 1910-і рр. за-
мість існуючої з 1865 приходської шко-
ли. Автор-технік Г. Харламов.
Одноповерхова, цегляна, прямокутна у 
плані будівля. У вирішенні фасадів ви-
користано модернізовані архітектурні 
форми класицизму. Середню частину 
побудови перекрито чотирьохскатним 
дахом, який возвеличується над боко-
вими крилами.

85. Будівля церковно-приходської школи. 
Загальний вигляд з південного боку. 
Фото 1986.

с. ШипуВате 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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У планувальному рішенні нагадує  
будівлю земського училища, яке побу-
дованого у селі цим же автором. Відріз-
няється гарними пропорціями, цілісним 
композиційним рішенням. Представляє 
типологічну цінність як приклад сіль-
ського навчального закладу Харківщи-
ни поч. 20 ст.
Використовувалось згодом як виробни-
че приміщення. На сьогоднішній день  
у будівлі міститься крамниця.

Володимир Новгородов. 
 
 

85. Будівля церковно-приходської школи. Фрагмент бічного фасаду з південно-
східного боку. Фото 2018.

85. Будівля церковно-приходської школи. Фрагмент головного фасаду. Фото 2018.

85. Будівля церковно-приходської школи. Загальний вигляд з південно-західного боку. 
Фото 2018.

86.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,75 км на південь від 
залізничного переїзду, що знаходиться 
у північній частині залізничної станції  
Шипувате ― на північно-східній око-
лиці с. Шипувате.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,1 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.

86. Курган № 3.  
Вигляд із північного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

87. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 5,99 км на захід від заліз-
ничного переїзду, що знаходиться у північ-
ній частині залізничної станції Шипувате.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 0,7 м, діам. 28 м. Форма кургану —  
округла.

87. Курган № 12. Вигляд із півдня.

с. ШипуВате 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа
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Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

88.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,75—2,78 км на південь від залізнич-
ного переїзду, що знаходиться у північ-
ній частині залізничної станції Шипу-
вате.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 1,2—1,5 м,  
діам. 35—40 м. Форма курганів — ок-
ругла.

88. Курган № 2. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

89.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
4,183 км на південь від залізничного 
переїзду, що знаходиться у північній 
частині залізничної станції Шипувате.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,3— 
0,38 м, діам. 20—30 м. Форма курганів —  
округла.

89. Курган № 5. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

90.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
6,27—6,86 км на захід від залізничного 
переїзду, що знаходиться у північній 
частині залізничної станції Шипувате.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 4 курганів. Вис. 1,0—2,2 м,  
діам. 30—45 м. Форма курганів — ок-
ругла.

90. Курган № 8. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

91.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
7,36—7,41 км на південний захід від 
залізничного переїзду, що знаходиться 
у північній частині залізничної станції 
Шипувате.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,3—1,1 м,  
діам. 19—33 м. Форма курганів — ок-
ругла.

91. Курган № 10. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

с. ШипуВате 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

92.   ПАМ’ЯТНИК ЗАбОЛОТНО-
МУ І. М., 1969 (іст., мист.). Вул. Цент-
ральна. Біля школи.
Автор — ск. В. Ніц.
Відкрито 9 трав. 1969 до чергової річни-
ці святкування Дня Перемоги. Розміри:  
вис. бюсту — 1,3 м, триступеневий сти-
лобат (0,17 × 2,0 × 2,0 м; 0,27 × 1,68 ×  
1,64 м; 0,2 × 1,34 × 1,38 м), постамент 
(1,37 × 1,01 × 1,02 м).
Заболотний Іван Миколайович (1916—
42) — льотчик-винищувач, ст. лейте-
нант, Герой Радянського Союзу (1942).
Народився у с. Шипувате. Закінчив сіль-
ську школу та працював у сільському  
господарстві. З 1930 переїздить до 
м. Грозного, ЧАО (СРСР) де працю-
вав наборщиком у Чечено-Інгуському  
національному видавництві (тепер Че-
ченська Республіка, РФ). У жовт. 1937 
призваний до лав РСЧА та направле-
ний навчатися у 8 Одеську ВАШЛ.  
З 1941 служив у складі діючої армії 
командиром 16-го ВАП (6-й ВАК, Мос-
ковська зона ППО). У жовт. 1941 мол. 
лейтенант І. Заболотний збив перший 
ворожий літак. Восени 1941 відбивав 
атаки нацистів у повітряному просторі  
м. Москви. 4 січ. 1942 після здійснення  
бойового вильоту і знищення тараном  
німецького бомбардувальника вважаєть-
ся зниклим без вісти. За період служби 
здійснив 110 вильотів, у повітряних  
боях особисто знищив 10 ворожих лі-
таків.
Указом Президії Верховної Ради СРСР  
від 4 берез. 1942 І. Заболотному при-
своєно звання Героя Радянського Союзу  
(посмертно).
Нагороджений орденом Червоного Пра-
пору (22 квіт. 1942, посмертно).
Залізобетонний бюст встановлено на 
зведеному на триступеневому стилобаті 
та тинькованому цегляному постаменті. 
З чолового боку постаменту меморіаль-
на дошка з присвятним написом.
Скульптурне погруддя Героя Радян-
ського Союзу виконано відповідно до 
вимог «єдиного методу», які у 1960-х 
рр. були визначальними в радянському 
мистецтві. Попри характерні для цього 
типу пам’ятників типізацію та офіцій-
ну дидактичність образу, у портреті  
І. Заболотного відчутна спроба створити  
психологічну характеристику моделі. 
Це відбувається завдяки динамізації 
загальної композиції пам’ятника за ра-
хунок повороту голови та створеного 
скульптором промовистого погляду.
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Перед пам’ятником на влаштованій пли-
ті (0,17(0,3) × 2,36 × 0,87 м) закріплено 
3 меморіальні дошки із переліком пріз-
вищ загиблих та присвятними написами.
Іменем І. Заболотного названо КЗ «Ши-
пуватський ліцей»та вулицю у с. Ши-
пувате, а також вулицю і друкарню  
у м. Грозний (Чеченська Республіка, РФ).

Ярослав Ліхолєтов, 
Наталя Мархайчук. 

 
 

92. Пам’ятник Заболотному І. М. 
Загальний вигляд.

93.   Пам’ятний знак жертвам Голодо-
морів, 2008 (іст.). Вул. Центральна, біля  
братської могили радянських воїнів.
Встановлено 11 листоп. 2008. Жертвами 
Голодомору в с. Шипувате стало багато 
людей. Загальну кількість загиблих не 
встановлено.

93. Пам’ятний знак жертвам  
Голодоморів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді металевого  
шестикінцевого хреста (вис. 1,8 м), який  
пофарбовано в сірий колір. На хресті 
закріплено інформаційну табличку з при-
святним написом.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. Юр’їВка,
Великобурлуцька селищна
територІальна громаДа

с. ШипуВате, с.  Юр’їВка 
Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

94.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Поблизу  
залізничного роз’їзду Розорене. На  
90-му км перегону Великий Бурлук—
Розорене.
Поховано 6 воїнів РСЧА 712-го броне-
поїзда, які загинули під час бомбарду-
вання поїзда німецькою авіацією у бе-
рез. 1943. Всі прізвища відомі.

94. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

1982 на могилі встановлено надмогиль-
ну плиту (1,5 × 2,85 м) з сірого граніту  
та чорну гранітну стелу (1,67 × 0,57 ×  
0,4 м) на прямокутному постаменті (0,45 ×  
0,73 × 0,5 м) з того ж матеріалу. З чо-
лового боку стели присвятний напис  
з переліком прізвищ похованих воїнів.
Навколо поховання металева огорожа 
(вис. 1,1 м).

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко. 

 
 

95.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 0,9 км на південний захід  
від залізничної платформи, що розташо-
вана на південній околиці с. Юр’ївка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час проведення інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,8 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

95. Курган № 1. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

96.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,66 км на південь від за-
лізничної платформи, що розташована 
на південній околиці с. Юр’ївка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час проведення інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,3 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.

96. Курган № 2. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
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пам’ятки ІсторІї та культури  
ВІльХуВатської сІльської
територІальної громаДи

с. ВІльХуВатка,
центр ВІльХуВатської сІльської
територІальної громаДи

1.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,472—0,65 км на південь та за 2,6—
4,62 км на південний схід від перехрестя  
автомобільної траси Р-34 та шосейної 
дороги, що прямує у напрямку с. Віль-
хівка — с. Чорне.
Кургани зафіксовано та нанесено на  
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 7 курганів. Вис. 0,4—3,0 м,  
діам. 25—50 м.
Розкопки не проводились. Культурну  
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

2.    МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС 
1942—43, 1984, 2016 (іст.). Вул. Синько, 
у сквері.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів, могили воїна-афганця 
Крюкова П. М. та пам’ятного знаку 
ліквідаторам на ЧАЕС.

2. Меморіальний комплекс.  
Загальний вигляд.

братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.). У центральній частині 
меморіального комплексу.
Поховано 48 воїнів РСЧА зі складу 34-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 6-ї 

гвардійської танкової бригади та 169-ї 
стрілецької дивізії (28-а армія, Південно- 
Західний фронт); 6-ї стрілецької дивізії 
(40-а армія, Південно-Західний фронт) 
та ін. військових з’єднань, які загинули  
у боях при обороні й визволенні села 
від нацистських окупантів у трав.-черв. 
1942 та лют. 1943. Відомо 46 прізвищ.
Братську могилу обмежено бетонним 
бордюром (вис. 0,37 м). Перед нею покла-
дено залізобетонну плиту (0,09 (0,46) ×  
1,53 × 1,36 м), до якої вмонтовано гра-
нітну меморіальну дошку (0,92 × 1,25 м)  
з присвятним написом.
1954 з тильного боку від могили вста-
новлено скульптуру «Воїн з автома-
том» (вис. 2,5 м), відлиту на ХСФ, на 
цегляному прямокутному постаменті 
(2,49 × 1,41 × 1,41 м). Скульптуру і по-
стамент розміщено на трисхідчастому 
стилобаті.
У 1993 між могилою та пам’ятником 
споруджено гранітну стелу з лабрадо-
риту (1,48 × 0,78 × 0,44 м) трапецієпо-
дібної форми із присвятним написом та 
переліком прізвищ похованих воїнів.

2. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

Могила Крюкова П. М., 1984 (іст.). 
Ліворуч від братської могили радян-
ських воїнів.
Крюков Петро Макарович [21.06.1964, 
с. Вільхуватка, Великобурлуцький р-н  
(тепер Вільхуватська тергромада, Куп’ян-
ський р-н), Харківська обл. — 19.08.1984,  
Афганістан] — учасник війни в Афга-
ністані (1979—89), мол. сержант, коман-
дир розвідувального відділення. 
До призову на військову службу працю-
вав монтажником у м. Харкові. 7 трав.  
1983 призваний до лав Радянської армії  
Орджонікідзевським РВК м. Харкова.  
У груд. 1983 відправлений мол. сержан-
том до Афганістану. Служив у розвід-
ній роті 177-го мотострілецького полку  
108-ї мотострілецької дивізії. Всього 
провів 15 бойових операцій під Кабулом, 
Баграмом та ін. населених пунктів.
Загинув 19 серп. 1984 у ворожій сутичці 
на території Афганістану. Нагороджений 
орденом Червоної Зірки (посмертно).
Похований у с. Вільхуватка.
На могилі встановлено плиту (1,28 ×  
0,65 м) із граніту та прямокутну стелу  
(1,25 × 0,64 × 0,13 м) на постаменті (0,07 ×  
0,40 × 0,80 м) з того ж матеріалу. З чо-
лового боку стели вигравіювано зобра-
ження військовослужбовця, вічний 
вогонь, 2 гвоздики. По центру стели —  
присвятний напис.
На фасаді будинку у с. Вільхуватка, де 
він проживав, встановлено меморіальну 
дошку.

2. Могила Крюкова П. М.  
Загальний вигляд.



~  71  ~

с. ВІльХуВатка, центр ВІльХуВатської сІльської територІальної громаДи 
с. ВоДяне, с. гогине, ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

Пам’ятник знак ліквідаторам на ЧАЕС,  
2016 (іст.). Праворуч від братської мо-
гили радянських воїнів.
Одним із перших ліквідаторів в Чорно-
бильській зоні був житель с. Вільхуват-
ка — М. Желєзняков, який на той час 
проходив строкову військову службу.
У 2016 встановлено пам’ятний знак у 
вигляді стели з лабрадориту (1,2 × 0,61 ×  
0,06 м) на прямокутному постаменті 
(0,2 × 0,69 × 0,15 м) з того ж матеріалу.  
Обриси стели нагадують полум’я.  
З чолового боку зображено дзвін на тлі 
атому, під ним — присвятний напис.

2. Пам’ятний знак ліквідаторам  
на ЧАЕС. Загальний вигляд.

Територію меморіального комплексу 
частково викладено плитами та огород-
жено бетонним парканом (вис. 1,24 м). 
На задернованій ділянці розташовані 
зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

3.   МІСЦЕ КОМАНДНОГО ПУНК-
ТУ 6-Ї ТАНКОвОЇ бРИГАДИ ПІв-
ДЕННО-ЗАХІДНОГО ФРОНТУ, 1942 
(іст). Біля траси Великий Бурлук—Віль-
хуватка, перед в’їздом до села.
Під час Другої світової війни (1939—
45) у черв. 1942 на кургані біля с. Віль-
хуватка розміщувався командний пункт  
6-ї танкової бригади Південно-Західно-
го фронту. Воїни 6-ї танкової бригади 
протягом 2 тижнів хоробро відбивали 
атаки нацистських окупантів.

Особливо відзначився в цих боях Хазов 
Володимир Петрович (1918—42) — ко-
мандир роти 235-го танкового батальйо-
ну 6-ї танкової бригади, ст. лейтенант,  
Герой Радянського Союзу (1942).
14 черв. 1942 перебуваючи в засідці на  
захід від с. Вільхуватка він у складі групи  
з 3 танків зупинив ворожу колону 40 тан-
ків з піхотою, особисто знищив — 4.
15 черв. отримав завдання атакувати 
колону із 27 ворожих танків, які були  
зосереджені в 2 км на захід від с. Віль-
хуватка. Незважаючи на перевагу про-
тивника В. Хазов разом зі своєю гру-
пою знищили 15 танків, особисто — 8.
Всього у результаті боїв у черв. 1942  
біля с. Вільхуватка танкістами 6-ї танко-
вої бригади булоз нищено 157 німець-
ких танків.
У 1970 на місці дислокації командного  
пункту 6-ї танкової бригади встановлено  
пам’ятний знак у вигляді 3 гранітних 
стел.
Центральна стела прямокутної форми  
(1,73 × 1,64 × 0,26 м). Обабіч неї міс-
тяться 2 однакові стели (0,67 × 1,67 ×  
0,23 м). На лівій стелі вигравіювано 
зображення танку, на правій — каски та 
автомата. З чолового боку центральної 
стели присвятний напис.
Перед стелами похила залізобетонна  
плита (0,05 (0,28) × 1,54 × 0,9 м) з гра-
нітною меморіальною дошкою (0,82 ×  
1,28 м) та інформативним написом.
Територію обмежено бетонним бордю-
ром (0,18 × 7,2 × 4,0 м) та викладено  
залізобетонними плитами. До пам’ят-
ного місця ведуть дворівневі п’ятисту-
пінчасті сходи із залізобетону. Навколо 
зелені насадження.

Лариса Колесникова.

2. Пам’ятний знак на місці командного пункту 6-ї танкової бригади Південно-
Західного фронту. Загальний вигляд.

4.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 2,14— 
2,15 км на північ та за 0,8 км на північ-
ний захід від перехрестя автомобільної 
траси Р-34 та шосейної дороги, що пря-
мує у напрямку с. Вільхівка — с. Чорне.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,3—2,0 м,  
діам. 20—50 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. ВоДяне,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

с. гогине,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

5.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). У центрі 
села.
Поховано 360 воїнів РСЧА зі складу  
146-го гвардійського стрілецького полку 
48-ї гвардійської стрілецької дивізії (3-я 
танкова армія, Воронезький фронт) і 42-го  
стрілецького полку 180-ї стрілецької  
дивізії (69-а армія, Воронезький фронт), 
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5. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

які загинули при визволенні села від на-
цистських окупантів у лют. 1943. Пріз-
вища похованих не встановлено.
Після закінчення німецько-радянської  
війни (1941—43) мешканцями села було  
перенесено останки загиблих радянських  
воїнів із первісних місць поховань до 
братської могили у центрі села. 1968 
на братській могилі було встановлено 
пам’ятник у вигляді цегляного обеліс-
ку, зробленого місцевими майстрами, 
який у 1995 замінено на скісну стелу 
(1,76 (1,62) × 0,62 (0,7) × 0,2 м) із сіро-
го граніту на прямокутному постаменті 
(0,05 × 0,45 × 0,9 м) з того ж матеріалу. 
З чолового боку стели вгорі вигравію-
вано присвятний напис. Внизу — зоб-
раження каски, автомата та лаврових 
гілок.
Перед стелою влаштовано квітники, які  
обмежено гранітним бордюром. Тери-
торію викладено залізобетонними пли-
тами, частково задерновано. Навколо 
бетонна огорожа (вис. 1,05 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко.

с. грачІВка,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

6.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Грачівська, у сквері.
Поховано 61 воїна РСЧА зі складу 34-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт) та ін.  
військових частин, які загинули при  

обороні й визволенні села від нацист-
ських окупантів у черв. 1942, лют. 1943. 
Відомо 3 прізвища.
Братська могила обмежена бетонним  
бордюром (0,15 × 1,95 × 1,62 м). 1965 
з тильного боку від братської могили 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з автоматом», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,5 м) із залізобетону 
на трапецієподібному цегляному, тинь-
кованому цементом й пофарбованому 
у чорний колір постаменті (2,1 × 1,95  
(1,3) × 1,89 (1,2 м) та на основі (0,64 ×  
2,47 × 2,59 м) з того ж матеріалу. З чо-
лового боку постаменту 2 меморіальні  
дошки з присвятними написами. Верхня 
дошка (0,6 × 0,4 × 0,06 м) з мармурової  
крихти, нижня дошка (0,3 × 0,4 × 0,03 м)  
металева. На основі розташовано 2 тра-
урні урни (вис. 0,7 м).

6. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

с. гогине, с. грачІВка, с. ДоВжанка 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

У 1975 біля могили встановлено скісну  
стелу з чорного лабрадориту (1,55 (1,4) ×  
0,77 × 0,34 м) на прямокутному поста-
менті (0,43 × 0,91 × 0,51 м) з того ж 
матеріалу. З чолового боку стели при-
святний напис.
Територію братської могили викладено  
залізобетонними плитами. Навколо ме-
талева огорожа (1,11 × 6,3 × 10,5 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

7.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 0,7—2,0 км на північ та 
північний захід від села.
Вперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Складається з 2 курганів. Вис. 1,0 м, 
діам. 35 м.
Розкопки не проводилися. Культурно-
хронологічну приналежність не визна-
чено. Розорюється.

Ірина Сніжко.

с. ДоВжанка,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

8.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Польова.
Поховано 106 воїнів РСЧА зі складу 39-
го гвардійського стрілецького полку 13-
ї гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 42-го 
стрілецького полку 180-ї стрілецької 
дивізії (69-а армія, Воронезький фронт), 
які загинули при обороні та визволенні 
сіл Чорне та Довжанка від нацистських  
окупантів у черв. 1942, у лют. 1943.  
Відомо всі прізвища.
Спочатку загиблі воїни були поховані на  
території саду місцевої школи с. Чорне. 
У 1956 останки воїнів було перенесено 
в с. Довжанка.

8. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.
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Братська могила (3,6 × 2,4 м) оточена  
бордюром (вис. 0,12 м). 1956 було вста-
новлено на братській могилі скуль-
птурний пам’ятник, відлитий на ХСФ. 
1975 замінено на гранітну скісну стелу 
(1,66 × 0,44 × 0,24 м) на прямокутній 
основі (0,2 × 0,9 × 1,1 м).
На стелі зображено у верхній частині 
п’ятикутну зірку з лавровим вінком зо-
лотого кольору, в нижній — військову 
каску та навхрест автомат ППШ із лав-
ровим вінком, посередині — присвят-
ний напис. Обабіч центральної стели 
впритул розміщено 2 однакові гранітні  
стели (1,11 × 0,99 × 0,26 м) на двоступін-
частих основах (0,31 × 0,47 × 0,42 м) з 
переліком прізвищ загиблих. Усі стели 
встановлено на загальній прямокутній 
основі (0,07 × 4,52 × 1,12 м). 
Територію викладено бетонними пли-
тами. Навколо зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило.

с. Зарубинка,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

с. ДоВжанка, с. Зарубинка, с. ІВаШкІне 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

9.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). Вул. Цент-
ральна.
Поховано 5 воїнів РСЧА зі складу 6-ї  
гвардійської танкової бригади (28-а ар-
мія, Південно-Західний фронт) та 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт), які  
загинули при обороні села від нацист-
ських окупантів у черв. 1942. Відомо  
3 прізвища.
Братська могила оточена бетонним бор-
дюром (0,04 × 2,2 × 1,04 м). У 1957 на  
братській могилі було встановлено обе-
ліск пірамідальної форми (вис. 2,0 м).  
1980 замінено на скісну червону гра-
нітну стелу (1,44 (1,25) × 0,5 × 0,3 м)  
з присвятним написом, відлиту на 
ХСФ. З тильного боку від стели роз-
міщено цегляний пілон (3,61 × 0,52 
(0,48) × 0,6 м) на прямокутній основі 
(0,33 × 1,7 × 1,55 м), яку тиньковано  
цементом. У верхній частині пілону 
закріплено бюст солдата (1,04 × 1,64 ×  
1,7 м). Ліворуч від пілону — стела 
(1,33 × 2,2 × 0,15 м), на якій закріплено  
4 меморіальні дошки. Верхня — по-
трійна металева дошка (2,12 × 0,31 ×  
0,3 м) із зображенням п’ятикутних 
зірок та присвятним написом. Нижче —  
3 однакові металеві дошки (0,8 × 0,62 ×  
0,03 м) з переліком прізвищ похованих 
воїнів.

5. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

Праворуч від пілону стела (1,32 × 1,61 ×  
1,14 м) із закріпленим барельєфом 3 ра-
дянських воїнів (0,66 × 1,25 × 0,06 м).  
У підніжжя братської могили встановле-
но вічний вогонь у вигляді п’ятикутної  
зірки (діам. 0,9 м) на прямокутній ос-
нові (0,14 × 0,9 × 0,9 м).
Територію викладено залізобетонними 
плитами та оточено бетонною огоро-
жею. Навколо зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило. 
 
 

10.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 0,25—0,5 км на південь та 
південний схід від села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Складається з 3 курганів. Вис. 2,3—2,4 м,  
діам. 40—50 м.
Розкопки не проводилися. Культурно-
хронологічну приналежність не визна-
чено. Розорюється.

Ірина Сніжко. 
 
 

11.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 4,62— 
5,4 км на південний схід від перехрестя 
автомобільної траси Р-34 та шосейної 
дороги, що прямує у напрямку с. Віль-
хівка — с. Чорне.
Кургани зафіксовано та нанесено на 

військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 3 курганів. Вис. 1,3—1,6 м,  
діам. 35—50 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. ІВаШкІне,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

12.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 5,67 км на північ від пере-
хрестя автомобільної траси Р-34 та шо-
сейної дороги, що прямує у напрямку  
с. Вільхівка — с. Чорне.
Курган зафіксовано та нанесено на вій-
ськово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток  
археології у 2018.
Вис. 0,5 м, діам. 25 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.
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13.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 36 воїнів РСЧА зі складу  
42-го гвардійського стрілецького полку  
13-ї гвардійської стрілецької дивізії 
(38-а армія, Південно-Західний фронт); 
283-го гвардійського стрілецького пол-
ку 94-ї гвардійської стрілецької дивізії  
(68-а армія, Воронезький фронт), які 
загинули при обороні села від нацист-
ських окупантів у трав.-черв. 1942 та 
лют. 1943. Відомо 26 прізвищ.
Після закінчення німецько-радянської  
війни (1941—45) утворено братську мо-
гилу, до якої було перепоховано останки  
воїнів з первісних місць поховань. 
1955 на братській могилі встановлено 
пам’ятник, зроблений місцевими майст-
рами, який у 1975 було замінено на сте-
лу (1,4 × 0,69 × 0,21 м) з лабрадориту 
на прямокутному гранітному постамен-
ті (0,45 × 0,43 × 0,88 м).

с. комІсароВе,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

13. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

З чолового боку стели вигравіювано 
п’ятикутну зірку з присвятним написом 
та переліком прізвищ загиблих. Перед  
пам’ятником розташовано гробницю, 
огороджену металевим бордюром, вкри-
тим фарбою блакитного кольору (0,32 ×  
1,0 (1,2) × 1,9 м). 
Територію викладено тротуарною плит-
кою, частково задерновано та огород-
жено секційним парканом (вис. 0,62 м).  
Навколо зелені насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило.

с. мІлоВе,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

14.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). У лісосмузі.

с. комІсароВе, с. мІлоВе 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

14. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

З чолового боку постаменту меморіальна  
дошка з мармурової крихти (0,5 × 0,34 м) 
з присвятним написом. Перед стилоба-
том похила стела (0,34 × 6,34 × 1,3 м)  
з переліком прізвищ загиблих воїнів-
односельців під час Другої світової війни.
Територію братської могили задерно-
вано, влаштовано квітники. Навколо 
бетонна огорожа (0,7 × 8,4 × 11,2 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

15.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2008 (іст.). 
У лісосмузі, біля братської могили 
радянських воїнів.
Встановлено у квіт. 2008 до 75-ї річ-
ниці Голодомору з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час  
Голодомору 1932—33. Жертвами Голодо-
мору в с. Мілове стали більш ніж 300 чол.
Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного  
чотирикінцевого хреста (вис. 1,7 м)  

15. Пам’ятний знак жертвам 
Голодомору 1932—33.  
Загальний вигляд.

червоного кольору. Розташований в лісо-
смузі біля братської могили радянських 
воїнів.

Лідія Чувпило.
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с. мІлоВе, смт приколотне 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

16.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 3,8 км на південний захід від 
автомобільного залізобетонного мосту  
між с. Чугунівка та с. Мілове.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,8 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

16. Курган № 9. Вигляд із півночі.

17.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 7,4 км на південний схід 
від автомобільного залізобетонного 
мосту між с. Чугунівка та с. Мілове.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,8 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.

17. Курган № 10. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

18.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 6,34 км на південний схід  
від автомобільного залізобетонного мосту  

між с. Чугунівка та с. Мілове.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 40 м. Форма кургану —  
округла.

18. Курган № 11. Вид із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

19.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,24—1,38 км на південь від автомобіль-
ного залізобетонного мосту між с. Чугу-
нівка та с. Мілове.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,2—0,5 м,  
діам. 15—20 м. Форма кургану — ок-
ругла.

19. Курган № 3. Вигляд із півночі.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

20.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,69—1,742 км на південь від автомо-
більного залізобетонного мосту між  
с. Чугунівка та с. Мілове.

Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 0,4—1,5 м, діам. 20—50 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено.  
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

21.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 4,0— 
4,25 км на південний захід від автомо-
більного залізобетонного мосту між  
с. Чугунівка та с. Мілове.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації  
пам’яток археології у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,4—
0,6 м, діам. 20 м. Форма курганів —  
округла.

21. Курган № 7.  
Вигляд із північного заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

смт приколотне,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

22.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС 
1942—43, 1970-і рр., 2008, 2016 (іст.). 
Вул. Центральна, у сквері.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів, пам’ятного знаку Герою 
Радянського Союзу Пугаєву С. О. та  
пам’ятних знаків жертвам Голодоморів 
та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.). 
Поховано 135 воїнів РСЧА зі складу 39-го  
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
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гвардійської стрілецької дивізії, 985-го 
стрілецького полку 226-ї стрілецької 
дивізії (38-а армія, Південно-Західний 
фронт); 146-го гвардійського стрілець-
кого полку 48-ї гвардійської стрілець-
кої дивізії, 106-ї танкової бригади 12-го 
танкового корпусу (3-я танкова армія,  
Південно-Західний фронт); 48-го ін-
женерно-саперного батальйону, 42-го 
стрілецького полку 180-ї стрілецької  
дивізії (69-а армія, Воронезький фронт), 
які загинули під час визволення сели-
ща та ст. Приколотне від нацистських 
окупантів у черв. 1942, лют. 1943. Всі 
прізвища відомі.
У центрі меморіального комплексу  
братська могила, яка обмежена граніт-
ним бордюром (0,23 × 5,67 × 3,31 м).  
У 1952 з тильного боку від братської  
могили було встановлено скульптурний  
пам’ятник «Воїн з автоматом» (вис. 2,5 м), 
який у 1970-х рр. замінено новим «Воїн  
з дитиною», виготовлений на ХСФ. 
Скульптура (вис. 3,0 м) із залізобетону  
на прямокутному постаменті (1,8 × 1,1 ×  
1,66 м), який встановлено на подіумі 
(0,4 × 1,37 × 2,4 м). З чолового боку 
постаменту закріплено мармурову ме-
моріальну дошку з присвятним напи-
сом. Перед постаментом металева чер-
вона зірка (діам. 0,7 м) та меморіальна 
дошка (0,53 × 0,6 м) з мармурової крих-
ти із присвятним написом.
Праворуч знаходиться стела (1,78 × 0,78 ×  
0,24 м) з лабрадориту на прямокутному 
постаменті (0,47 × 1,13 × 0,46 м) з того  
ж матеріалу. З чолового боку стели ви-
гравіювано зображення червоної зірки  
у лавровому вінку та присвятний напис  
із переліком прізвищ похованих радян-
ських воїнів. Стела та постамент вста-
новлено на цегляній основі (0,8 × 2,4 ×  
0,93 м), обличкованій металом. Перед 
стелою влаштовано братську могилу, яку  
обрамлену бордюром з лабрадориту  
(0,05 × 1,97 × 0,98 м).
Поруч ще одна братська могила, яка об-
межена бордюром (0,12 × 1,65 × 0,84 м).  
На ній встановлено гранітну стелу (1,2 ×  
0,6 × 0,05 м) на прямокутному поста-
менті (0,37 × 0,41 × 0,9 м) та на основі 
(0,78 × 0,77 × 2,0 м), обличкованій ме-
талевим листом. З чолового боку стели 
вигравіювано присвятний напис.
Пам’ятний знак на честь подвигу Ге-
роя Радянського Союзу Пугаєва С. О.,  
1970-і рр. Ліворуч від братської могили 
радянських воїнів.
Пугаєв Степан Олександрович (1910—
44) — командир відділення 42-го стрі-
лецького полку 180-ї стрілецької дивізії  
(38-а армія, Воронезький фронт), ст. сер-
жант, Герой Радянського Союзу (1943).
В боях за смт Приколотне прицільнім 
вогнем особисто знищив 70 нацистів. 

смт приколотне 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

22. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

22. Пам’ятний знак на честь подвигу  
Героя Радянського Союзу Пугаєва С. О.  
Фрагмент. 

Під час однієї з контратак був поране-
ний, але не залишив поля бою. Коли на  
наші позиції підійшли ворожі танки  
ст. сержант С. Пугаєв, будучи пораненим, 
змінив свій кулемет на протитанкову 
рушницю загиблого і підбив 2 танки.
За мужнісь і героїзм, проявлені в боях, 
Указом Президії Верховної Ради СРСР  
від 29 лист. 1943 присвоєно звання  
Героя Радянського Союзу.
Похований на території Словаччини, де 
загинув у бою.

Пам’ятний знак являє собою залізобе-
тонну стелу (3,15 × 1,85 × 0,1 м) у формі  
щита на металевій основі (0,57 × 2,0 ×  
0,26 м). З чолового боку вгорі стели  
вмонтовано металеве зображення ор-
дена Вітчизняної війни (0,8 × 0,8 м),  
таблички з датами «1941», «1945» та  
меморіальну дошку (1,33 × 0,95 × 0,03 м)  
з присвятним написом.
Пам’ятний знак ліквідаторам на  
ЧАЕС, 2016 (іст.). Праворуч від брат-
ської могили радянських воїнів.
Відкрито у квіт. 2016 за ініціативи міс-
цевих меценатів до 30-ї річниці аварії  
на ЧАЕС з метою вшанування пам’яті за-
гиблих ліквідаторів, мешканців смт При-
колотне.

22. Пам’ятний знак ліквідаторам  
на ЧАЕС. Загальний вигляд.
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Пам’ятний знак у вигляді масивної похи-
лої залізобетонної стели (0,34 (0,54) ×  
0,8 × 0,6 м), до якої прикріплено ме-
моріальну гранітну дошку (0,6 × 0,4 м) 
із зображенням дзвону та присвятним 
написом.
Пам’ятний знак жертвам Голодомо-
рів, 2008 (іст.). Праворуч від пам’ятного 
знаку ліквідаторам на ЧАЕС.
Відкрито у квіт. 2008 за ініціативи міс-
цевої громади з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час 
Голодоморів 20 ст. Найбільш тяжким був  
Голодомор 1932—33, штучно створений  
радянською владою, який на сьогодніш-
ній день визнано геноцидом українсько-
го народу. Остаточну кількість загиблих  
не з’ясовано.

22. Пам’ятний знак жертвам Голодо-
морів. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
чотирикінцевого хреста (3,0 × 1,5 ×  
0,15 м). У центральній частині вирізьб-
лено присвятний напис. Підніжжя хре-
ста укріплено бутовим камінням.
Меморіальний комплекс знаходиться  
у сквері. Територію викладено тротуар-
ною плиткою біля 2 братських могил та  
пам’ятного знаку, частково задерновано.  
Навколо зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

23.   МОГИЛА РАДІОНОвА в. О., 2015  
(іст.). На селищному кладовищі.
Радіонов Володимир Олександрович 
[07.11.1988, м. Луганськ — 14.02.2015,  

с. Широкине, Волноваський р-н (до 
11 груд. 2014 — Новоазовський р-н),  
Донецька обл.] — солдат НГУ, добро-
волець полку «Азов».
Народився у робітничій родині. З 1996 
навчався у Луганській ЗОШ I-III ст.  
У 2012 закінчив факультет механізації 
Луганського аграрного університету. Був  
учасником руху ультра ФК «Зоря» (м. Лу-
ганськ).
У 2014 під час перших сепаратистських  
заворушень окупантів на території  
м. Луганська, В. Радіонов з однодумцями  
почали патрулювати вулиці міста зад-
ля встановлення порядку. Після повної 
окупації м. Луганська російськими вій-
ськами переїздить до м. Києва, де одним 
із перших записався до особового скла-
ду добровольчого батальйону «АЗОВ» 
(ППСМОП «Азов» МВС, в подальшо-
му окремий загін СпП НГУ). Зарахо-
ваний до 1-го гарматного розрахунку 
(1-й гаубичний артилерійський взвод, 
2-а гаубична артилерійська батарея ар-
тилерійського дивізіону ОЗСП «Азов», 
в/ч 3057 Східного ОТО НГУ) номером 
обслуги артилерійського розрахунку. 
Мав псевдонім — «Чемпіон».
14 лют. 2015 біля с. Широкине (Вол-
новаський р-н, Донецька обл.) між м. Ма-
ріуполь та м. Новоазовськ відбулася  
спроба прориву бронетехніки росій-
ських збройних формувань на околицях 
села. В. Радіонов під час бою, керуючи 
бронеавтомобілем «Спартан», рятував 
побратимів шляхом відволікання воро-
га, вивозячи екіпаж броні з лінії вогню 
та рятуючи військову техніку. Під час 
одного з маневрів в машину влучив 
танковий снаряд. Від численних оскол-
кових поранень В. Радіонов загинув на 
місці.
Похований у смт Приколотне.
Указом Президента України № 270/2015 
від 15 трав. 2015 за особисту мужність, 
виявлену у захисті державного суве-
ренітету та територіальної цілісності 
України, вірність військовій присязі» 
нагороджений орденом «За мужність» 
III ст. (посмертно). Також нагородже-
ний медаллю «Захиснику Маріуполя».
На могилі покладено надгробну плиту  
(1,1 × 0,6 м) з чорного граніту із викар-
буваним Гербом України, присвятним 
написом та встановлено асиметричну  
за формою стелу (1,19 × 0,56 × 0,08 м) із 
чорного граніту на основі (0,89 × 0,16 ×  
0,17 м) з того ж матеріалу. Обмежена  
гранітним бордюром (1,5 × 2,0 м), яка  
покрита зверху гранітною плитою (1,0 ×  
0,49 × 0,15 м). Праворуч від стели за-
кріплено гранітний вазон для квітів 
(вис. 0,6 м).
З чолового боку стели зображення пог-
рудного портрета загиблого та присвят-

ний напис. У лівому куту стели зобра-
жено шестикінцевий хрест. З тильного 
боку стели на фоні польового пейзажу  
зображений у весь зріст В. Радіонов  
у повній бойовій викладці біля бро-
ньованої бойової машини «Спартан». 
Вгорі зліва направо зображення прапору 
добровольчого батальйону «АЗОВ» та 
нагород: «Захиснику Маріуполя», орден  
«За мужність» III ст. Внизу викарбува-
но зображення свічки та присвятний 
напис.
Територію навколо могили викладено 
тротуарною плиткою.

Ярослав Ліхолєтов.

23. Могила Радіонова В. О.  
Загальний вигляд.

23. Могила Радіонова В. О.  
Фрагмент з тильного боку.

смт приколотне 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа
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24.   ПАМ’ЯТНИК ОЛЬШАНСЬКО-
МУ К. Ф., 1967 (іст., мист.). Вул. Шев-
ченка, 2. На території ліцею.
Автор — ск. О. Ізмайлов. Розміри: вис. 
бюста — 0,8 м; вис. постаменту — 2,08 м;  
діам. основи — 0,58 м, меморіальна до-
шка (0,1 × 0,25 м). 
Споруджено за ініціативою колективу 
вчителів і учнів Приколотнянської се-
редньої школи імені Героя Радянсько-
го Союзу К. Ф. Ольшанського (тепер 
КЗ «Приколотнянський ліцей ім. Героя 
Радянського Союзу К. Ф. Ольшансько-
го»). Відкрито 9 трав. 1967.
Ольшанський Костянтин Федорович 
(1915—44) — Герой Радянського Со-
юзу (1944, посмертно), ст. лейтенант 
ВМФ СРСР.
Народився у с. Приколотне (з 1957 —  
смт) в робітничій родині. З 1936 служив 
на Військово-Морському флоті. У 1941 
закінчив курси мол. лейтенантів. Учас-
ник німецько-радянської війни з 1941. 
Командував взводом і ротою автомат-
ників 384-го окремого батальйону мор-
ської піхоти (Одеська військово-морська 
база Чорноморського флоту). Учасник  
оборони м. Севастополь (АР Крим),  
у складі бойових частин відвойовував 
м. Таганрог (30 серп. 1943), м. Маріу-
поль (10 верес. 1943). З верес. 1943 —  
став командиром 1-го десантного загону  
у складі свого батальйону. Під час війни  
батальйон і 12 воїнів стрілецької час-
тини під командуванням К. Ольшан-
ського здійснили Миколаївську десант-
ну операцію 1944.
Вночі 26 берез. 55 моряків і 12 черво-
ноармійців під командуванням К. Оль-
шанського висадилися в Миколаївському 
порту. Виявивши вранці десантників,  
нацисти кинули проти них значні сили. 
Бій тривав бл. 2 діб. За цей час десант-
ники відбили 18 атак, знищивши більше 
700 ворожих окупантів. Відтягнувши 
на себе значні сили ворога, десантни-
ки допомогли бійцям 3-го Українського 
фронту і Чорноморського флоту успіш-
но оволоділи м. Миколаїв. У нерівному 
бою з ворогом загинули 55 десантників, 
у т. ч. і К. Ольшанський.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 20 квіт. 1945 К. Ольшанському (по-
смертно) та всім загиблим і живим 
десантникам бойової групи присвоєно 
звання Героя Радянського Союзу.
Залізобетонний бюст (0,8 × 0,75 × 0,6 м)  
К. Ольшанського встановлено на пос-
таменті у вигляді колони, влаштованій 
з відрізку труби. Образ Героя Радянсь-
кого Союзу, зображеного у військовій 
формі з численними нагородами на гру-
дях, позбавлений індивідуальних рис. 
Виконаний в традиціях радянського 
соцреалізму бюст є ідеалізованим пор-
третом радянського героя.

24. Пам’ятник Ольшанському К. Ф. Загальний вигляд.

Перед постаментом зведений невели-
кий п’єдестал (0,29 × 1,27 × 0,64 м) із 
цегли, який обличкований плиткою для 
покладення квітів, до якого веде алея, 
викладена бетонними плитами. Навко-
ло пам’ятника влаштовано квітник. 

Ярослав Ліхолєтов, 
Наталя Мархайчук. 

 

с. рублене,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

смт приколотне, с. рублене 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

25.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43, 1947 (іст.).  
В центрі села, у сквері.
Поховано 24 воїна РСЧА зі складу 13-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт); 15-го 
танкового корпусу (3-я танкова армія, 
Воронезький фронт), які загинули при 
визволенні села від нацистських оку-
пантів у черв. 1942, лют. 1943. Відомо  
всі прізвища.
1947 споруджено братську могилу (2,94 ×  
3,28 м), до якої було перепоховано 
останки радянських воїнів із первіс-
них місць поховань. 1957 встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з він-
ком» (вис. 2,5 м), відлитий на ХСФ. 1975  
обабіч сходів було розміщено 2 однакові  
мармурові меморіальні дошки (0,6 ×  
0,4 м) на похилій основі (1,06 × 2,55 м) 
та об’ємна червона зірка посередині 
(діам. 0,54 м) з переліком прізвищ за-
гиблих воїнів-односельців під час Дру-
гої світової війни.

У 1980 скульптурний пам’ятник замі-
нено на гранітний пілон (5,1 × 1,5 ×  
1,5 м), у верхній третині якого влашто-
вано рельєфне зображення 3 радянських  
воїнів на тлі стяга. Пілон міститься  
на основі з мармурової крихти (0,35 ×  
3,0 × 3,8 м) у центрі обличкованої пло-
щадки (14,0 × 9,8 м), до якої ведуть 
трисхідчасті сходи.
Територію викладено бетонними пли-
тами. Навколо бетонна огорожа (вис. 
0,45 м).

Лариса Колесникова, 
Леніна Олійник , 

Євгенія Петренко. 
 
 

25. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

26.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
2,15—2,5 км на південь від сільського 
цвинтаря, що знаходиться на північній 
околиці села.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
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І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,3—1,0 м,  
діам. 20—60 × 30 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На одному 
з курганів залишки тріангуляційного 
знаку. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

27.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2008 (іст.).  
У сквері, біля братської могили радян-
ських воїнів.
Відкрито у квіт. 2008 за ініціативи міс-
цевої громади до 75-ї річниці Голодо-
мору з метою вшанування пам’яті  
односельців, померлих під час Голо-
домору 1932—33. Остаточну кількість 
загиблих не з’ясовано.

27. Пам’ятний знак жертвам 
Голодомору. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді металевого чо-
тирикінцевого хреста (2,5 × 1,4 × 0,07 м).  
У центральній частині прикріплено 
металокерамічну дошку прямокутної 
форми (0,2 × 0,45 м) з присвятним на-
писом.

Лариса Колесникова. 
 
 

с. рублене, с. устинІВка, с. чорне 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

с. устинІВка,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

28.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Трудова.
Поховано 6 воїнів РСЧА зі складу 39-го 
гвардійського стрілецького полку 13-ї 

28. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

гвардійської стрілецької дивізії (38-а 
армія, Південно-Західний фронт) та ін.  
військових частин 48-ї гвардійської 
стрілецької дивізії (3-я танкова армія, 
Воронезький фронт), які загинули під 
час визволення села від нацистських 
окупантів у черв. 1942, лют. 1943. Всі 
прізвища відомі.
1955 на братській могилі встановлено  
пам’ятник, зроблений місцевими майс-
трами. 1975 пам’ятник замінено на стелу  
з лабрадориту (1,42 × 0,66 × 0,22 м) на  
прямокутному постаменті (0,74× 0,86 ×  
0,3 м), який встановлено на цегляному 
стилобаті (0,4 × 0,8 × 1,17 м). З чоло-
вого боку стели присвятний напис та 
перелік прізвищ загиблих. Біля сти-
лобату мармурова підставка під квіти 
(0,38 × 0,81 × 0,27 м).
Територію викладено тротуарною плит-
кою, решту засаджено квітами, по пери-
метру огороджено бетонним секційним 
парканом (вис. 0,65 м). Навколо зелені 
насадження.

Леніна Олійник , 
Євгенія Петренко, 

Лідія Чувпило.

с. чорне,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

29.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1995, 2008 
(іст.). Вул. Центральна, у сквері.
Складається з пам’ятного знаку за-
гиблим воїнам-односельцям під час 

Другої світової війни та пам’ятного 
знаку жертвам Голодомору 1932—33.
Пам’ятний знак загиблим воїнам-
односельцям під час Другої світової 
війни, 1995 (іст.).
Відкрито в 1995 на честь вшанування 
пам’яті загиблих воїнів-односельців, до 
50-ї річниці з Дня Перемоги у Другій 
світовій війні (1939—45).
Пам’ятний знак являє собою прямокут-
ну стелу (1,45 × 0,71 × 0,13 м) із сірого  
граніту на постаменті (0,38 × 0,92 ×  
0,37 м) з того ж матеріалу. З чолового 

29. Меморіал пам’яті.  
Центральна стела.
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боку стели вигравіювано зображення 
ордена Вітчизняної війни, посередині —  
присвятний напис, внизу — зображення 
каски, автомату та гілки лавру. Обабіч 
до стели примикають ще 2 подібні 
стели (1,25 × 2,0 × 0,26 м) із граніту 
сірого та брунатного кольорів, на яких 
закріплено 6 меморіальних дощок (0,7 ×  
0,5 × 0,03 м) з переліком прізвищ загиб-
лих воїнів-односельців.
Праворуч від центральної стели розта-
шована скісна стела (1,86 (1,42) × 0,88 ×  
0,63 м) із сірого граніту. З чолового боку 
стели вгорі вигравіювано зображення 
червоної п’ятикутної зірки та лаврового 
вінку, під ним — присвятний напис, 
внизу — зображення 2 перехрещених 
гвоздик.
Пам’ятний знак жертвам Голодомо-
ру 1932—33, 2008 (іст.). Ліворуч від 
пам’ятного знаку загиблим воїнам-
односельцям під час Другої світової 
війни.
Відкрито 15 квіт. 2008 за ініціативи 
місцевої громади з метою вшанування  
пам’яті односельців, померлих під час  
Голодомору 1932—33. Остаточну кіль-
кість загиблих не з’ясовано.
Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
восьмикінцевого хреста (3,5 × 2,5 ×  
0,15 м), який пофарбовано у брунатний 
колір. Підніжжя хреста забетоновано.

29. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

с. Широке,
ВІльХуВатська сІльська
територІальна громаДа

30.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 8,6 км 
на північ від перехрестя автомобільної 
траси Р-34 та шосейної дороги, що 
прямує у напрямку с. Вільхівка —  
с. Чорне.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної 
частини Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 5 курганів. Вис. 1,3— 
1,5 м, діам. 50—55 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На одному 
з курганів залишки тріангуляційного 
знаку. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. чорне, с. Широке 
ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

29. Меморіал пам’яті.  
Гранітна стела.

Меморіал розташований у сквері. Тери-
торію частково викладено тротуарною 
плиткою. Навколо зелені насадження.

Лариса Колесникова.
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Карта Дворічанської громади, 2021.

Дворічанську селищну територіальну громаду 
створено у 2020, входить до складу Куп’янського  
району, розташовується на північному сході 
Харківської області. У 1923—62-і рр. та 1965—
2020-і рр. існував окремо Дворічанський район.  
У 1962—65-і рр. Дворічанщина входила до складу 
Куп’янського району.

Станом на січ. 2021 територія Дворічанської  
територіальної громади становить 1113,3 кв. км, 
населення на січ. 2021 — 16,568 чол. Центр гро-
мади — смт Дворічна, яке розташоване на відстані 
120 км від м. Харкова. До складу громади входить  
55 сіл, які підпорядковуються Дворічанській се-
лищній раді.

Територією Дворічанщини протікає декілька річок:  
Оскіл, Верхня Дворічна, Нижня Дворічна, Вільша-
на та Тавільжанка.

Дворічанська територіальна громада межує на  
півночі з Валуйським районом Бєлгородської обл.  
(РФ), на сході зі Сватівським районом, на півдні  
з Петропавлівською та Кіндрашівською територіаль-
ними громадами, на заході з Великобурлуцькою  
територіальною громадою Куп’янського району Хар-
ківської області.

По території громади проходить залізниця, на 
відстані 4 км від центра смт Дворічна знаходить-
ся залізнична станція, яка зв’язує селище з м. Хар-
ковом. Також проходить автомобільна дорога, яка 
пов’язує смт Дворічну з м. Куп’янськом.

Дворічанська громада розташована на південно- 
західному схилі Воронезького кристалічного ма-
сиву. Західна частина громади являє собою плато, 
східна — терасову рівнину систему р. Оскіл, яка 
у східних межах області переходить у плато. Тери-
торія громади знаходиться в басейні середньої течії  
р. Оскіл. На Правобережжі найбільшими притока-
ми є Верхня та Нижня Дворічна. На Лівобережжі 
гідрологічна сітка представлена балочною сис-
темою з постійними і тимчасовими водотоками. 
Ґрунтовий покрив відносно різноманітний, але на 
більшій частині переважають чорноземи. Вся тери-
торія відноситься до Середньоросійської лісостепо-
вої фізико-географічної провінції, більша її частина 
міститься у посушливій та теплій агрокліматичній 
зоні. Степова рослинність збереглася лише на не-
придатних для оранки територіях. Ліси займають  
бл. 13,7 тис. га, переважаючими породами є сосна  
та дуб. Ростуть також різні види клена, береза  
повисла, осика, яблуня лісова, груша звичайна, 
вільха клейка, біла акція звичайна. У підліску пе-
реважають клен татарський, горобина звичайна,  

терен, глід та шипшина. Ліси зосереджені у доли-
нах річок та балок. В ярах і балках правого берега 
р. Оскіл представлена, унікальна для Харківщини 
рослинність крейдяних нашарувань. На території 
громади є запаси рудої і білої глини, крейди, квар-
цового та річкового піску, а також мінеральної води 
хлоридно-натрієвого складу. Рослинний та тварин-
ний світ краю досить різноманітний. Рослинний 
світ представлений великою кількістю мохоподіб-
них, хвощеподібних, папоротеподібних, голонас-
інних, лишайників, водоростей, грибів, квіткових 
та лікарських рослин. Тваринний світ теж дуже 
різнобічний. Це різні види комах, павукоподібних, 
ракоподібних, молюсків, рептилій, земноводних, 
птахів та різних видів ссавців. Багато видів рослин-
ного та тваринного світу занесені у Червону книгу 
Харківської області, Червону книгу України та до  
Європейського Червоного списку. На території гро-
мади засновано 13 заказників місцевого значення —  
8 ботанічних, 5 ентомологічних та 1 ботанічна 
пам’ятка природи. У 2009 було створено націо-
нальний природний парк «Дворічанський» (заг. пл. 
3131 га) задля вивчення, збереження та відтворен-
ня унікальних природних крейдяних комплексів, 
розташованих уздовж правого берега р. Оскіл. 

Метою створення стало збереження своєрідної  
крейдяної флори, відтворення та раціональне  



~  82  ~



~  83  ~



~  84  ~

 
нарис про ДВорІчанську селищну територІальну громаДу

використання цінних природних територій та 
об’єктів лісостепової зони, що мають важливе при-
родоохоронне, рекреаційне та культурно-освітнє 
значення. До складу парку увійшли 2 ботанічних 
заказника місцевого значення: «Червоний» та «Ко-
нопляне», територія яких цілком входить до за-
повідної зони парку. В екологічному відношенні 
вся територія відноситься до умовно чистих, прак-
тично безпечна для життя й господарської діяль-
ності населення та рекомендована для усіх видів 
відпочинку і туризму.

Географічне положення території суч. Дворі-
чанщини у плині великої слобідської р. Оскіл на 
північному кордоні кол. Куп’янського повіту не 
сприяло довгий час поглибленому археологічному 
дослідженні зазначених теренів.

Витоки фрагментарних професійно-наукових іс-
торико-археологічних досліджень на теренах суч. 
Дворічанщини слід віднести до кін. 19 ― поч. 20 ст.

Визначною подією для розвитку археології, як 
для Харківщини, так і в цілому для Слобожанщини 
став 12 Всеросійський Археологічний з’їзд, що від-
бувся у 1902 в м. Харкові. Організаційний комітет 
підготовки з’їзду очолив відомий харківський істо-
рик Д. Багалій — професор Харківського універси-
тету, пізніше академік УАН, який організував мас-
штабний збір інформації, археологічні обстеження 
території з метою виявлення пам’яток старожит-
ності та археологічні дослідження за участі вчених 
та краєзнавців Харківської губернії й запрошених 
науковців з ін. міст.

Більшість картографованих на той час об’єктів 
належали курганним насипам. Наприклад, на схід-
ній околиці с. Колодязне розташовувалось 2 курга-
ни, на захід та південь від села розміщувалось ще 
5 насипів заввишки до 1,5 м. Ще 3 насипи локалі-
зувались на південний захід від кол. с. Лихолобівка  
(тепер відсутнє), а в околицях с. Терни виявлено  
5 курганів заввишки 2,0—4,0 м. Поряд кол. хут. Ми-

Схема розміщення об’єктів біля с. Калинове.

роносівка та Холодний розташовувались 4 високих 
курганних насипи, також 2 кургани розміщувались 
на захід від с. Миколаївка.

У 1973 під час геодезичної зйомки майже всі  
відомі до того часу археологічні об’єкти кол. Дворі-
чанського району, які вже було нанесено на вій-
ськово-топографічні карти, а також дослідниками  
поч. 20 ст. картографували співробітники інституту 
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ».

У 1983 в рамках збору матеріалів для підготовки 
«Зводу археологічних пам’яток Харківської облас-
ті» експедицією археологічного кружка Будинку 
піонерів (тепер — КЗ «Харківський обласний па-
лац дитячої та юнацької творчості») під керівниц-
твом А. Криганова, було проведено дослідження 
території кол. Дворічанського району. В результаті 
візуального огляду та обстеження, було пройдено 
територію бл. 46 км, по обидва береги р. Оскіл (ліва 
прит. р. Сіверський Донець) та гирло р. Дворічна 
(прит. р. Оскіл). Під час обстеження було оглянуто  
курганні насипи біля с. Тополі, с. Новомлиськ та  
кол. хут. Зимівка (тепер територія с. Піски). Біля 
с. Тополі було виявлено селище зрубної культури, 
на території якого зафіксовано залишки напівзем-
лянки, але в цілому, згідно звіту, підйомний ма-
теріал представлено у вигляді фрагментів посуду 
бронзової доби (кін. 4 ― поч. 1 тис. до н. е.), за-
лишків великих тварин, фрагментів кремнієвих 
відщепів та однієї ножеподібної пластини.

У період 1988—90-х рр. Роганинський загін Се-
редньовічної археологічної експедиції ХДУ (тепер 
Харківський національний університет В. Н. Ка-
разіна) спільно з групою учнів археологічного гурт-
ка Палацу піонерів і школярів Орджонікідзевського 
району (тепер Індустріальний р-н) м. Харкова про-
водив розвідки з метою виявлення нових археоло-
гічних пам’яток в басейнах р. Сіверський Донець 
та р. Оскіл. Цікавість у проведенні даної експедиції 
викликано тим, що під час розвідок дослідником 

Знахідки біля с-ща Тополі.
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А. Ніколаєнко у верхній течії р. Оскіл було виявле-
но велику кількість об’єктів салтівської археологіч-
ної культури (8 — поч. 10 ст.), в яких було знайде-
но залишки металургійного виробництва. Поблизу 
північної околиці с-ща Тополі виявлено 2 селища 
салтівської культури, які своїм тальвегом виходять 
в заплаву правого берега р. Оскіл, і знаходяться 
на кордоні з РФ. На одному селищі було знайдено 
фрагменти гончарної кераміки з орнаментом, а на 
другому виявлено фрагменти кераміки бронзового 
віку (4 ― поч. 1 тис. до н. е.). На західній околиці 
с. Піски експедицією було оглянуто 4 селища.

Серед підйомного матеріалу зустрічалися фраг-
менти посуду зрубної археологічної культури (18―
13 ст. до н. е.), ліплена кераміка бронзового віку. На 
3 селищах було знайдено кремнієві відщепи, різці, 
мікроліти. На одному селищі було виявлено кера-
міку, яка за складом і густиною «тіста», а також 
профілем вінчиків відноситься до бондарихінсь-
кої культури (12––10/9 ст. до н. е.). Поза с. Піски, 
праворуч від дороги на с. Кам’янка, на краю бере-
гової тераси лівого берега р. Оскіл, виявлено сели-
ще катакомбної археологічної культури (27/25 –– 
21 ст. до н. е.), про що свідчать знахідки у вигляді 

Зачистка профілю дюнного селища біля с. Піски. Фото 1990.

Фрагменти кераміки та кремнієві відщепи знайдені біля с. Кам’янка.
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кремнієвих відщепів, фрагменти ліпленої кераміки 
зі шнуровим орнаментом у вигляді фасетки.

У 1989 археологічною експедицією ХДУ під 
керівництвом С. Берестнєва було досліджено посе-
лення на західній окраїні с. Піски.

У 2012 та 2018 в рамках проведення планового  
моніторингу та інвентаризації пам’яток археоло-
гії, співробітники ОКЗ «ХНМЦОКС» О. Лаптєв,  
В. Дідик та І. Білько оглянули об’єкти археологіч-
ної спадщини, які розташовуються на території 
Дворічанської тергромади, серед яких є вищезга-
дані об’єкти.

Невеликий обсяг польових робіт із відкриття, 
вивчення та культурної атрибуції старожитностей 
різних історико-археологічних епох не дають пов-
ної картини про всі етапи прадавньої історії суч. 
Дворічанщини.

Особливістю Дворічанщини є те, що протягом 
всього свого існування вона знаходилася на гео-
графічній та історичній межі держав і народів, 
про це свідчать окремі стоянки кам’яного віку та 
різноманітні археологічні знахідки. У 13 ст., після 
навали монголо-татар, цей край тривалий час зали-
шався малозаселеним, його називали «Диким по-
лем». На поч. 1660-х рр. на цій території виникає 
сл. Дворічна. Її назва походить від назви річок — 
Верхня Дворічна та Нижня Дворічна, що впадають  
в р. Оскіл (ліва прит. р. Сіверський Донець), яка  
є другою за величиною в Харківській області.

Виникнення її, як і ін. міст і слобід на території 
Слобідської України, було пов’язане з масовим  

Крейдяна гора. Фото поч. 2000-х рр.

переселенням багатьох сюди козаків і селян у 60—
70-х рр. 17 ст. з Правобережної України.

Заселення Дворічанщини почалося з появи слобід 
Дворічна та Тополі. Перші поселенці на території 
Дворічної з’являються у 1660—61. А загалом за-
сновником спочатку слободи вважається черкас,  
мешканець м. Новий Оскіл (тепер Бєлгородська об-
ласть, РФ) В. Бакаринський. Йому належить особ-
лива роль в українській колонізації Оскільщини.  
У 1666 він запропонував уряду збудувати кілька міст 
і слобід по р. Оскіл між Валуйками і Цареборисо-
вом, для чого пообіцяв запросити бл. 1 тис. жителів  
з Правобережної України. До серед. 1670-х рр. 
він заснував кілька невеликих слобід та містечок,  
в т. ч. і сл. Дворічна, в якій проживало спочатку  
бл. 200 українських сімей. Через часті напади татар 
існування слободи було нестабільним, кількість на-
селення у ньому то зменшувалася, то збільшувалася.  
Вона була сотенним містечком. Сюди входили, 
крім населеного пункту, околиці, навколишні села 
та хутори.

У перші десятиліття свого існування сл. Дворіч-
на («Двурічний городок») виконувала роль одного  
з прикордонних сторожових постів на території 
Харківського, а потім — Ізюмського козацького  
військового полку, а навесні 1680 фортеця біля сло-
боди входила в систему Ізюмської оборонної смуги. 
Пізніше вона мала назву Полкова Дворічна, а після 
ліквідації полкового устрою у 1765 стала військо-
вою слободою. Це була добре укріплена слобода, 
споруджена між 2 річками: Осколом та Нижньою 
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Дворічною, мала острог з дубових палів, окружніс-
тю бл. 245 м, 5 вежами і проїзною брамою. Перед 
ровом на глиб. 3,2 м було встановлено надовбні. 
Схили рову для захисту від ерозії було покрито  
обрубом із дерев’яних колод.

Наприкін. 17 ст. сл. Дворічна була ще невеликим 
населеним пунктом. Тут проживали переважно жи-
телі чол. статі, в т. ч. — 1 отаман на коні з пищал-
лю, 35 чол. на конях з пищалями, 1 чол. на коні без 
пищалі та 12 чол. без зброї.

Жителі зазнавали багато лиха від набігів татар,  
які під час нападів вбивали людей або брали їх  
у полон, грабували худобу та майно, палили житла. 
Під час одного з набігів у 1668 слободу була пов-
ністю спустошено і розорено. Жителі змушені були 
звертатися до властей з проханням дати їм хліба, бо 
не мали чого їсти. Сіяти хліб через татарські напади 
було не можливо, доводилося постійно вартувати.

Дворічну майже повністю було зруйновано в 1666, 
1678 та 1698. Тим, хто врятувався від загибелі,  
довелося з великими труднощами відбудовувати 
слободу. У наступні роки слобода поступово зрос-
тала. В 1712 тут було тільки 260 жителів, через 
20 р. їх стало вже 587. Цьому сприяли вигідне гео-
графічне становище слободи, а особливо, припи-
нення татарських нападів у 80-х pp. 18 ст. У 1790 
проживало вже 2905 чол., а на 1850 — 3682 чол.

Наприкін. 18 ст., як поселення, Дворічна охоп-
лювала 30 хуторів, що були розкидані уздовж рі-
чок: Оскіл, Нижньої та Верхньої Дворічної. В них 
проживало 1371 чол. та 1372 жін. У сл. Дворічна 

було 8 шинків і 8 дерев’яних торгових лавок. Про-
водилася одна масштабна ярмарка на рік почина-
ючи з 15 серп. і продовжувалася 3 тижні, але в 2-й 
пол. 19 ст. на поч. 20 ст. вже було 5 ярмарок.

Головними заняттями дворічан були: землероб-
ство, тваринництво, бджільництво і частково 
рибальство. Із місцевих промислів головне місце  
належало винокурінню, виробництву дьогтю  
і селітроварінню. Гаряче вино продавали в усіх 
шинках сл. Дворічна, а більшу частину вивозили 
на продаж в ін. слободи та на різні ярмарки. Про 
різноманітний характер промислів свідчать виро-
би, якими торгували жителі Дворічної на місцевих  
базарах: домоткане сукно, дерев’яний посуд, полот-
но, вози, колеса, відра, горщики, дьоготь, селітра, 
солона риба. 

До реформи 1861 Дворічна була центром волості 
Куп’янського повіту, до якої входило 24 населені 
пункти. Згідно з положенням 1861, волость стала  
одиницею станового управління та об’єднувала  
20 селянських общин. В результаті реформи кол. дер-
жавні селяни — 1632, ревізькі душі одержали від 
держави середні земельні наділи у 5 дес. (5,45 га). 
Після реформи життя селян не поліпшилося, а нав-
паки, ще більш посилилося станове розшарування. 
Основна маса селян, які не могли сплатити гроші 
за виділену землю, а також не мали чим обробляти, 
за безцінь продавала або здавала в оренду, а самі 
йшли на заробітки.

У 2-й пол. 19 ст. продовжували розвиватися  
дрібні селянські промисли, головним чином з  

Карта Дворічанської волості 1860-і рр. Фрагмент.
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виготовлення предметів господарського побутово-
го призначення. Поряд зі збутом товарів місцевих 
кустарних промислів селяни торгували продукта-
ми сільського господарства: збіжжям, салом, мас-
лом, медом, фруктами, овочами. У сл. Дворічна  
з’явилися перші підприємства: кілька вітряків та  
1 водяний млин.

З розвитком капіталістичних відносин з’явилися 
місцеві підприємці. Вони відкрили невеликі крам-
ниці і лавки. На поч. 20 ст. з’явилися 2 цегельні 
заводи. Пізніше у 1913 місцеві торговці звели ще 
один водяний млин та олійницю.

Освіта розвивалася повільними темпами. Селян-
ство не мало доступу до освіти. В 1732 існувала 
початкова школа, де навчалися грамоті лише кілька  
дітей. У 1782 було відкрито церковно-парафіяльну 
школу, яка багато років була єдиним навчальним 
закладом. Лише в 1835 в слободі було відкрито 
однокласне училище, яке в 1890 перетворено на 
двокласне. 2 вчителів навчали тут 110 дітей з усієї 
волості.

Медичне забезпечення дворічан було, як і осві-
та на низькому рівні. Тільки в 1913 у сл. Дворічна 
відкрито єдину на всю волость амбулаторію, в якій 
працював 1 лікар.

Іншим найстарішим поселенням на Правобе-
режжі р. Оскіл на території суч. Дворічанської гро-
мади є с. Тополі, яке має свою давню і багату іс-
торію. Її заснування відноситься до 1650. Поряд із 
сл. Тополі через р. Оскіл проходив т. зв. татарський  
брід, через який могло пройти чимале військо. У 
зв’язку з цим, уряд Московської держави заснував 
тут сторожовий пост. З 1650 сл. Тополі — невелике 
містечко Московської оборонної лінії. Влітку 1680, 
під час спорудження Ізюмської оборонної лінії тут 
проводили військово-інженерні роботи під керів-
ництвом Аверкія Опухтіна. Земляний вал, побудо-
ваний черкасами Острогозького полку, тягнувся по 
берегу на 853,44 м, перекриваючи татарський брід.  
Поблизу другого татарського броду стояли надовб-
ні. Біля бродів також було влаштовано засіки  
з лісу.

На поч. 19 ст. у сл. Тополі — 24 хутора, які роз-
кидані вздовж р. Оскіл, а земельний наділ становив  
8500 дес. (9265 га), які не були придатні для хлі-
боробства, тому в більшості, використовувались 
під сінокіс. Зернові вирощували для домашнього 
вжитку. На насіння та виготовлення вина купува-
ли на ярмарках. Гаряче вино продавали в 3 шинках 
сл. Тополі та сусідніх слободах.

І хоча землі тут були не придатні для хліборобс-
тва, зате вистачало заплавних луків, які сприяли 
розвитку скотарства. Окрім того, місцеві жителі 
вирощували у великій кількості овочі на продаж.

У цей період сл. Тополі — центр ремесел 
Куп’янського повіту. Тут шили чоботи, пряли льон, 
ткали полотно та сукна, виробляли дьоготь, мило, 
свічки. Окремої уваги заслуговує шевське ремесло,  
яке прийшло сюди з сл. Уразово (тепер смт Ура-
зово, Валуйський міський округ, Білгородська  
область, РФ) з родиною Шавронових. Спочатку  

вони займалися лише продажем чобіт, а згодом 
була відкрита майстерня Попових-Шавронових, 
їх донька вийшла заміж за Попова. Звідси чоботар-
ство було розповсюджено і на сусідню Кам’янку.

Загалом, тут жили не бідні люди. На це вказує 
той факт, що на громадські кошти було збудовано  
та утримувалося училище (1819).

Серед населених пунктів, які виникли на тери-
торії краю в 2-й пол. 17 ст. слободи: Вільшана, Ли-
ман Другий, Токарівка, Кутьківка, Кам’янка, Пет-
ро-Іванівка, Новомлинськ.

У 1675 на відстані 15 км від смт Дворічна, було 
засновано с. Вільшана, селянами і козаками з Пра-
вобережної України. Дозвіл на заснування посе-
лення видавала Російська держава, так як вважала 
землі «Дикого поля» своєю державною територією. 
Дозволялося заселяти перш за все місця, що мали 
важливе стратегічне значення. Їм доручалася вкрай 
необхідна, але смертельно небезпечна прикор-
донна служба безпосередньо вже на території, що 
контролювалася татарами. Переселенці були смі-
ливими, досвідченими і обережними людьми, які 
добре володіли зброєю і в разі нападу могли гра-
мотно організувати оборону. Місце для майбутньої 
слободи було вибране досить зручне. Поселення 
вирішили розмістити у неглибокій пологій балці, 
по якій протікала р. Вільшанка. З усіх боків бал-
ку оточував густий віковий ліс, що мав слугувати 
новоселам для різноманітних господарських пот-
реб. А в разі небезпеки татарського нападу ліс мав 
стати для них надійною схованкою. Неорані землі, 
велика кількість дикого звіра — все це створювало 
необхідні умови для успішного господарювання. 
Майбутню слободу вирішили назвати Вільшаною, 
як мовили в ті часи. На підступах до поселення ко-
заки влаштували засіки, а на вершинах навколиш-
ніх курганів поставили вартові вежі, обладнавши 
їх сигнальними засобами. Навесні 1675 вільшанці 
вперше вийшли орати цілину. Саме з цього момен-
ту Вільшана почала відлік своєї трьохсотлітньої 
історії. У 2-й пол. 17 ст. навкруги сл. Вільшани 
поступово утворилися декілька ін. поселень, в т. ч. 
сл. Мануїлівка та с. Лиман Перший.

Наявність великої кількості лісу і гончарної гли-
ни біля слободи сприяла розвитку цілої низки ре-
месел. Тут виникли справжні династії майстрів — 
колісників, столярів, бондарів, гончарів, які возили 
свою продукцію на продаж у ін. міста та слободи. 
Майже 30 р. поспіль Вільшана була найбільшим 
центром селітроваріння. Цьому сприяли, перш за 
все розміщення великих запасів селітри поряд із 
слободою, а також вдосталь лісу і наявність у Віль-
шані спеціалістів відповідного профілю. Загалом у 
жителів Вільшани вже наприкін. 17 ст. була досить 
широка виробнича спеціалізація. Окрім селітро-
варіння, винокуріння та вівчарства, козаки виготов-
ляли на замовлення та продаж колеса, вози, гарби, 
а згодом, у 18 ст. — мажі. Це були високі вози для 
перевезення на далекі відстані різноманітних ван-
тажів, їх найчастіше використовували чумаки для  
походів за сіллю. З худоби вільшанські козаки  
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вирощували коней, корів, свиней, домашню птицю 
і обов’язково — овець.

У 1685 сл. Вільшана увійшла до складу Куп’ян-
ської сотні Ізюмського слобідського полку, а в 1797, 
коли чисельність жителів значно виросла, стала во-
лосним центром Куп’янського повіту. Вільшанська 
волость проіснувала аж до 1923. У підпорядкуван-
ня слободи Вільшани входило 38 населених пунк-
тів, тоді як у Дворічанську волость — 24.

У 2-й пол. 17 ст. з’являється с. Мануїлівка (суч. 
назва с. Першотравневе) поряд з с. Вільшана.  
Засновниками села були козаки-переселенці з Над-
дніпрянської України. Мануїлівка розташована  
неподалік кордону з Російською Федерацією. Тому 
у житті та розвитку слободи активну участь прий-
мав значний прошарок росіян.

У 1679 кількома сім’ями руських і черкас на 
чолі з осадчим І. Даниловим, було засновано 
с. Кам’янка при гирлі р. Кам’янка. Одразу почало-
ся будівництво дерев’яного городка, йому відводи-
лась роль одного з форпостів на Ізюмській укріп-
леній смузі. Раніше сл. Кам’янка була волосним 
центром Куп’янського повіту та була розташована 
на правому березі р. Оскіл, на старовинній дорозі із 
Куп’янська до Валуйок. Перша згадка про неї міс-
титься в Царській грамоті 1685, даній Ізюмському 
полковнику, а також в указі 1708 в числі міст і міс-
течок Слобідської України. До 1837 тут над р. Ос-
кіл стояли 2 гармати.

Населення сл. Кам’янка займалось в основному  
хліборобством та скотарством. Велика кількість  
сінокосів дозволяла тримати більше худоби, ніж в 
ін. державних поселеннях. У слободі були розви-
нуті торговельні відносини. Торгували в основ-
ному вином, овочами, худобою, сіном, дьогтем, 
милом, свічками.

У 1844 в сл. Кам’янка було відкрито сільське  
народне училище. У 1892 в училищі був один учи-
тель і 96 учнів. Курс навчання складав 3 р.

Слід згадати, що у с. Кам’янка в 19 ст. жили  
2 відставних офіцери, які відзначились на росій-
сько-кавказькій війні (1817—64) — майор Т. Юдін 
і підполковник І. Попов. Вони були призвані в рек-
рути з державних селян. У відставку вийшли спад-
ковими дворянами, кавалерами декількох орденів. 
Будинок Попова зберігся до цього часу. Також були 
і кам’янчани, які загинули під час російсько-ту-
рецької війни (1877—78): К. Орлов, І. Нестерен-
ко, Д. Біляєв. Вони служили рядовими в 74-му пі-
хотному полку. Ще двоє: І. Юр’єв (бомбардир) та 
Т. Якунін (канонір) служили в 3-й артилеристській 
роті Олександропольської фортеці. У кожного із за-
гиблих залишились в с. Кам’янка дружини та діти. 
Кожній родині було надано допомогу і призначено 
пенсію від уряду.

На поч. 20 ст. до Кам’янської волості входило  
34 поселення, в яких було 2315 дворів і 18950 чол. 
населення. До цього часу в селі збереглося декілька 
будівель кін. 19 — поч. 20 ст., але, на жаль, май-
же всі покинуті та напівзруйновані. Це будинок  
волості, земська лікарня, будинок парафії по  

вул. Центральній та 2 будинки місцевих торговців. 
Не збереглася в селі гамазея (будівля для зберіган-
ня зерна та борошна), яка була споруджена без жод-
ного цвяха. Вона була віднесена до архітектурних 
пам’яток Харківщини.

У 2-й пол. 17 ст. з’являються перші згадки про 
с. Кутьківка. В цей час, на території краю з’явилися 
перші поселенці-втікачі з Правобережної України. 
Хоча датою заснування вважається 1862. Першим 
поселенцем був Кутько Охрім Пилипович. Він ра-
зом зі своїми синами заснував невеличкий хутір.  
Довгий час це місце називалося Хуторище. Посту-
пово зростало число переселенців. Пізніше на де-
якій відстані від хутора в степу з’явилося село. Так, 
вже у 1864 с. Кутьківка налічувало 61 двір, 290 чол. 
та 298 жін.

Головним заняттям кутьківців було хлібороб-
ство, тваринництво і частково бджільництво, кус-
тарне виробництво полотна і сукна.

Після реформи 1861 кол. державні селяни с. Куть-
ківка, 588 ревізьких душ, одержали від держави се-
редній земельний наділ 5 дес. (5,45 га).

В 2-й пол. 19 ст. у селянській общині відбува-
лося розшарування. У селі продовжували розвива-
тися дрібні селянські промисли по виготовленню 
возів, саней, коліс та дерев’яних меблів. Крім збуту 
товарів місцевого кустарного виробництва, селя-
ни торгували салом, маслом, медом. Також в цей 
період з’явилися перші підприємства: 3 вітряки та 
водяний млин. З’явилися перші крамниці.

1903 в селі було побудовано початкову школу  
з однією класною кімнатою і квартирою для вчите-
ля. Діти навчалися 3 р., починаючи з 8 р. Навчання 
велося російською мовою. Навчали учнів читати, 
писати, рахувати і Закону Божого. Навчання дітей 
не було обов’язковим.

У 2-й пол. 17 ст. було засновано с. Другий Лиман  
переселенцями з Правобережної України, які сели-
лися біля оз. Лиман, що й дало назву селу. Напри-
кін. 18 ст. село було поділено на 2 частини: в 
західній частині жили державні селяни, у східній —  
селяни-кріпаки. Поміщикам належали чорноземи,  
а селянам були виділені пісок і солончак. Ця ді-
лянка бідних земель так і називалася — «дар». 
Поміщики засівали поля зерновими та цукровими  
буряками. Для роботи на полях наймали людей  
з навколишніх сіл.

Один з поміщиків Шишальський побудував тут 
свій маєток з розкішним садом, ставком, алеями че-
ремухи, бузку. Поряд з маєтком поміщика, відразу 
за його садками, біля озера було розміщено хатин-
ки панської прислуги. З дозволу господаря будува-
ли житло конюхи, візники, пастухи та ін., що за-
слуговували на панську милість і навіть тоді, коли 
село розрослося, цей куточок так і зберіг свою на-
зву — Панський край. Осіло тут і багато робітників 
землекопів, що будували залізницю Куп’янськ—
Валуйки.

Пан дбав про довкілля: насаджував ліси, сади, 
велів копати ставки, почистили оз. Лиман: спус-
тили воду, осушили дно і на селянських підводах 
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вивезли на поля дорогоцінне добриво. Пізніше 
більшу частину панських земель було розпродано  
вихідцям з м. Полтави та місцевим заможним  
селянам.

У 2-й пол. 17 ст. також засновано с. Токарівка. 
Перші поселенці тут були на прізвище Токар, звід-
си слобода й дістала назву. Це був козачий хутір на 
43 двори. Тут жило 251 чол. та 253 жін. На південь 
від с. Токарівка розташовувався хут. Буряківка, на 
заході — сл. Вільшана, на сході були землі різних 
поміщиків, які користувалися найкращими чорно-
земами краю. У користуванні простих токарівців 
було 400 дес. (436 га), що знаходилась далеко на 
південь ярами та кручами.

У 1913 в с. Токарівка було 100 дворів, 1000 чол.  
населення.

с. Петро-Іванівка теж засновано у 17 ст. Свою на-
зву слобода дістала від імен синів поміщика Петра  
і Івана. Після реформи 1861 налічувалося 12 дворів, 
в яких мешкало 59 чол. і 64 жін. У Петро-Іванів-
ці був маєток поміщика Цонипа. При ньому було 
дворових 25 чол., селян — 44 чол. с. Петро-Іванів-
ка по уставній грамоті від 4 берез. 1861 належало 
підполковнику М. Григор’євському.

До цього періоду належить виникнення с. Митро-
фанівка. До 1917 землі с. Митрофанівка належали  
поміщиці Митрофановій, яка займала землі 600 га. 
За її ім’ям і названо поселення Митрофанівка.

В цей же час виникло с. Нововасилівка, яка на-
лежала поміщику Гонтарю. На той час там налічу-
валося 60 дворів.

Тоді ж виникло с. Фиголівка, яке спочатку було 
хутором і дістало назву від імені поміщика нім-
ця Фогеля, який займав 400 дес. (436 га) землі. Зі 
своєю дружиною тримали тут економію. Маєток 
було продано Д. Чалому. Йому належало 400 дес. 
(436 га) землі, держав 30 коней, 20 биків.

с. Новомлинськ (кол. назва Переволошна) засно-
вано в 17 ст. з 2 общин: перша — в Ільінці, друга —  
у Миколаївці. У селі нараховувалось 90 дворів. 
Селяни займалися сільським господарством і біль-
шість з них працювали у поміщиків А. Баркова і  
Д. Чалого, останній купив ці землі у німецького  
землевласника Фогеля, в якого раніше працював.  
У пана Баркова було загалом 600 дес. (654 га) землі 
і 200 дес. (218 га) сінокосу. У Новомлинську у пана 
Баркова була садиба.

Д. Чалий разом з братом Іваном мали маєток у 
Новомлинську. А в Дворічній у них було дворове 
місце, яке було розташовано поряд з теперішньою 
будівлею музею. Також у них був маєток у Фиголів-
ці, який перед цим належав Фогелю. Один із братів 
Чалих — Дмитро, працював у нього прикажчиком, 
а згодом став власником маєтку. Пізніше йому на-
лежала частина земель в Новомлинську. В 1917 він 
добровільно віддав своє майно радянській владі.

Наприкін. 17 ст. виникло с. Колодязне, вздовж 
русла безіменної річки, яка бере свій початок у ве-
ликобурлуцьких лісах і впадає до р. Оскіл. В 1712 
тоді слобода належала генерал-майору Ф. Шид-
ловському, а в 1718 землі у нього було відібрано  

ін. волосними дворянами. З 1785 землями тут во-
лоділи кілька поміщиків. В слободі нараховувалось 
122 двори, 423 чол. і 360 жін. Згодом, звісно, сло-
бода зростала.

До 1917 в сл. Колодязне було 3 млина з механіч-
ними двигунами, вітряний млин, 2 олійниці, 4 кузні,  
цегельний завод, 6 приватних лавок. Добре розви-
валось деревообробне ремесло, бондарство, шитво. 
Один із бондарів Павло Шевченко прожив в сл. Ко-
лодязній до 108 р. і увесь час робив та лагодив боч-
ки. У річці водилося багато риби, то ж місцеві жи-
телі займалися рибальством, а луки в заплаві річки 
давали корм худобі.

До сл. Колодязне входило декілька хуторів, ко-
жен мав свою назву та територіальні кордони по 
відношенню до ін. Серед них хут. Хрущівка, де 
були землі поміщика Хрущова. На хут. Трубча-
нинівка жили кол. кріпосні поміщика Трубчанина. 
Хут. Бульбівка називався від прізвища селян, які 
тут жили. Це були розкріпачені селяни, деякі з них 
мали клаптик землі. Також тут розміщувалися ху-
тора: М’ясниківка, Вовчанівка, Лебедин. В основ-
ному це були заможні селяни.

До 1917 на М’ясниківці жили 3 бідні брати Со-
кирко: Яків, Макар і Степан. Будучи в армії Степан 
одружився на донці командира і повернувся додому 
вже з приданим дружини. Брати відразу ж придбали 
млин і маслобійню з механічним двигуном. Потім 
вони брали активну участь у національно-визволь-
ній боротьбі українського народу (1917—21), але  
в 1920 вимушені були емігрувати за кордон. Піс-
ля встановлення радянської влади майно Сокирків 
було конфісковано.

Вже у 18 ст. на території краю засновано було такі 
населені пункти: с. Миколаївка, с. Піски, с. Ново-
Георгіївськ (нині с. Новоєгорівка), с. Тавільжанка.

Ходить легенда, що с. Миколаївка виникло таким 
чином, що у 18 ст. по цій місцевості проїжджали  
чумаки з сіллю і зупинились тут переночувати. Од-
ному чумакові дуже сподобалась ця місцевість і він 
захотів залишитися в цих краях. Того чумака звали 
Миколою, звідси й дістало назву все поселення.

В с. Миколаївка свого часу мешкав полковник 
М. Греков, який 1813 за участь в Кахетинській екс-
педиції будучи прапорщиком Ширванського піхот-
ного полку, отримав орден «Святої Анни» ІІІ ст., а 
в 1819 за участь у боях проти горців, отримав орде-
на «Святої Анни» ІІІ ст. та «Святого Володимира» 
ІV ст.

Історія с. Тавільжанка сягає в далеку давнину, 
село вільне, люди не були кріпаками, засновано у 
18 ст. втікачами-козаками з Правобережної Украї-
ни і Запорізької Січі після придушення повстання 
козацької бідноти у 1768.

Село розмістилося на невеликій річці під назвою 
Жанка, по обидва боки яка впадає в р. Оскіл. На 
той час по берегах річки росло дуже багато рос-
лини — тавіль, за назвою річки вирішили назвати 
поселення — Тавільжанка. Основними з промислів 
тавільжанців було землеробство, тваринництво, 
мисливство, рибальство, бджільництво. Також тут 
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були збудовані млини-вітряки водяні, розміщені на 
р. Тавільжанка. У 1864 в селі нараховувалося 166 
дворів з населенням 822 людини, з них — 399 чол. 
і 423 жін.

У 1720 засновано с. Піски, спочатку це був ко-
зацький хутір. Знаходиться на лівому березі р. Ос-
кіл, навколо села розташовані лісові масиви, поруч 
залізнична ст. Тополі. Жителі с. Піски в основному 
займалися землеробством, тваринництвом, бджіль-
ництвом і рибальством, а також виробництвом смо-
ли і дьогтю.

У записах за 1864, вказано, що у хут. знаходиться 
151 двір, а проживає 516 чол. та 541 жін.

У 1882 у хут. побудовано й відкрито сільське учи-
лище. У 1892 в училищі була 1 вчителька та 1 зако-
новчитель, 51 учень, курс навчання — 3 р. 29 жовт. 
1900 вже в с. Піски, в районі теперішньої братської 
могили радянських воїнів, було засновано церкву в 
честь і пам’ять Вознесіння Господнього (мідну таб-
личку з написом і датою відкриття цієї церкви досі 
збережено). Після періоду національно-визвольних 
змагань (1917—21) в приміщенні церкви став пра-
цювати клуб, де демонструвалися фільми. Але зго-
дом у 1960-х рр. приміщення згоріло.

До 1917 більшою частиною землі володіли в ос-
новному заможні селяни, а ін. частину, невеликі 
наділи, займали селяни по 2 дес. (2,18 га) на особу.

У різний час виникає ще декілька сіл та хуторів.  
У 1725 виникає с. Бологівка, колись було адміністра-

тивним центром сільської ради, на сучасному етапі 
проживає 80 чол. У 1799 з’явилось с. Гороб’ївка, 
воно оточено великими лісовими масивами. Поруч 
проходить залізниця, за 2 км смт Дворічна. У 2020 
внаслідок лісової пожежі село практично згоріло. 
У 1825 було засновано с. Гракове. У 1929 з’явилося 
с. Жовтневе (з 2016 с. Богданівське) неподалік лі-
вого берега р. Оскіл, навколо села великі лісові 
масиви. 19 трав. 2016 село було перейменовано на 
честь Богданівського полку Армії УНР, який у груд. 
1918 вів на цій території оборонні бої проти біль-
шовиків.

У 18 ст. виникає с. Поносівка, згодом с. Панасів-
ка (з 9 черв. 1945 с. Мечнікове), в якому було по-
будовано панську садибу та багато років належало 
сімейству Мечникових. Пізніше тут містився вів-
чарний завод, а навколишні землі не дуже викорис-
товували. Для хліборобства використовували лише 
700 дес. (763 га), а 1278 дес. (1393 га) було під сте-
повими сінокосами. Продаж сіна приносив доволі 
високій дохід сім’ї.

Загалом у 19 ст. сім’ї Мечникових на території 
суч. Дворічанської громади належало кілька насе-
лених пунктів, які простягалися від с. Новомлин-
ськ до с. Арапівка (нині Луганська обл.). У церкві 
с. Новомлинськ в 1846 хрестили знаменитого зем-
ляка — новонародженого Іллю Ілліча Мечникова 
(1845—1916). Найбільшим в господарстві с. Но-
вомлинськ був конезавод.

Панський ставок у с. Мечнікове (кол. с. Панасівка).
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Частина геометричного плану с. Іванівка, де народ. І. Мечников, 1850.

План маєтку родини Мечникових у с. Поносівка, 1850 (тепер с. Мечнікове).
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У с. Богданівське дядькові І. Мечникова належа-
ло 2 мизи (хутір, дача): Виноградна, Миронівсь-
ка. Там були двоповерхові кам’яні будівлі, госпо-
дарські подвір’я та сади.

Помістя сім’ї були розташовані і в с. Поносів-
ка (тепер с. Мечнікове) і в с. Іванівка, де вирощу-
вали свиней, овець, заготовляли сіно на продаж. 
У с. Іванівка якраз і народився майбутній вчений 
І. Мечников 3 (15) трав 1845. Його батько походив з 
шляхетного молдавського роду Спетару. Був офіце-
ром військ царської охорони в м. Санкт-Петербург 
(Російська імперія), ще до переїзду в український 
маєток програв у карти більшу частину посагу 
своєї дружини і майна родини. Мати Мечникова, 
до одруження Емілія Невахович, була дочкою Льва 
Неваховича, багатого єврейського письменника. 
Вона всіляко сприяла тому, щоб Ілля, молодший із 
5 дітей Мечникових, обрав кар’єру вченого. У 1856 
вступив до 2 класу 2-ї Харківської гімназії, закін-
чив її 1862 із золотою медаллю. У 16 р. він написав 
критичну статтю на підручник з геології, яку було  
опубліковано в одному з московських журналів.  
У 1862—64 — прослухав чотирирічний курс при-
родничого відділення фізико-математичного фа-
культету Харківського Імператорського універси-
тету (тепер Харківський національний університет 
ім. В. Н. Каразіна). У 1864 в 18 р. склав екстерном  
випускні іспити на відмінно. Будучи студентом 
опублікував у Німеччині своє перше наукове до-
слідження. В 1865 домігшись наукового відряд-
ження за кордон, Мечников вивчав морську фауну. 
У м. Неаполі (Італія) разом з молодим російським 
зоологом О. Ковалевським, І. Мечников поклав 
початок новій науці — порівняльної ембріології 
(порівняльній історії розвитку тварин). Їхня спіль-
на робота, принесла їм премію Карла Ернста фон 

Баєра. За рекомендацією М. Пирогова, Мечникову 
надали державну стипендію для ведення науко-
во-дослідної роботи в західноєвропейських лабо-
раторіях. 1867 захистив магістерську дисертацію, 
а 1868 — став доктором зоології. 1867 його було 
обрано доцентом Новоросійського університету 
в м. Одесі, а за рік — доцентом Петербурзького 
університету. 1882 — відкрив явище фагоцитозу, 
тобто процесу поглинання і перетравлення кліти-
нами організму чужорідних для нього частинок. 
На цьому відкритті засновані методи запобігання 
людей від інфекції. У 1870—82-х рр. І. Мечников 
був професором кафедри зоології і порівняльної  
анатомії Новоросійського університету. Незважа-
ючи на талановите викладання матеріалу, прекрас-
не проведення занять зі студентами й публікацію 
низки досить значних досліджень, він змушений 
був залишити університет через постійні сутич-
ки з реакційними представниками вищої освіти  
в м. Одесі. Ілля Ілліч почав співпрацювати з Хер-
сонським і Одеським земськими управліннями, 
активно брав участь у розробці заходів боротьби  
зі шкідниками сільськогосподарських культур.  
У 1886 за сприяння Луї Пастера, спільно з Миколою  
Гамалією та Яковом Бардахом заснував в м. Одесі 
першу в країні бактеріологічну станцію (тепер 
Одеський науково-дослідний інститут вірусології 
та епідеміології імені І. І. Мечникова), створену 
для боротьби зі сказом та ін. інфекційними хворо-
бами людей і тварин. 1887 змушений був покинути 
Російську імперію через патріотичну проукраїнсь-
ку позицію. 1888 — переїхав до Франції для роботи 
в Пастерівському інституті, де він створив школу 
російських і іноземних мікробіологів, паразитоло-
гів та імунологів. У ньому він пропрацював 28 р.  
до 1916. Там він отримав лабораторію, займався  

Запис у метричній книзі про народження І. Мечникова. Архівні матеріали кін. 19 ст.
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загальнопатологічними процесами, вивчав пробле-
ми довголіття і ввів в медичний обіг термін «герон-
тологія», створивши однойменну науку. В 1891 його 
було обрано почесним доктором Кембриджського 
університету. Протягом 1890-х рр. він брав участь і 
виступав з доповідями на різних міжнародних кон-
гресах, в яких переважно були зведені результати 
його досліджень.

З 1905 І. Мечников — заступник директора Пас-
терівського інституту. Водночас Ілля Ілліч ніколи 
не поривав з батьківщиною, залишався російським 
підданим і неодноразово у 1894, 1897, 1902, 1909 
і 1911 приїжджав до Російської імперії. В його 
паризькій лабораторії постійно чи тимчасово (як 
стажисти) працювали численні російські лікарі, 
які стали його учнями і послідовниками. У 1908 
І. Мечникову спільно з німецьким вченим Паулем 
Ерліхом було присуджено Нобелівську премію у 
галузі фізіології та медицини за праці про імунітет. 
У 1909 повернувся на батьківщину, де продовжував 
дослідження кишкових мікробів і черевного тифу.  
У 1911 він очолив організовану ним експедицію  
з вивчення туберкульозу серед населення калмиць-
ких степів. А в 1913 йому запропонували посаду 
директора інституту експериментальної медицини 
в м. Петербург (тепер м. Санкт-Петербург, РФ), він  
категорично відмовився, мотивуючи свою незгоду 
реакційною політикою в галузі освіти, яку прово-
див царський уряд.

І. Мечников відомий також і як автор ряду робіт 
з історії науки, які носять характер спогадів про 

добре йому знайомих вчених і про події, учасником 
яких він був. Найбільшим його доробком з історії 
науки є книга «Засновники сучасної медицини»,  
яка вийшла в 1915 російською і французькою  
мовами. 

Серед численних нагород і відзнак І. Мечнико-
ва — орден Почесного легіону (Франція), ордени 
Росії, Японії, Італії, Сербії та ін. країн, медаль Коплі  
Лондонського королівського товариства, звання 
почесного доктора Кембриджського університету.  
Його було обрано членом Французької академії  
медицини і Шведського медичного товариства.

Перенісши кілька інфарктів міокарда, І. Мечни-
ков пішов із життя 2 (15) лип. 1916 в Парижі, про-
живши 71 рік. У столиці Франції його і поховано.  
У трав. 2005 в смт Дворічна встановлено пам’ятник 
І. Мечникову. 

Отже, заселення краю розпочалося в серед. 
17 ст. До цього часу шлях перед татарами до пів-
денних кордонів Московської держави був май-
же повністю відкритий. Це давало змогу татарам 
здійснювати грабіжницькі спустошливі набіги. На-
селені пункти, якщо і виникали в цій місцевості, 
то звісно подалі від татарських шляхів. Постійні 
набіги гальмували розвиток економіки краю. Пот-
рібно було захищатись, і тому Московський уряд 
почав будувати систему укріплень по південному 
кордону держави. Хоча будівництво лінії укріп-
лень повністю не вирішувало проблеми небезпеки 
з боку татар. Для охорони кордону потрібні були 
люди. І вони знайшлися. Це були шукачі кращого 
життя із Задніпровської та Лівобережної України, 
які боролися за свою свободу, волю, землю та рідну 
мову. До того ж їм надавалися різні пільги. Зокре-
ма, переселенці звільнювалися від сплати податків, 
також поважалися всі їхні традиції і звичаї. Хоча 
вони ще не розуміли, що вступивши на військову 
службу, вони вже не належали собі. Такими утіка-
чами, засновано сотні слобід, серед яких і слободи, 
засновані на території суч. Дворічанської громади.

Після заселення краю влада повинна була дбати 
про медичне обслуговування та освіту населення, 

Льох в кол. маєтку родини Мечникових, с. Мечнікове (кол. Пана-
сівка). Фото 2018.

Мечников Ілля Ілліч. Фото кін. 19 ст.
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але вона не дуже цим переймалася. Від часу за-
снування на території краю перших слобід у се-
ред. 17 ст. і до поч. 20 ст. медичне обслуговування 
практично було відсутнє. Влада взагалі не дбала 
про здоров’я людей. Місцеві жителі працювали на 
непосильних виснажливих роботах. Голод і злидні  
стають причинами різних епідемій, які пересліду-
ють місцеве населення. Лише в сл. Дворічна від  
холери в 1831 і 1848 померло бл. 70 чол., а в 1849 —  
5 міс. тривала цинга, яка забрала понад 50 чол.  
У с. Кам’янка у той же час від холери померло  
59 чол., від цинги — 95 чол. Люди помирали і в 
ін. слободах від різних захворювань. І лише в 1910 
в сл. Дворічній було відкрито першу та єдину на 
всю волость земську лікарню, в якій огляд хворих 
проводив один земський лікар і кілька медичних 
сестер. Значна частина населення була вимушена 
звертатись за медичною допомогою в Валуйки, 
Уразово чи Куп’янськ.

Освіта, як і медичне обслуговування на початко-
вому етапі становлення громади була відсутня. Не 
було для цього можливостей. Населення займалося  
повсякденно охороною кордонів. Але у 18 ст., після  
скасування козацького самоврядування, військова  
сл. Дворічна увійшла до Куп’янського комісарства  
Ізюмської провінції Слобідсько-Української губернії. 
З 1797 Дворічна — волосний центр Куп’янського 
повіту. Отже, поселення вже не виконували ролі 
сторожових постів для захисту південних кордонів 
Російської держави від набігів кочовиків. Це спри-
яло швидкому розвитку економіки краю. Почала 
зростати кількість поміщиків та дрібно-маєткового 
дворянства, але при цьому відмічається дуже низь-
кий життєвий рівень місцевого населення у всіх  
сферах життєдіяльності. Місцеві жителі були  
задіяні на непосильних виснажливих роботах. 
Доступу до освіти практично не мали. Перший  
і єдиний навчальний заклад у сл. Дворічна —  
церковно-парафіяльна школа, збудована у 1732. Тут 
навчалось всього декілька дітей.

Лише в 1835 у Дворічній було відкрито одно-
класне училище, яке не могло охопити всіх дітей. 
Протягом десятиліть тут працював 1 учитель, який 
навчав щороку бл. 30 дітей. У 1890 училище стало 
двокласним і навчалось тут вже 110 дітей не лише  
з Дворічної, а й з ін. населених пунктів волості.  
В училищі працювало 2 вчителя, один з них був  
одночасно і директором.

У 1844 в с. Кам’янка було відкрито сільське три-
річне народне училище. Тут працював 1 вчитель, 
який навчав 96 учнів. Згодом в селі у 1892 відкрито 
церковно-приходську школу, яка діяла до 1917.

18 листоп. 1869 в сл. Колодязна було відкрито 
трикласну народну школу. В ній також працювала 
1 вчителька, яка навчала 53 учня. При школі пра-
цювала бібліотека з фондом бл. 300 книг.

В 1882 було відкрито початкове училище в с. Піс-
ки. На поч. 20 ст. було збудовано і відкрито триріч-
ну земську школу, а вже у 1930-х рр. — семирічну 
школу.

На поч. 20 ст. в сл. Колодязна функціонувало  

земське однокласне училище. На 20 груд. 1912  
в училищі навчалось 222 учня, а в 1916—17 їх  
залишилося лише 79. Через відсутність міст було 
відмовлено 82 дітям. В училищі було 4 вчителя. 
Навчання велось на російській мові. Заняття прово-
дились в 3 класних кімнатах, тут же були 2 вчитель-
ські квартири. Спочатку, школу починали відвіду-
вати бл. 200 чол., але закінчували 12—15 учнів, бо  
селяни вважали, якщо дитина навчилась рахувати  
і складати літери, то вона вже грамотна, і подальше 
навчання вже не потрібне.

20 груд. 1917 в сл. Дворічна діяло Земське дво-
класне училище, в якому працювали 7 вчителів, які 
навчали 350 учнів. Навчання проходило в 5 клас-
них кімнатах, на російській мові. На кін. навч. року 
1916—17, в училищі залишилося 2 вчительки, які 
навчали 52 учня. В 1924 в смт Дворічна для лікві-
дації неграмотності серед дорослих було відкрито 
лікнеп, школу політосвіти, де на поч. жовт. 1925 
навчалося 65 чол.

Отже, перші навчальні заклади на Дворічанщині 
почали відкриватися в 1-й пол. 19 ст., але більшість 
з них відкрито наприкін. 19 — поч. 20 ст. Навча-
лися в них здебільшого діти заможних жителів 
та священнослужителів. Прості селяни не могли 
собі дозволити навчатися. Але вже в 20—30-х рр. 
20 ст. держава приділяла багато уваги залученню 
до навчання всіх дітей шкільного віку. Для цього 
було створено спеціальний фонд для школярів, де 
їм безкоштовно видавали підручники, зошити, одяг 
та продукти харчування.

Разом з розвитком освіти поступово йшло ста-
новлення і духовного життя. Перший храм в ім’я 
Покрова Пресвятої Богородиці було споруджено 
в сл. Тополі 1650. Через малолюдність приходу 
церкву було перевезено в сл. Дворічна. В архівних 
документах згадується і дерев’яна Архангельська 
церква. Зокрема, вказується на те, що в 1762 її було 
перебудовано.

У 1849 було освячено дерев’яний храм в ім’я  
Св. О. Невського. Існує легенда щодо назви церкви. 
Начебто через р. Оскіл переправлявся зі своїм вій-
ськом О. Невський, тому й церква названа в його  
честь. В окрузі приходу с. Отрадне знаходився  
також молитовний будинок.

Сл. Дворічна. Храм Успіння Божої Матері, 1911.
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В 1660 було збудовано храм в сл. Кам’янка. При 
храмі було 94 дес. (102 га) землі. Відомо, що в 1712 
священик Лука та прихожани церкви просили архі-
пастирського благословення на будівництво ново-
го храму, мотивуючи тим, що стара Миколаївська 
церква непридатна і вже згнила. Однак і їй не довго 
довелося існувати, адже у ті часи населені пункти 
в краї виконували роль сторожових постів (охоро-
няли південні кордони Московської держави від 
набігів монголо-татар), а відтак, часто піддавалися 
їх набігам. Відомо, що 1689 після спустошливого 
набігу татар було розорено поселення Кам’янка, 
в т. ч. і церква. Тому, в 1799 вже на ін. місці, збу-
довано було третій храм Святителя і Чудотворця 
Миколи. В серед. 18 ст. служив тут протоієрей Тро-
хим Григор’євський. Його ім’я було викарбовано 
на дзвіниці, яку придбано на його кошти в 1764. 
Згідно з відомостями про священнослужителів 
Миколаївської церкви сл. Кам’янки за 1873, відомо 
що в 1815 церкву було перебудовано через техніч-
ний стан, потім обновлялася в 1840 та 1854. В 1872 
церкву перероблено, було зроблено (споруджено) 
цегляний фундамент, збудовано і вкрито залізом 
дерев’яну дзвіницю.

Згідно відомостям Сергіївської церкви та церков-
них служителів сл. Колодязна за 1871 відомо, що 
тут в 1714 збудовано дерев’яну Сергіївську церкву. 
Церква зведена на кам’яному фундаменті, вкрита 
залізом, всередині розписана на кошти церковно-
го старости. В 1780 церкву було перебудовано. Але 
в 1791 від удару блискавки церква тріснула, тож її 
скріпили металевими скобами. В 1846 її знову було 
перебудовано.

У 1780 прадід великого вченого І. Мечникова — 
корнет Ілля Іванович Мечников збудував у с. Но-
вомлинськ дерев’яну церкву в ім’я Пророка Іллі, 
пізніше перейменовано в ім’я Покрови Пресвятої 
Богородиці. В цій церкві хрестили всіх дітей роду 
Мечникових, окрім тих, що народжувалися в м. Пе-
тербурзі (тепер м. Санкт-Петербург, РФ). В цій же 
церкві проходили і вінчальні церемонії та відспіву-
вання померлих. У 1873 Покровську церкву було 
приведено у належний стан, устатковано церков-
ним інвентарем, перекрито залізом та побілено, за-
вдяки зусиллям священнослужителів та прихожан 
церква. За кошти церковного старости було розпи-
сано новий іконостас. У 1911 маєток Мечникових 
був відданий у заставу селянському земельному 
банку, який віддав його селянам. Маєток і навіть  
склеп Мечникових було розібрано селянами, тоді  
і була вирішена доля церкви.

Свою історію будівництва має храм у с. Вільша-
на. У 1822 при переправленні через р. Оскіл загину-
ло багато прихожан з с. Вільшана, тому вільшанці 
вирішили збудувати свій храм. 1825 було закладено 
основу храму, а в 1834 храм було освячено. Благо-
дійниками при будівництві храму були: поміщик 
Дмитро Тимошенко, купець Антон Страхов і Іван 
Гонтарєв, а також декілька селян. Найбільші бла-
годійні внески були внесені поміщиками Іваном і 
Анною Соболєвими. До 1837 Ново-Вільшанська 
церква була обладнана дуже бідно, стояла без ого-
рожі та мала великі борги.

В минулому сл. Ново-Георгієвськ (тепер с. Новоє-
горівка) належала до маєтків Мечникових. В 1813  

с. Кам’янка. Храм Миколи Чудотворця. Фото кін. 19 ст.

с. Колодязне. Сергіївська церква. Фото поч. 1920-х рр.
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цей маєток було продано колезькому секретарю 
Семену Трохимовичу Ларіонову, пізніше поручи-
ку Михайлу Кондратьєву. Він у 1858 побудував тут  
кам’яну церкву на честь Ікони Іверської Божої  
Матері. У 1859 церкву було освячено. Відомо, що  
в 50-х рр. 20 ст. храм було підірвано.

В с. Миколаївка збереглася Георгіївська церква,  
яка є пам’яткою архітектури. ЇЇ було збудовано  
у 1882—83. Спочатку вона була повністю дерев’я-
ною. Церква пережила пожежі, навали, розграбу-
вання, війни. Це мабуть найдавніша споруда на  
Дворічанщині, яка є свідком багатьох періодів роз-
квіту громади. У 20-і рр. 20 ст. дзвіницю та купол 
розібрано, обкладено цеглою та облаштовано під 
сільський клуб. Минуло багато часу, доки стара 
церква не набула другого життя. Тільки в 90-і рр. 
20 ст. керівник місцевого господарства вирішив 
відновити церкву, її обклали цеглою, повернули на 
місце дзвіницю і купол, виконали розпис всередині.  
7 лют. 1993 митрополит Харківський і Богодухів-
ський Никодим освятив відреставрований храм. 
Багато років священники приїздили з м. Харкова, 
щоб проводити служіння, бо не було для них пос-
тійного житла. Але на сучасному етапі він вже  
є постійно діючим храмом.

Цікава і водночас трагічна історія Ковалівської 
церкви в с. Мануїлівка. За спогадами старожилів 
один багатий поміщик, який мав сотні дес. орних 

с. Миколаївка. Георгіївський храм. Фото поч. 2000-х рр.

земель і лісів, подарував на будівництво церкви де-
рево. Бригада будівників робила зруб церкви прямо 
в лісі. На місце будівництва перевозила його взим-
ку. Потім бригада раптом відмовилась від подаль-
шої роботи. Кілька років вона простояла недобудо-
ваною. Ковалівська церква проіснувала 34 р. Влітку 
1942, радянські війська при відступі зруйнували її, 
щоб не служила нацистам спостережним пунктом. 
Так закінчилася існування останнього храму, збу-
дованого на території Дворічанщини.

Політичні зміни, що відбувалися на території 
України під час національно-визвольних змагань 
(1917—21), дуже вплинули на становище різних 
верств населення Дворічанщини. Різні верстви на-
селення громади приймали в них активну участь. 
У 1918 склалася критична ситуація для УНР. Біль-
ша частина держави була захоплена більшовиками, 
тому керівники Центральної Ради вимушені були 
укласти мирний договір з державами Четверного 
Союзу, з якими впродовж останніх років точилася  
війна. Після тривалих переговорів 9 лют. 1918 було 
укладено Брестський мирний договір, за яким оби-
дві сторони відмовлялись від взаємних претензій  
і відновлювали економічні відносини. Окремим 
пунктом передбачався взаємний обмін найважливі-
ших сільськогосподарських промислових виробів  
для задоволення нагальних потреб, тобто завуальовано  
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було сказано, що звільнення від більшовиків буде 
за умови отримання 1 млн т хліба. Все це лягало  
важким тягарем на плечі селян. Українське селян-
ство переконували, щоб вони позитивно сприй-
мали німецько-австрійські війська. Але з самого 
початку напруга на українських теренах зростала 
по відношенню до іноземних збройних сил, поде-
куди приймала форми збройного спротиву проти 
реквізиції хлібу та фуражу, подекуди були відкриті 
виступи та партизанська боротьба. Періодично ви-
никали сутички на побутовому ґрунті. Все це за-
грожувало вилитися у збройне протистояння. Було  
створено спеціальні комісії разом з німецькими 
військами, що вилучали за твердими цінами хліб та  
ін. види продовольства. Весь час точилося збройне 
протистояння з більшовиками в т. ч. і на території 
Слобожанщини, які в деяких місцях одержува-
ли тимчасові перемоги або навпаки, відступаючи 
вони грабували населення, особливо відбирали 
хліб. При цьому створювали партизанські загони, 
які чинили диверсії, нищили склади та здійснюва-
ли замахи на окремих осіб, а також їх прихильники 
проводили широку пропаганду проти української 
влади та іноземних військ. Від України відмовляти-
ся вони не збиралися. Зі свого боку селяни чинили 
опір іноземним військам, частково підтримували 
українську владу, а деякі переходили на бік більшо-
виків. Після приходу до влади П. Скоропадського, 
почалася аграрна реформа та лібералізація еконо-
міки. На території особливо Куп’янського повіту 
почалися масові виступи селян та розгром багатьох  
поміщицьких маєтків. Прибічниками гетьмана були  
в основному заможні селяни-землевласники. Всі 
реформи, що проводились, були на користь великих  
землевласників. Іноземні війська чинили репресивні  
дії проти селян. Відповіддю на це була збройна  
протидія селян. Поступово наростало невдоволення  
гетьманським режимом. Цим скористалися ліві 
партії і створювали свої осередки. У сл. Піски було 
створено осередок для пропагандистської, індиві-
дуально-терористичної та диверсійної діяльності. 
Селянська повстанська боротьба на землях Сло-
божанщини в цей період поділялася на більшо-
вицьку та стихійно-народну. Більшовицька мала  
характер диверсійно-агітаційного руху спрямова-
ного на дестабілізацію, використовуючи прора-
хунки у внутрішній політиці українського уряду та 
німецько-австрійській адміністрації. Головна мета 
більшовиків — встановлення влади. А народний рух 
носив стихійно-погромницький характер, виклика-
ний реквізиціями та економічним пресом з боку 
адміністрації. Поступово українська влада та оку-
паційна адміністрація вимушені були пом’якшити 
політику по відношенню перш за все до селян. 
Поступово влада гетьманату втрачає свою силу, а 
німецько-австрійські війська внаслідок політичних 
подій, що відбулися в їх країнах вимушені були ви-
водити свої війська. У 1918—21 до влади приходять 
сили Директорії, що частково тільки контролювали 
Слобожанщину. Було проголошено націоналізацію 

земельного фонду, але це не сприяло підтримці з 
боку селянства. На більшій частині діяли різні вій-
ськові угруповання, більша частина з них більшо-
вицькі, хоча вони підкреслювали, що їх військ нема 
на території України. Загалом російська більшови-
цька влада розгорнула підступну тактику боротьби 
по відношенню до українського народу. Завдяки 
вмілій агітації швидко поширюються прорадянські 
настрої серед населення і армії УНР. Так частина 
армії створила революційний комітет і заявила про 
перехід на радянську платформу. Загалом за кіль-
ка місяців війни з більшовиками і поляками армія 
УНР дуже скоротилася. Внаслідок воєнних дій 6 січ. 
1919 більшовиками було захоплено більшу частину 
України разом з м. Харковом, а Директорія виму-
шена була перебратися до Вінниці. В цей час особ-
ливо у Куп’янському повіту чинили сильний опір 
більшовикам. Це дало привід почати репресивні дії 
та встановити диктаторський режим. Почався полі-
тичний та економічний тиск на селянство. Перш 
за все воно повинно було забезпечити більшовиків 
продовольством. Продовольчий грабунок України 
було ще й законодавчо оформлено у вигляді декре-
ту. На територію України було відправлено вели-
ку кількість продзагонів. Здобуття продовольства 
було питанням виживання більшовицької влади. 
На слобідських землях почалося втілення в життя  
політики воєнного комунізму. Для боротьби з про-
явами непокори було створено силову структуру —  
Всеукраїнська надзвичайна комісія. В різних пові-
тах Слобожанщини на місцях були виступи селян-
ства, але особливо у Куп’янському повіті вони не  
носили масового характеру, як в ін. губерніях.  
В серед. 1919 на Слобожанщині було створено  
132 колективних сільських господарства. У Куп’ян-
ському — 15 комун і 6 артілей. Але не все селянство 
це охоче приймало. Загалом більшовики в своєму 
бажанні одержавити сільськогосподарський сектор 
економіки не тільки відмовилися від співпраці з 
найбільш працелюбною частиною сільського насе-
лення Слобожанщини, а ще й назвали їх куркулями 
і почали їх знищувати фізично. Серед селянства по-
чалося невдоволення такою політикою. Почалися 
виступи проти земельної та продовольчої політики, 
а також проти свавілля більшовицької влади і про-
дзагонів. З’явилася велика кількість повстанських 
загонів. В деякій мірі це сприяло встановленню на  
Слобожанщині військової диктатури на чолі з  
А. Денікіним 30 серп. 1919 — 16 груд. 1919, хоча 
мала вона антиукраїнський характер і слово Украї-
на замінено було на Малоросія. При цьому Україну 
вважав важливою складовою Росії. На початковому 
етапі населення ставилося прихильно до Денікіна. 
Деякі записувалися добровольцями до його армії.  
Але згодом нова влада почала проводити карні  
експедиції проти селянства, у відповідь почалися 
масові виступи селян, це вплинуло поступово на 
розвал тилу армії Денікіна. Внаслідок контрнаступу  
Червоної армії денікінські війська зазнали поразки. 
Незважаючи на підписання 28 квіт. 1920 між УНР 
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і Польщею договору та підтримку з її боку, Ук-
раїнська революція зазнала поразки. На території 
Слобожанщини остаточно зміцнюють свою владу 
більшовики. Хоча у 1920—21 на території України 
діяли різні загони, що боролися з більшовиками, 
без конкретного політичного забарвлення. Напри-
клад, невеликий загін отамана Ананчикова, що діяв 
в межах Куп’янського повіту виступав за скликан-
ня Всеросійських Установчих зборів. Загалом біль-
шість з них були селянськими, і деякі виступали за 
відновлення УНР. Хоча все ж таки вони виступали  
і боролися перш за все проти заходів радянської 
влади, які не відповідали їх корінним інтересам. 
Тому більшовики не в змозі були перемогти у мас-
штабній війні, і змушені були перейти до нової еко-
номічної політики (НЕП), яку було проголошено  
в 1-й пол. 1921. До спаду збройного селянського 
руху деякою мірою спричинилася амністія, прого-
лошена V Всеукраїнським з’їздом рад у берез. 1921, 
а також все ж таки перевага більшовиків в озброєнні, 
організації та забезпеченні. 

Після встановлення влади, більшовики намага-
лися впроваджувати надалі колективне господар-
ство. Поступово було підвищено інтенсивність 
колективізації. На Дворічанщині, як і скрізь, про-
водилася політика масової колективізації. Тобто 
створення колгоспів — великих колективних гос-
подарств з селянських окремих дворів. Ця політика 
мала драматичні наслідки для етнічних українців, 
більшість яких зосереджена була у сільській міс-
цевості. Наслідком цієї політики став Голодомор 
1932—33. Влада більш жорстоко боролася перш 
за все із заможнішими селянами, які в свою чер-
гу самі не бажали вступати в колгоспи та агітували 
тих, хто вагався, продавали або різали худобу, виво-
дили зі строю техніку, боролися з представниками 
влади. Часто також ярий супротив радянській владі 
у цей час чинили селяни, які не були заможними. 
Примусово, без суду та слідства влада забирала у 
селян все майно, самих людей висилали у найвід-
даленіші місця або до ГУЛАГів. Внаслідок колек-
тивізації були знищено або вислано із рідних місць 
сотні селян та їх сім’ї. Таким чином було знищено 
кращі селянські господарства.

Загалом на території кол. Дворічанського району  
було багато розкуркулено, в т. ч. у смт Дворічна —  
7 чол., в с. Новоєгорівка — 92 чол., в с. Тавільжан-
ка — 36 чол., в с. Рідкодуб — 5 чол., в с. Петро- 
Іванівка — 19 чол., в с. Токарівка — 32 чол. і в 
с. Кутьківка — 27 чол. Їх двори розпродували,  
а сім’ї виселяли.

При колективізації було допущено ряд пору-
шень, а основне — поступовість і добровільність. 
Від цього страждали не лише люди, але й худоба, 
яку просто зганяли в одне місце, де не було ні кор-
мів, ні, тим більше, спеціальних приміщень. Бага-
то тяглової сили (коней і волів) загинуло, і як слід, 
землю не було чим обробляти. Та, не дивлячись ні  
на які труднощі, люди працювали і отримували  
непогані врожаї.

З 1929 радянська влада розпочала відверту бо-
ротьбу проти українських селян, автоматично зара-
ховуючи їх до ворогів. Чотирирічна війна шляхом 
ліквідації куркульства як прошарку суспільства 
та усуспільнення селянських господарств досягла 
свого апогею восени 1932, коли на село були на-
правлені численні загони з чітко визначеними пла-
нами хлібозаготівель. Ці плани не вичерпували всіх 
форм здавання селянами збіжжя та продовольства 
державі. Крім власне хлібозаготівель, селяни мали 
здавати різноманітні заготівлі м’яса, вершкового  
масла, яєць, ін. видів продовольства, повернення 
державі насіннєвої позики, розрахунки колгоспів 
з МТС за здійснені ними роботи тощо. Єдиною 
формою оплати праці колгоспників були не гроші,  
а трудові одиниці, т. зв. трудодні. Непрацездатним  
членам колгоспів трудодні не нараховувалися.  
Однак і цього заробітку, за підсумками 1931, колгосп-
ники майже не одержували, зокрема, на Харків-
щині повністю не розрахувалися з колгоспниками 
15% колгоспів. Заготівлі з урожаю 1932 в хлібо-
робних районах тривали до січ. 1933. Як наслідок,  
в селах Дворічанщини населення позбавлене було  
всього їстівного, не отримуючи допомоги ззовні  
і не маючи можливості врятуватися на законних 
підставах через загороджувальні пости ГПУ, почало  
масово вимирати. Це був справжній геноцид україн-
ського народу, який було організовано урядом 
СРСР. Загалом по офіційній статистиці відомо, що 
на Дворічанщині померло від голоду 924 людини, 
але насправді їх було набагато більше. Люди вжи-
вали все підряд: траву, кору з дерев, коріння, мер-
злі буряки, різні бур’яни, дикий часник, зелений 
терен, печериці, кислиці. Вони ходили на роботу, 
обробляли поля і на ходу вмирали з голоду. Деякі, 
щоб вижити, їздили до Росії та обмінювали білизну  
і посуд на хліб. Деякі вижили завдяки коровам, що 
залишилися у них. Багато матерів відвозили дітей  
в дитячі будинки, щоб залишилися живими. На-
слідком цієї політики була велика кількість же-
бракуючих і голодуючих людей та безпритульних  
дітей на вулицях м. Харкова, кількість яких по всяк 
час збільшувалась.

Після жахів Голодомору 1932—33 поступово 
починається новий етап розвитку сільського госпо-
дарства в кол. Дворічанському районі.

У цей період повністю завершилася колективі-
зація. Тобто з 1929 по 1934 на основі дрібних за 
розмірами господарств було створено 70 колго-
спів і 3 радгоспи. Але ці господарства були слабі 
в економічному відношенні та малоефективні (в 
подальшому відбуватиметься укрупнення госпо-
дарств, шляхом об’єднання). Перші роки існування 
колгоспів виявилися вкрай тяжкими, адже не було 
приміщень, пристосованих для утримання худоби, 
кормової бази, не вистачало посівного матеріалу, 
інвентарю та досвіду господарювання колектив-
ним господарством.

Важливу роль в зміцненні господарств відіграли  
створені у 1932 Дворічанська і у 1934 Топільська  
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МТС. Дворічанська МТС була утворена на ст. Дво-
річна в 1932. Розташовувалася вона на території кол.  
садиби поміщика Чалого. На подвір’ї знаходились 
млин, олійниця і склади, які були націоналізовані 
після встановлення радянської влади. Під контору 
МТС було пристосовано будинок з 6 кімнат, склади 
з цегли і майстерні, а сарай був як склад для запчас-
тин. На початку створення, автопарк МТС складав 
всього 15 тракторів і обслуговувала вона 1 комуну 
і 18 артілей. Але вже в 1935 автопарк МТС зріс до 
74 тракторів, 7 комбайнів, 2 автомашини, і обслу-
говувала вона 41 колгосп. В 1938 МТС мала понад 
100 тракторів, 40 молотарок, 30 комбайнів та ін. 
сільгосптехніку. Зернозбиральні причіпні комбай-
ни «Коммунар» і «Сталинец» з’явилися в період 
з 1934 по 1938. При МТС була своя нафтобаза, де 
зберігалося і відпускалося пальне для сільгосптех-
ніки.

На Топольській МТС було 20 тракторів, але об-
слуговувала вона аж 32 колгоспи. Тому, щоб своє-
часно обробити землю, використовували коней  
і волів. Для збирання врожаю використовувалась 
ручна праця, кінні жатки, а молотили хліб теж за 
допомогою коней (пізніше з’явились молотили  
з механічним приводом).

Уже в 1938 понад бл. 70% сільськогосподарських 
робіт виконувалося машинами машино-тракторних  
станцій, а на поч. німецько-радянської війни (1941— 
45) вони виконували вже всі сільськогосподарські 
роботи. До того ж, станції в першу чергу займалися  
ще й підготовкою механізаторів. Курси механіза-
торів готували механіків, водіїв та ін. Вони були 
організовані в с. Вільшана і с. Колодязне.

Пізніше спеціалізація курсів значно розшири-
лася. Тут почали готувати польоводів, бригадирів, 
навіть проводили підготовку керівників колгос-
пів, адже на той час вони не мали досвіду веден-
ня і керівництва господарством, а агрономів і зоо-
техніків не було взагалі, тому ці курси на перших 
порах займалися вирішенням завдання підготовки 
потрібних в господарствах кадрів.

В цей період запроваджується насіннєводство, 
яке сприяло підвищенню урожайності сільсько-
господарських культур. Тому, в с. Вільшана на базі 
колгоспу «ІІІ Вирішальний» було створено насін-
нєве господарство для розведення кращих сортів  
зернових культур. Найкращі ділянки виділялися  
в кожному господарстві для посіву таких культур. 
При МТС було створено також аграрні відділи, які 
слідкували за якістю роботи не лише техніки, а й 
механізаторів. Не дивлячись на труднощі, за період 
1935—40, врожаї зросли, особливо зернових куль-
тур та цукрового буряка. Частина зібраного урожаю 
йшла на оплату праці колгоспникам. У матеріаль-
ному відношенні колгоспи все більше зростали.

Організаційно-господарському укріпленню кол-
госпів також сприяли кредитні вклади Державного 
банку в колгоспне виробництво, яке в 1937—40. 
складало 250—300 крб. До 1941 відділення банку  
займалося короткостроковим кредитуванням  

72 колгоспів, 3 радгоспи, 6 артілей, 2 МТС,  
та ін. державних органів.

Набувало розвитку і тваринництво. До 1941 на 
фермах колгоспів нараховувалось великої рогатої 
худоби — 13932 гол. А для переробки молока у цей 
час було створено маслопереробний цех. 

Наприкін. 1930-х рр. також збільшився заробіток 
колгоспників і значно зріс матеріальний добробут. 
Для забезпечення повноцінної життєдіяльності 
колгоспників відкривалися різні підприємства та 
установи: промислові артілі, дільничні лікарні в 
селах, медпункти в господарствах, аптеки, будува-
лись заклади культури і житло для колгоспників.

Напередодні війни автопарк Дворічанської МТС 
нараховував 130 тракторів, 10 комбайнів, 12 моло-
тарок та ін. техніки.

З поч. німецько-радянської війни (1941—45) всю 
техніку МТС було евакуйовано в Луганську обл., 
але в 1942 повернуто назад, щоб розпочати польові 
роботи. В цьому ж році нацистськими військами 
було розбито будівлі МТС, знищено автопарк та 
обладнання.

Звістка про початок німецько-радянської війни  
дуже вплинула на дворічан. У 1941 більша частина 
Харківщини була окупована, а Дворічанщина поки 
не була. Населення всіляко допомагало РСЧА, перш 
за все займалися пошиттям військового обмунди-
рування та у спорудженні оборонних укріплень. 
На територію нинішньої громади окупанти засила-
ли шпигунів і диверсантів. Для боротьби з ними у 
крупних селах створювалися винищувальні групи. 
Поступово воєнні дії почалися і на території грома-
ди. Особливо жорстокі бої були біля с. Кутьківка та 
с. Лиман Другий, але під натиском переважаючих 
сил ворога військам довелося відступити. 24 черв. 
1942 Дворічанщину було повністю окуповано. По-
чалися масові пограбування населення, забирали 
продукти харчування та худобу. Встановили свої 
порядки, тобто було введено новий продовольчий 
податок з кожного двору та обов’язкова трудова 
повинність. Масовий терор населення не припи-
нявся протягом 7 міс. У с. Тавільжанка знищили 
сім’ю єврейської національності. Але, незважаючи 
на терор, населення почало боротьбу з окупантами. 
На території громади було створено кілька розвіду-
вально-диверсійних груп. Місцеве населення всі-
ляко підтримувало партизан, ризикуючи життям, 
випікали для них хліб, постачали продукти, а також 
по можливості збирали зброю та боєприпаси для 
боротьби. Учасники однієї з цих груп М. Плескач 
та П. Хижняк повинні були у с. Печеніги підірвати 
нацистський штаб, який знаходився у приміщенні 
школи. У ході операції вони знищили 24 німецьких 
солдатів і офіцерів, захопили цінні папери та багато 
зброї, а потім повернулися у свій загін. За успішне 
виконання завдання їх було нагороджено орденами 
Леніна та Червоного Прапора. Інший партизансь-
кий загін на чолі з П. Титаренко, підірвали міст між 
станціями Тополі та Дворічна, що мав стратегічне 
значення. У результаті рух поїздів на цій ділянці на 
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деякий час припинився. Але окупанти натрапили 
на слід деяких партизанів і їх було заарештовано 
та розстріляно. Незважаючи на це інші продовжу-
вали боротьбу. Нападали на дрібні групи німців 
та знищували їх. Під час бойових операцій заби-
рали зброю у ворога і передавали згодом її воїнам 
РСЧА. Здійснювали бойові операції у тилу ворога, 
з’ясовували дислокацію німецьких штабів, зби-
раючи розвідувальні дані для Радянської армії. У 
с. Колодязне діяла підпільна група на чолі з майо-
ром Я. Олійником. Наприкін. груд. 1942 її учасни-
ки напали на поліцаїв, роззброїли їх, а потім зібра-
ли місцеве населення на мітинг і на будівлі школи 
вивісили червоний прапор. Але вночі декількох 
схопили і після жорстоких тортур розстріляли. За-
галом партизанські загони діяли у районах сіл: Ми-
колаївка, Кам’янка, Тополі, Піски, Гракове. Взагалі 
за весь час окупації нацистами було розстріляно 
бл. 40 партизан. Місцеве населення теж по можли-
вості чинило опір окупантам. Так на хут. Круглий  
5 жителів перерізали телефонний кабель, тим самим 
порушивши зв’язок, але потім їх схопили і розстрі-
ляли. 3 дворічанця таємно передавали жителям  
зерно, що призначено було для вивезення до  
Німеччини, кілька разів виводили з ладу молотарку, 
а одного разу обеззброїли поліцаїв. Поступово оку-
панти посилювали каральні заходи по відношенню 
до населення. Так, навесні 1942 почали примусово 
збирати молодь для відправки у Німеччину, де вони 
повинні були працювати практично задарма і терпі-
ти моральні та фізичні знущання.

Різні частини РСЧА у лют. 1943 поступово поча-
ли визволяти територію Дворічанщини. Особливо 
відзначилися воїни 226-го кавалерійського полку 
13-ї кавалерійської дивізії 3-ї танкової армії Воро-
незького фронту; 201-ї танкової бригади 6-го гвар-
дійського кавалерійського корпусу 3-ї танкової армії 
Воронезького фронту. Так, вони 2 лют. 1943 визво-
лили смт Дворічну, а згодом і всю територію гро-
мади. Багато воїнів загинуло під час визволення. Їх 
поховано у братських могилах. Все стояло в руїнах, 
зруйновано громадські будівлі, пограбовано майно, 
а зерно і худоба вивезено. Загалом на Дворічанщині 
загинули не тільки воїни РСЧА, але й місцеві жи-
телі в кількості 218 чол. Пам’ять про усіх загиблих  
увічнено пам’ятними знаками, пам’ятниками на 
братських могилах, експозиціями у місцевих музеях.  
5742 місцевих жителів було мобілізовано до лав 
РСЧА на поч. німецько-радянської війни, а у 1943 
ще 3 тис. Загалом 4024 чол. загинули, не повер-
нувшись додому. А деякі, навпаки повернулися 
героями. За бойові заслуги під час воєнних дій 
отримали Героя Радянського Союзу. Серед них: 
О. Ковальов — старший сержант, розбив 2 пушки, 
підпалив танк, підбив 3 САУ, винищив групу на-
цистів; В. Лялін — льотчик-розвідник, полковник 
авіації, у 1943 здійснив 171 вдалий виліт на далеку 
повітряну розвідку із загальним нальотом 292 год.; 
М. Титов — командир полку, підполковник, відзна-
чився під час форсування р. Німан (Литва). 14 лип. 

1944 полк під командуванням М. Титова, не маючи 
ніяких спеціальних інженерних засобів, під щіль-
ним артилерійським і рушнично-кулеметним вог-
нем супротивника, одним з перших форсував р. Ні-
ман і захопив плацдарм на його західному березі. 
Протягом доби бійці полку відбили 9 ворожих кон-
тратак, у т. ч. й при підтримці танків і САУ. Попри 
чисельну перевагу супротивника у силах і засобах, 
полк під командуванням М. Титова не лише втри-
мав плацдарм, але й значно розширив його вглиб.

Після визволення Дворічанщини було відновлено 
роботу всіх установ, організацій та різних закладів: 
млин, маслозавод, цегляний завод, вапняний завод, 
пекарня, радіовузол, 5 лікарень та 13 медпунктів, 
поштове відділення. Відкрито перукарню, місцеву 
друкарню, яка друкувала районну газету, відновле-
но роботу 11 бібліотек з книжковим фондом 9500 
прим. 22 хати-читальні, 20 сільських клубів.

Також відновив роботу районний виконавчий 
комітет та його відділи: народної освіти, охорони  
здоров’я, земельний, бюджетно-фінансовий, дер-
жавного забезпечення, дорожній. Відбулися ремонтні 
роботи по відновленню мостів та доріг, яким зай-
малася дорожньо-будівельна дільниця.

У верес. 1943 розпочалося навчання у всіх школах  

Меморіальна дошка 
О. Ковальову у с . Токарівка.

Меморіальна дошка М. Тітову.

Меморіальна дошка В. Ляліну.
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Дворічанщини. На той час нараховувалося 38 шкіл, 
в яких навчалися 2923 учня та працювало 200 вчи-
телів. Недостачу вчительських кадрів компенсували  
за рахунок випускників 10 класу, які закінчили  
короткострокові учительські курси.

В лют. 1943 МТС відновила свою діяльність. Ав-
топарк відновлявся за рахунок надходження нових 
марок сільгосптехніки (82 трактора, 36 комбайнів та 
ін. техніки). У цей час МТС обслуговувала 40 кол-
госпів. Керівництво МТС постійно змінювалося.  
Але, не дивлячись на після окупаційні труднощі, 
автопарк МТС було повністю відновлено і налагод-
жено роботу в господарствах.

Значною подією у розвитку станції післявоєн-
ного періоду стало облаштування нової садиби на 
піщаному вигоні в с. Тавільжанка. Тут розташува-
лася будівля контори МТС, майстерня, котельна,  
насосна, склад запчастин, гараж для тракторів,  
гараж для комбайнів, пилорама, електростанція та 
ін. будови.

У післявоєнні роки, за великі заслуги в розвитку  
сільського господарства та значні врожаї кращим 
працівникам було присвоєно звання Героя Соціа-
лістичної Праці з врученням ордену Леніна, Зо-
лотої медалі «Серп і Молот» та ордена Трудового 
Червоного Прапора. Місцями їх трудової слави 
були села: Вільшана, Токарівка та Перший Лиман. 
Це працівники різних колгоспів: ланкові — Н. Бі-
ленька та О. Масна, комбайнер — Г. Ткачов, брига-
дир тракторної бригади — Г. Мазко, голова колгос-
пу — Р. Кутько.

У 50-і рр. 20 ст. нарівні з питаннями розвитку 
сільського господарства вирішувалися питання 
зросту культурного і побутового життя населен-
ня. Було розпочато будівництво закладів культури, 
житла, дороги з асфальтовим покриттям до населе-
них пунктів тощо. Так, у смт Дворічна у лют. 1955 
було розпочато будівництво нової електростанції, 
стадіону, тротуарів, двохквартирних будинків без 
газу і води. У 1956 почалося будівництво водопро-
воду та встановлення 11 колонок для набору води.

Також у післявоєнний період з 1946 по 1958 на 
Дворічанщині було відновлено виготовлення буді-
вельних матеріалів та переробка сільськогоспо-
дарської продукції. Так, Дворічанський цегельний  
завод щорічно виготовляв 1,6 млн штук цегли, кільця  
для колодязів й мостів, черепицю. Також почалось 
розвиватися виробництво швейних виробів. У 1951 
було створено інкубаційно-птахівничу станцію та 
міжколгоспбуд у 1959.

У 1958 Дворічанську МТС було реорганізовано  
в ремонтно-технічну станцію, а Топільську МТС 
перетворено у філію. У берез. 1960 на базі цієї філії 
і 4 колгоспів було створено радгосп «Топільський». 
Внаслідок реорганізації всю техніку МТС було  
передано колгоспам. З цього часу основним на-
прямком діяльності був ремонт сільгосптехніки.

З 1961 Дворічанську ремонтно-технічну станцію  
перейменовано у Дворічанське відділення «Сіль-
госптехніка». В 1986 відділення «Сільгосптехніка» 
розділено на 2 окремих підприємства — ремонтно-

транспортне підприємство і «Райагропромснаб».
У 1960-і рр. головним виробничим напрямком на 

Дворічанщині було виробництво м’яса, молока, а 
також зернових та технічних культур. При цьому 
кожне господарство мало певну виробничу направ-
леність.

У 1966—70-х рр. посиленими темпами велися 
будівельні роботи в колективних господарствах. 
За цей період було побудовано 60 тваринницьких 
приміщень, 10 механізованих майстерень, 11 кормо-
цехів, 10 сільських клубів, хлібозавод, 3 цегельних 
заводи та автостанція. У будівництво було вкладено 
11 млн крб. Взагалі було споруджено 60 тваринни-
цьких приміщень, 10 пташників, 16 силососховищ, 
10 механічних та 12950 кв. м житла для колгоспни-
ків. Для них же було збудовано мережу магазинів, 
10 підприємств громадського харчування. Розвитку 
цих закладів сприяла створена в 1966 Дворічанська 
райспоживспілка. Для місцевих жителів відкрива-
ються дільничні лікарні, медпункти, аптеки, про-
філакторії безпосередньо в господарствах. У цей 
період діяло 40 загальноосвітніх та 20 початкових 
шкіл.

Окрім підприємств по виробленню сільгосппро-
дукції, у цей період функціонують підприємства 
місцевої промисловості. Основними постачальни-
ками сировини на промпідприємства були місцеві 
колгоспи і радгоспи.

У 50—60-х рр. 20 ст. було проведено важливі ад-
міністративні реформи. Перш за все це укрупнення 
сільських рад. У 1954 — було 22, а залишилося 17. 
У 1960 с. Дворічна отримало статус селища місь-
кого типу. 30 груд. 1962 Дворічанський район було 
ліквідовано. Територію району було поділено між 
Великобурлуцьким і Куп’янським районами. До 
Куп’янського району відійшли такі сільради: Куть-
ківська, Тавільжанська, Вільшанська, Токарівська, 
Граківська, Жовтнева, Миколаївська, Пісківська 
та Дворічанська селищна. До Великого Бурлука  
відійшли Кам’янська, Топільська, Бологівська, Ко-
лодязненська, Обухівська, Рідкодубівська, і Петро-
Іванівська сільради. На поч. 1964 Рідкодубівська  
і Петро-Іванівська сільради також відійшли до  
Куп’янська. У груд. 1966 Дворічанський район було 
відновлено. Ця подія ніяким чином не вплинула на 
подальший розвиток сільського господарства та 
життя дворічан. Підвищенню сільгоспвиробництва 
посприяла електрифікація господарств, яка закін-
чилась у 1967.

Також після відновлення у 1966 Дворічанського  
району — приділялась особлива увага розвитку 
промислових підприємств: елеватор, харчосмакова 
фабрика, маслоцех (масло, згущене молоко та ін. 
молочна продукція), птахофабрик та хлібозавод. 
Але все ж таки промисловість Дворічанщини не 
отримала значного розвитку у зв’язку з відсутніс-
тю у достатній кількості сировинних та трудових  
ресурсів. Також в цей період функціонують наступні  
підприємства — міжгосподарська пересувна меха-
нізована колона, ремонтно-транспортне підприєм-
ство, сільгоспхімія, районна шляхова ремонтна  



~  103  ~

 
нарис про ДВорІчанську селищну територІальну громаДу

дільниця, 4 цегельні заводи та кукурудзо-калібру-
вальний.

До послуг населення був побутовий комбінат, де 
працювали столярний, жерстяний, швейний цехи 
і його майстерні: по ремонту взуття, годинників, 
телевізорів і радіоапаратури, хімчистка, прокат-
ний пункт, виготовлення вінків, чоловіча і жіноча 
перукарні. Комбінат також надавав такі послуги 
населенню як: підвоз палива, ремонт і будівниц-
тво житлових будинків, виготовлення та установка 
дверних та віконних блоків, установка сантехніки 
та будівництво парканів.

У 70-і рр. 20 ст. на території суч. громади йде 
подальший розвиток. У деяких селах з’явилися 
будівлі сільських рад та торгово-побутові комплек-
си з їдальнями. В деяких колгоспах, де не виста-
чало робітників, запрошували людей з ін. регіонів.  
Для них будували готелі з їдальнями, а потім  
і постійне житло. У 1970 було побудовано асфаль-
тний завод. У 1972—73 були великі досягнення 
у сільському господарстві, за що Дворічанський 
район було нагороджено Червоним Прапором  
з врученням диплома і грошової премії. В 1-й пол. 
70-х рр. 20 ст. проводилося масштабне будівниц-
тво систем по осушуванню заболочених земель.  
У 1973 було розпочато газифікацію Дворічанщини. 
У 1976 закінчено будівництво пекарні. У 1978 роз-
почало свою діяльність на території громади між-
господарське агрохімічне виробниче об’єднання —  
«Райагрохім». Для підвищення ефективності сіль-
госпробіт, у груд. 1979 почало діяти самостійне 
районне виробниче об’єднання по агрономічному  
обслуговуванню сільського господарства «Сіль-
госпхімія». Це об’єднання було єдиним виробничо- 
господарським комплексом по агрономічному  
обслуговування сільського господарства кол. Дво-
річанського району та здійснювало науково обґрун-
товане використання мінеральних і органічних 
добрив, хімічних і біологічних засобів захисту 
рослин, кормових добавок та ін. засобів хімізації  
сільського господарства в усіх господарствах.  
В системі заходів, що забезпечували сталий розви-
ток землеробства, хімізації на той час відводилося  
особливе місце. Грамотне застосування добрив, 
засобів захисту рослин були провідним фактором  
у збільшенні сільгоспвиробництва. За час існування 

Школа в смт Дворічна, 1954.

Вільшанська 7-річна школа, 1954.

Школа в с. Тавільжанка, 1954.

Мечніківська 7-річна школа, 1954.Топільська школа, 1954.
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«Сільгоспхімії», усі господарства громади не лише 
було забезпечено добривами, а й надавалися реко-
мендації по підвищенню родючості ґрунту і вико-
ристанню засобів хімізації. Загалом до складу аг-
рохімкомплексу входили: автопарк, механізований 
загін, відділ забезпечення, пункт технічного обслу-
говування та котельна. З 1986 почала працювати  
агрохімлабораторія, яка стала законодавцем вико-
ристання органічних і мінеральних добрив. Агро-
хімкомплекс мав склади для прийому, переробки  
і зберігання мінеральних добрив, до яких пролягала 
залізнична колія.

У 1960—70-х рр. поступово модернізується і ме-
дична сфера, так районна лікарня функціонувала 
вже в 2 корпусах. На поч. 1960-х рр. було добудо-
вано будівлю медичної амбулаторії, в якій прийма-
ли — терапевт, хірург, фтизіатр і стоматолог. В 1-й 
пол. 60-х рр. 20 ст. також збудували приміщення 
для жіночої та дитячої консультацій. Було відкрито 
новий харчоблок в лікарні, проведено електрифі-
кацію приміщень лікарні, підведено водопровід, 
змонтовано водяне опалення і каналізацію. Лікар-
ня отримала свій перший санітарний автомобіль. 
З розширенням лікарні та відкриттям нових відді-
лень розширився і штат медичних працівників, тож 
для них збудували 2 житлових будинки. На протязі  
1960-х рр. зросла матеріально-технічна база лікарні.  
Тож збудували новий корпус на 100 місць, склади, 
овочесховище, пральню, котельну, завершено те-
лефонізацію і радіофікацію всіх відділів і служб 
лікарні та розпочато телефонізацію фельдшерсько-
акушерських пунктів. На поч. 1970-х рр. лікарня 
мала вже 4 автомобіля, організовано цілодобовий 
пункт швидкої медичної допомоги. Також у цей 
період було організовано 4 сільських лікарських  
дільниці (Кам’янська, Вільшанська, Колодязнен-
ська, Новоєгорівська), на території яких відкрито 
сільські лікарні та 30 фельдшерсько-акушерських 
пунктів.

Місцева влада піклувалася також і рівнем осві-
ти і культури населення Дворічанщини. Протягом 
1960—70-х рр. у багатьох селах було побудовано 
нові школи, дитсадки та Будинки культури. У цей 

період набуло розвитку індивідуальне будівництво 
будинків, з боку влади надавалася допомога креди-
тами та матеріалами. Створювалися бібліотеки, му-
зеї, де проводилися експозиції присвячені різним 
історичним подіям. Також музеї створювалися і в 
деяких школах. Так, у с. Лиман Другий було зібра-
но матеріал, а потім створено перший в громаді 
шкільний музей «Бойової і трудової слави».

У 80-і рр. 20 ст. йде подальший розвиток сіль-
ського господарства та будівництва. Так, в деяких  
селах і селищах було побудовано будинки для 
вчителів, інтернати, школи та дитячі садки. 
З’являються нові вулиці, тобто йде поступове 
розширення території сіл та селищ. Розвивається 
культура, з’являються нові колективи. Також в цей 
період розширюється і медична сфера, було збудо-
вано — у смт Дворічна нову поліклініку та молоч-
ну кухню, у с. Колодязне нову будівлю дільничної 
лікарні. Наприкін. 80-х рр. 20 ст. збудовано нові  
приміщення фельдшерсько-акушерських пунктів  
в селах: Тавільжанка, Митрофанівка, Касянівка, 
Тополі, Бологівка, Добролюбівка, Другий Лиман та  
в ін. В цей період функціонувало 5 лікарень, рай-
санстанція, 28 фельдшерсько-акушерських пунктів,  
14 колгоспних і радгоспних медичних профілакто-
ріїв, дитяча молочна кухня, 5 аптек і 28 аптечних 
пунктів. В лікарнях працювало 58 лікарів, 245 серед-
ніх медпрацівників. Слід зазначити, що 122 медич-
них працівника кол. Дворічанського району було 
нагороджено державними нагородами, 7 удостоєно 
почесного звання «Відмінник охорони здоров’я». 

Слід окремо відзначити, що дворічанці не стояли 
осторонь подій, що відбувалися в країні, деякі з них 
були учасниками бойових дій під час радянсько-
афганської війни (1979—89): О. Куценко і О. Бібі-
ков із с. Кутьківка, які повернулися додому живі,  
а з ін. сіл: В. Звягінцев, О. Єфімов, О. Медяник заги-
нули на території Афганістану. Також з с. Токарів-
ка 11 чол. проходили в свій час військову службу 
у Афганістані. Загалом 138 військовослужбовців 
з Дворічанщини приймали участь у цих воєнних 
подіях на території іноземної держави. Також 5 жи-
телів кол. Кутьківської сільської ради брали участь 
у ліквідації аварії на ЧАЕС: М. Крейдун, В. Мор-
муль, М. Приходько, М. Воліков та М. Лисиченко. 

На території кол. Дворічанського району у 90-і рр.  
20 ст. спостерігаються суттєві зміни по всім напрям-
кам, як і на всій території Слобожанщини, після 
отримання Україною статусу незалежної країни.  
В економічному плані спостерігаються кризові яви-
ща, інфляційні процеси, йде поступовий перехід на 
ринкові відносини. Більший частині населення було  
важко пристосовуватися до нових реалій життя.  
В 1-й пол. 1990-х рр. скорочується обсяг сільсько-
господарської продукції. Зменшилося поголів’я 
великої рогатої худоби, свиней, овець, зменшилась  
кількість птиці. Скоротилася загальна площа посівів 
сільськогосподарських культур. У цей період усі 
колгоспи перетворюються у колективні сільсько-
господарські підприємства і як форма господарю-

Будівля Дворічанського ліцею. Фото 2021.
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вання припиняють існувати. Кожне спеціалізуються  
в різних галузях. Виробниче об’єднання «Сільгосп-
хімія» продовжувало працювати, але на поч. 21 ст.  
його було ліквідовано. В 1-й пол. 1990-х рр. на  
Дворічанщині поступово замість колгоспів з’яв-
ляються фермерські господарства різних типів: 
сільські, міжсільські, малі кооперативи сімейних 
господарств. Так, у 1991 у с. Мануїлівка колгосп 
було ліквідовано та створено СТОВ «Перемога». 
У 1999 розпочинається оформлення Державних 
актів на право приватної власності на землю, насе-
лення Дворінчанщини почало отримувати земельні 
паї, хоча цей процес почався раніше. Деякі поча-
ли орендувати землі пайовиків і створювати різні 
об’єднання. Так, у 1998 було створено ТОВ «Сві-
танок» у с. Кутьківка. Також у 1990-і рр. починає 
відроджуватися духовне життя — відновлювали 
церкви та храми, які були дуже занедбані. У цей 
період на Дворічанщині відбулося і реформування 
сфери освіти та культури: деідеологізації навчання, 
відродження державної мови та національних ос-
вітніх, культурних та духовних цінностей, регене-
рація кращих педагогічних традицій українського 
народу. Поступово змінилися навчальні програми, 
зміст та методики навчально-виховного процесу. 
Істотного поширення стали набувати інноваційні 
методи навчання.

У 2000-х рр. був подальший розвиток Дворічан-
щини по всім напрямкам. У 2003, у роковини Голо-

домору 1932—33, у смт Дворічна було вшановано 
усіх померлих і встановлено пам’ятний хрест. У цей 
період найбільший розвиток спостерігається у сіль-
ському господарстві. Виникає багато підприємств  
різних типів. Найбільш з них потужні та відомі  
з великим обсягом виробництва: ТОВ «АГРОЛІГА» 
у с. Кам’янка, ТОВ «ЕТАЛОН-АГРО» у с. Кутьків-
ка, СТОВ «Токарівське» та ТОВ «Лотуре-Агро»  
у с. Токарівка. Головний сектор економіки — аграр-
ний, тому одним з пріоритетних напрямків роботи 
адміністрації визначено прискорений розвиток саме  
агропромислового комплексу та на його базі —  
відродження села і розбудова соціальної сфери.  
В структурі валового виробництва сільського гос-
подарства суч. Дворічанської громади рослинниц-
тво займає 80,9%, тваринництво — 19,1%. 

Слід зазначити, що одним з пріоритетних на-
прямків роботи залишається забезпечення стабіль-
ного функціонування об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства, підвищення якості комунальних 
послуг, запровадження нових енергозберігаючих 
технологій, охорони навколишнього природного 
середовища. За кошти бюджету новоствореної гро-
мади проводяться — ремонт і освітлення вулиць та 
автомобільних доріг. Також розвинута торгівельна 
мережа: магазини, кіоски, аптеки, лотки та ринок. 
Стабільно функціонує 30 медичних закладів: 1 лі-
карня (поліклінічне та стаціонарне відділення),  
8 амбулаторій та 21 фельдшерський пункт. 

Виставка вишиванок у Дворічанському краєзнавчому музеї.
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Протягом 2000-х рр. в освітній сфері спостері-
галися суттєві зміни. В останні роки діяльність  
освітян була спрямована на забезпечення сталого 
функціонування і подальшого розвитку дошкільної,  
загальної середньої та позашкільної освіти. З ме-
тою підвищення якості освіти та надання більших 
освітніх перспектив для громади завдяки ефектив-
нішому витрачанню бюджетних коштів, було оп-
тимізовано мережу закладів освіти. Загалом налі-
чується 1 музична школа, 19 загальноосвітніх шкіл 
й ліцей-інтернат, в яких працює 12 комп’ютерних 
класів. Багато приділяється у громаді уваги і роз-
витку фізичної культури і спорту. Є 2 дитячи спор-
тивні школи. А на всій території Дворічанської 
громади функціонує 150 спортивних об’єктів: у  
смт Дворічна стадіон «Колос», 19 спортивних залів,  
121 площинна споруда (футбольні, волейбольні, 
баскетбольні, гімнастичні та ін. майданчики, у т. ч. 
3 багатофункціональні майданчики із синтетичним  
покриттям) та 9 приміщень для фізкультурно-оздо-
ровчих занять. Професійну підготовку спортсменів 
на території громади забезпечує дитячо-юнацький 
спортивний клуб «Юність», де у 39 групах зай-
мається 825 вихованців. Культурні заклади пред-
ставлені — загальна центральна бібліотека та 
дитяча у смт Дворічна, 22 сільські бібліотеки, цен-
тральний Будинок культури, 23 сільські будинки 
культури. В клубних закладах громади функціонує  
4 інструментальних колективи, 98 гуртків худож-
ньої самодіяльності, різні любительські об’єднання 

Меморіальна дошка С. Бризгайлу. Фото 2021.

та клуби за інтересами. Видається щотижнева газета 
«Дворічанський край».

Рішенням Дворічанської селищної ради Куп’ян-
ського району Харківської області VII сесії VIII 
скликання від 3 черв. 2021 «Про символіку Дворі-
чанської селищної ради Куп’янського району Хар-
ківської області» затверджено герб, прапор і гімн 
Дворічанської селищної територіальної громади.

Серед уродженців Дворічанщини є ряд визначних 
особистостей. Це вчені, військові, письменники, 
поети, громадські та політичні діячі. О. Гаркавий  
(1902—41) — командир полку, офіцер-прикордон-
ник, загинув під час німецько-радянської війни  
29 жовт. 1941 у бою біля р. Нева в районі ст. Невська 
Дубровка (Всеволожський р-н, Ленінградська обл., 
РФ), вибивши противника з протилежного берега 
річки, зайнявши плацдарм, що зіграв в подальшому  
важливе значення в системі оборони підступів до 
м. Ленінграда (тепер м. Санкт-Петербург, РФ). На 
місці загибелі встановлено пам’ятний знак. Застава,  
в якій служив Гаркавий, з 1959 носить його ім’я. 
І. Головченко (1918—92) — генерал-полковник, 
письменник, міністр охорони громадського поряд-
ку УРСР, міністр внутрішніх справ УРСР, депутат 
Верховної Ради УРСР 6—10-го скликань. М. Гре-
дескул (1865—1941) — депутат Першої Держав-
ної думи (1906), вчений-правознавець, канд. при-
родничих наук, магістр права, професор кафедри 
цивільного права та судочинства ХНУ. О. Двор-
ніченко (?) — один з конструкторів дизельного 
двигуна танка Т-34. О. Ковальов (1913—87) —  
учасник німецько-радянської війни (1941—45),  
командир гармати, старший сержант, Герой Радян-
ського Союзу (1944); В. Лялін (1920—89) — вій-
ськовий льотчик-розвідник часів Другої світової 
війни (1939—45), полковник авіації, Герой Радян-
ського Союзу (1944). І. Мечников (1845—1916) —  
біолог, науковець, лауреат Нобелівської премії у 
галузі фізіології та медицини, один із основопо-
ложників еволюційної ембріології, порівняльної 
патології, імунології, мікробіології, відкрив явище 
фагоцитозу (1882) та розробив фагоцитарну тео-
рію імунітету (1883). М. Титов (1908—89) — вій-
ськовий часів Другої світової війни (1939—45), 
командир полку, гвардії підполковник, Герой Радян-

Пам’ятник І. Мечникову. Фото 2018.
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ського Союзу (1945); М. Печеніжський (1925—?) —  
учасник німецько-радянської війни (1941—45), автор  
багатьох відомих п’єс, письменник-драматург, член  
Союзу письменників СРСР. П. Писаревський 
(1820—71) — поет, автор бурлескних віршів і байок.  
М. Плевако (1890—1941) — український літерату-
рознавець, бібліограф, автор академічного двотом-
ника «Хрестоматія нової української літератури»,  
жертва сталінського терору. П. Прибилов (?) — 
конструктор велосипедного мотора, у 1950-х рр. 
розробив велосипедний двотактний двигун, за до-
помогою якого велосипед можна переобладнати  
у моторизований двигун.

У 2014 розпочалася військова агресія РФ проти 
України. На території України було розпочато про-
ведення АТО (з 2018 — ООС). Загалом за весь час 
було мобілізовано 37 чол., з них 6 добровольців. 
На території смт Дворічна є меморіальна дошка за-
гиблому воїну, герою АТО — С. Бризгайлу (1973—
2014), а у с. Гряниківка похований воїн — І. Кос-
тенко (1975—2016).

смт Дворічна та Дворічанська громада має своє 
цікаве історичне минуле. Це дуже мальовничий 
край і багатий на різноманітну флору та фауну. 
Також тут збереглися та відтворюються унікальні 
природні крейдяні комплекси, розташовані вздовж 
правого берега р. Оскіл. Унікальність флори крей-

дяних відслонень завжди привертала увагу до-
слідників. Більший період свого існування вона 
входила до Куп’янщини, як це сталося й на сьогод-
нішній день, але це не заважало зберегти свою уні-
кальність та неповторність. Протягом століть тут 
склалися свої особливі традиції, унікальне народне 
мистецтво та рідкісні ремесла. Дворічанщина була  
і є одним із основних аграрних центрів Слобожан-
щини. Вона є батьківщиною деяких видатних осо-
бистостей, які отримали визнання далеко за межами  
України.

На території громади всього міститься 210 пам’я-
ток культурної спадщини. Вони мають цінність для  
сучасників з історичної, археологічної, наукової  
і мистецької точки зору. З них найбільшу кількість  
становлять пам’ятки археології — 190. Також  
є 19 пам’яток історії, переважно братські могили 
радянських воїнів, що загинули при обороні та 
визволенні території громади під час німецько-ра-
дянської війни (1941—45) та 1 пам’ятка архітекту-
ри. Крім того, 4 щойно виявлені об’єкти: 2 — іс-
торії та 2 — монументального мистецтва, пов’язані  
з ім’ям вченого І. Мечникова та відомого поета  
Т. Шевченка.

Ярослав Ліхолєтов,  
Микола Олійник,  

Лідія Чувпило.

Братська могила радянських воїнів у с. Вільшана.
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пам’ятки ІсторІї та культури  
ДВорІчанської селищної
територІальної громаДи

смт ДВорІчна,
центр ДВорІчанської селищної
територІальної громаДи

1.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Слобожанська.
Поховано 93 воїна РСЧА зі складу 31-го  
гвардійського стрілецького полку 9-ї 
гвардійської стрілецької дивізії (38-я 
армія, Південно-Західний фронт); 28-го  
гвардійського кавалерійського полку  
6-ї гвардійської кавалерійської дивізії 
(28-а армія, Південно-Західний фронт); 
86-го кавалерійських полків 32-ї кава-
лерійської дивізії (21-а армія, Півден-
но-Західний фронт); 188-го запасного 
стрілецького полку (Південно-Західний 
фронт); 226-го кавалерійського полку  
13-ї кавалерійської дивізії, 201-ї тан-
кової бригади 6-го гвардійського кава-
лерійського корпусу (3-я танкова армія,  
Воронезький фронт), які загинули в боях  
при обороні й визволенні селища від 
нацистських окупантів у лип. 1942 та 
лют. 1943. Відомо 74 прізвища.
У 1952 на могилі встановлено скульп-
турний пам’ятник «Воїн з прапором», 
який у 1971 замінено на «Воїн з авто-
матом і колінопреклонений воїн з пра-
пором», відлитий на ХСФ. Скульптура  
(вис. 4,15 м) на плінті (0,04 × 1,07 ×  
1,8 м) з мармурової крихти та на цегля-
ному постаменті (2,44 × 2,6 × 0,3 м), 
обличкованому тротуарною плиткою.  
Пам’ятник розташовується на підвищен-
ні, до якого зусібіч ведуть сходинки.  
З чолового боку пам’ятника розміщено  
вічний вогонь у вигляді залізної п’яти-
кутної зірки (діам. 1,0 м) та 4 пласти-
кові меморіальні дошки (1,0 × 0,63 м)  
з присвятним написом і переліком пріз-
вищ похованих воїнів.
З тильного боку пам’ятника 2 стели з 
листового заліза (вис. 8,0 м). Верхні 
частини стел поєднуються однією до-
шкою, на якій зображення пам’ятних 
дат. Обабіч стел на цегляних плитах 
(0,37 × 0,78 × 1,2 м) 6 пластикових мемо-
ріальних дощок (1,0 × 0,63 м) з переліком  
прізвищ похованих воїнів. Ліворуч від  
пам’ятника на урочистій алеї (13,0 ×  
3,0 м) з тротуарної плитки, розміщено 
15 пластикових меморіальних дощок 

1. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

(1,0 × 0,63 м) з переліком прізвищ за-
гиблих воїнів-односельців. У кінці алеї 
встановлено меморіальну дошку з при-
святним написом.
Територію викладено тротуарною плит-
кою. Навколо квітники та зелені насад-
ження.

Оксана Гула, 
Валентина Марьонкіна , 

Ольга Хованська. 
 
 

2.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,0 км на захід від півден-
но-західної околиці смт Дворічна, та за 
1,1 км на північ від шосе смт Дворіч-
на—Куп’янськ.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902 у 
пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.

Обстежили Б. Шрамко у 1977, А. Кри-
ганов у 1983, К. Бакуменко у 2002. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Розміри: вис. 1,0 м, діам. — 20 м.

2. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

Поверхня кургану частково задернова-
на та розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.
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3.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 2,0 км на захід від північ-
ної околиці смт Дворічна, праворуч від 
шосейної дороги до с. Рідкодуб.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. До-
слідили Б. Шрамко у 1977, А. Криганов  
у 1983, К. Бакуменко у 2002. Провів ві-
зуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задерно-
ваний.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

4.   КУРГАН (археол.). За 1,38 км на пів-
ніч від північної околиці смт Дворічна  
на правому березі р. Верхня Дворічна 
(прит. р. Оскіл).
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному  тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. Об-
стежили А. Криганов у 1983, К. Баку-
менко у 2002. Провів візуальний огляд  
В. Дідик під час інвентаризації пам’яток  
археології у 2012.
Вис. 1,0 м, діам. — 30 м.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено.

Геннадій Свистун. 
 
 

5.   КУРГАН (археол.). За 2,4 км на  
північний схід від північної околиці 
смт Дворічна, ліворуч шосейної дороги 
до с. Фиголівка.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологіч-
ному з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. До-
слідили Б. Шрамко у 1977, А. Криганов 
у 1983, К. Бакуменко у 2002. Провів ві-
зуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Вис. 1,5 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов.

6.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 0,4 км  
на північний захід від північної околиці 
смт Дворічна, праворуч від шосе у на-
прямку смт Дворічна—с. Рідкодуб.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. Об-
стежили Б. Шрамко у 1977, А. Криганов  
у 1983, К. Бакуменко у 2002. Провів 
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 6 курганів. Розміри:  
вис. 1,0—2,0 м, діам. 25—35 м.
Поверхня курганів частково задернова-
на та розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

7.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
0,93 км на північ від північної околиці  
смт Дворічна, ліворуч шосейної дороги 
до с. Фиголівка.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902 
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. До-
слідили Б. Шрамко у 1977, А. Криганов  
у 1983, К. Бакуменко у 2002. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,5—1,0 м,  
діам. 30 м. Культурну приналежність не 
визначено. Форма насипу округла.
Розкопки не проводилися. Задернова-
ний. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

8.   МОГИЛА ЄФІМОвА О. в., 1987 
(іст.). Селищне кладовище.
Єфімов Олександр Володимирович 
(08.05.1953, смт Куп’янськ-Вузловий, 
Куп’янський р-н, Харківська обл. — 
21.10.1987, пров. Кабул, Афганістан) —  
учасник бойових дій у Республіці Афгані-
стан, ст. прапорщик, начальник апаратної.
Народився у селянській сім’ї. Закінчив  
Дворічанську середню школу (тепер 
Дворічанський ліцей). 25 жовт. 2007 на 
головному фасаді будівлі встановлено 
меморіальну пластикову дошку (0,4 ×  
0,6 м) О. Єфімову. Згодом працював сто-
ляром на меблевій фабриці ім. Щорса  
в м. Харкові.

9 лист. 1972 призваний до лав Радян-
ської армії Орджонікідзевським РВК 
м. Харкова. У Республіці Афганістан 
з серп. 1986. Вміло керував роботою 
особистого складу апаратної, яка забез-
печувала прийом і доведення бойових  
розпоряджень під час проведення бойо-
вих операцій.
21 жовт. 1987, повертаючись після  
виконання бойового завдання, загинув 
в авіаційній катастрофі над аеродромом 
м. Кабула (Афганістан).
Нагороджений орденом Червоної Зірки 
(посмертно).

8. Меморіальна дошка Єфімову О. В.  
Фрагмент.

8. Могила Єфімова О. В.  
Загальний вигляд.

На могилі встановлено скісну стелу 
(1,6 × 0,6 × 0,08 м) із сірого граніту та  
надгробну плиту (0,05 × 1,2 × 0,6 м)  
з того ж матеріалу. З чолового боку сте-
ли вгорі вмонтовано металокерамічний 
фотопортрет овальної форми, під ним 
присвятний напис, зображення вічного 
вогню та 2 квітки гвоздики. 

Лариса Колесникова.
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9.   МОГИЛА ЗвЯГІНЦЕвА в. П., 1987  
(іст.). Вул. Підгірна. Селищне кладовище.
Звягінцев Валерій Петрович [13.08.1953, 
с. Берестовеньки, Красноградський р-н,  
Харківська обл. — 18.08.1987, смт Дво-
річна, Дворічанський р-н (тепер Дворі-
чанська тергромада, Куп’янський р-н), 
Харківська обл.] — учасник бойових дій 
у Республіці Афганістан, прапорщик.
Народився 13 серп. 1953 у селянській 
сім’ї. До призову на військову службу 
працював у друкарні. Направлений 
на службу в Афганістан, брав участь  
у бойових діях у серп. 1981 — лип. 
1982 та лип. 1985 — 18 серп. 1987.
Загинув внаслідок нещасного випадку. 
Похований у смт Дворічна на місцевому 
кладовищі. 

9. Меморіальна дошка.  
Загальний вигляд.

На могилі покладено надмогильну плиту  
(0,08 × 0,5 × 1,08 м) з чорного мармуру 
та встановлено стелу (0,99 × 49,5 × 0,05 м)  
на прямокутному постаменті (0,18 ×  
0,15 × 0,54 м) з того самого матеріалу.  
З чолового боку стели вигравіювано 
фотопортрет з інформативним написом  
та вічний вогонь. У 2007 на будівлі 

9. Могила Звягінцева В. П.  
Загальний вигляд.

Дворічанського ліцею, з метою вшану-
вання пам’яті загиблого, було розміще-
но меморіальну дошку (0,7 × 0,5 м) з при-
святним написом.
На могилі влаштовано квітник. Навко-
ло зелені насадження.

Лідія Чувпило. 
 
 

10.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2003 (іст.). 
Вул. Підгірна. Селищне кладовище.
Відкрито у листоп. 2003 на місці ма-
сового поховання місцевих жителів 
за ініціативи місцевої громади до 70-ї 
річниці Голодомору 1932—33, який був 
штучно створений радянською владою 
та на сьогоднішній день визнано актом 
геноциду українського народу. Оста-
точну кількість загиблих не з’ясовано.

10. Пам’ятний знак жертвам Голодо-
мору 1932—33. Загальний вигляд.

Пам’ятний знак у вигляді восьмикінце-
вого металевого хреста (3,5 × 1,5 × 0,5 м).  
У центральній частині — металева рам-
ка, в якій закріплено металевий дзвін 
(0,7 × 0,7 м) в знак скорботи за помер-
лими. Перед хрестом покладено бетон-
ну плиту для покладання квітів.

Лариса Колесникова. 
 
 

11.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК вОЇНАМ- 
АФГАНЦЯМ, 2008 (іст., мист.). Вул. Сло-
божанська, у сквері.
Автор — ск. С. Гурбанов. Відкрито у 
верес. 2008 на честь вшанування загиб-
лих земляків при участі в радянсько- 
афганській війні (1979—89). Розміри:  
скульптурна група (2,55 × 1,2 (0,72) ×  
0,5 м), плінт (0,26 × 0,8 × 0,47 м), поста-
мент (0,6 × 0,9 × 0,61 м), основа (0,14 ×  
1,32 × 1,29 м).

Із Дворічанщини до Афганістану всьо-
го було призвано 138 військовослуж-
бовців. З них — 10 воїнів повернулися 
інвалідами, а 3 — загинули: Звягінцев  
Валерій Петрович, Єфімов Олександр 
Володимирович, Медяник Олександр 
Володимирович. На парадному вході 
до Дворічанського ліцею встановлено  
2 меморіальні пластикові дошки (0,4 ×  
0,6 м) випускникам, які загинули в Аф-
ганістані: В. Звягінцеву та О. Єфімову. 
На головному фасаді Рідкодубської 
гімназії Дворічанської селищної ради 
також встановлено меморіальну дошку 
(0,4 × 0,64 м) О. Медянику.
Пам’ятний знак у вигляді стели уявляє 
собою умовну сюжетну композицію, 
що відтворює атаку наших воїнів з во-
рогом. По центру виліплено із залізобе-
тону постать командира в повний зріст 
із піднятим вгору автоматом АК-74, що 
символізує завершення бою. Його пос-
тать майже зливається з масивом стели. 
За лейтенантом видні голови солдат. Їх 
обличчя стримані, але сповнені задово-
лення, бо наказ командира виконано. 
Завершається композиція стели високо 
піднятим прапором Радянської армії. 
Народний художник України С. Гур-
банов відтворив образ непереможних 
десантників. Щоб краще відчувалось 
напруження бою, скульптор зробив на 
бетоні косі рівчаки, що підсилюють 
контрастне співставлення світла і тіні. 
Подрібнений ритм щербин поверхні  
стели сприяє асиметричній динаміці 
композиції. Митець спромігся створити  
оптимістичний витвір на честь загиблих  

11. Пам’ятний знак воїнам-афганцям.  
Загальний вигляд.
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воїнів-інтернаціоналістів: бій заверше-
но з перемогою. 
У зв’язку з численними повторними за-
питами визначена стела повторювалась 
декілька разів і стала типовою ознакою  
меморіальних об’єктів загиблим воїнам- 
афганцям Харківщини, тому що виділя-
ється ясністю задуму, лаконізмом і жит-
тєрадісністю.
Територію навколо викладено тротуар-
ною плиткою.

Володимир Путятін. 
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12.   ПАМ’ЯТНІ ЗНАКИ ГЕРОЯМ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, 2013 (іст.). 
Вул. Слобожанська, у сквері.
9 трав. 2013 встановлено на Алеї Сла-
ви на честь перемоги у Другій світовій 
війні (1939—45) та з метою вшануван-
ня пам’яті видатних людей смт Дворіч-
на, яким було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу. 
3 залізобетонні однакові бюсти (вис. 0,6 м), 
які пофарбовано під бронзу на плінтах 
квадратної форми з мармурової крихти 
(0,05 × 0,65 × 0,65 м) та на цегляних по-
стаментах (1,6 × 0,5 × 0,5 м). З чолового  
боку постаментів вмонтовано марму-
рові дошки з напівовальною верхньою  
частиною (0,4 × 0,45 м) з присвятним 
написом. 

12. Пам’ятні знаки Героям Радянського 
Союзу. Загальний вигляд.

Біля кожного постаменту встановлено 
гранітні вазони (вис. 0,45 м). Поста-
менти розміщено на майданчику (2,0 ×  
5,0 × 0,15 м), викладеному бетонними 
плитами. Поряд з майданчиком викла-
дено тротуарними плитами пішохідну 
доріжку.
Ковальов Олексій Федорович (1913— 
87) — ст. сержант, лейтенант, Герой  
Радянського Союзу (1944).
Під час Другої світової війни (1939—
45) воював на Західному, Резервному,  
Брянському, Південно-Західному, Пів-
денному, Північно-Кавказькому, Закав-
казькому, 2-му Прибалтійському та 1-му  
Білоруському фронтах. Був навідником, 
командиром гармати, командиром вог-

невого взводу артилерійської батареї.  
5 разів було поранено.
Особливо командир гармати О. Кова-
льов відзначився під час літнього  
наступу 1944. 19 лип. в бою за с. Радіщево 
Смоленської обл. (РФ) залишився один 
біля гармати й прийняв нерівний бій 
з німецькими танками, в ході якого 
підбив 7 танків супротивника. Під час 
прориву оборони супротивника поблизу 
с. Карманово з прямої наводки знищив  
2-мм і 57-мм гармати супротивника.  
18 лип. в бою за вис. 206,9 м на території  
Волинської обл. підбив один важкий 
танк ворога. 20 лип. першим зі своєю 
гарматою форсував р. Західний Буг  
і влучним вогнем підтримував пере-
праву стрілецьких підрозділів, знищив-
ши 3 САУ «Фердинанд».

12. Бюст Герою Радянського Союзу  
Ковальову О. Ф. Фрагмент.

Указом Президії Верховної Ради СРСР  
від 25 верес. 1944 присвоєно звання  
Героя Радянського Союзу.
Нагороджений орденами Вітчизняної 
війни 1-го ст. (1985) та 2-го ст. (1944), 
двічі орденами Червоної Зірки (1944, 
1945) та медалями.
У 1945 закінчив курси молодших лей-
тенантів. Проходив військову службу у 
складі Групи радянських окупаційних 
військ у Німеччині. У серп. 1946 лейте-
нант О. Ковальов вийшов у запас.
Працював і мешкав у м. Лисичанськ 
Луганської обл., де помер 30 листоп. 
1987.
Лялін Василь Костянтинович (1920—
89) — військовий льотчик-розвідник, 
полковник авіації, Герой Радянського 
Союзу (1944).
Під час Другої світової війни (1939—
45) лейтенант В. Лялін спочатку був 
льотчиком-спостерігачем 1-ї ескадрильї  

316-го розвідувального авіаційного полку.  
Потім начальником зв’язку, а у 1943 —  
штурман 1-ї ескадрильї 8-го окремого  
розвідувального авіаційного полку.
Літав на літаках Су-2 та Пе-2. Воював 
на Південно-Західному, Сталінградсь-
кому, Південному та 4-му Українському 
фронтах. 2 рази було поранено. 
Відзначився тим, що до 25 жовт. 1943 
капітан В. Лялін здійснив 171 вдалий 
бойовий виліт на далеку повітряну роз-
відку із загальним нальотом 292 год.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 13 квіт. 1944 присвоєно звання Ге-
роя Радянського Союзу.
Нагороджений 2 орденами Червоного 
Прапора (1942, 1943), 2 орденами Віт-
чизняної війни 1-го ст. (1943, 1985), 2 
орденами Червоної Зірки та медалями.

12. Бюст Герою Радянського Союзу 
Ляліну В. К. Фрагмент. 

Після закінчення війни продовжив вій-
ськову службу. У 1952 закінчив Військово-
повітряну академію імені Ю. О. Гагаріна  
у смт Моніно Московської обл. (РФ).  
У 1961 полковник В. Лялін вийшов  
у запас.
Мешкав у м. Одеса. Працював у облас-
ному тресті будівельних матеріалів. 
Помер 18 лип. 1989 у м. Одеса.
Титов Микола Петрович (1908—89) —  
підполковник, Герой Радянського Сою-
зу (1945).
До лав РСЧА було призвано у жовт. 
1929. Військову службу проходив у час-
тинах ОДПУ — НКВС у 1929—31. Під 
час Другої світової війни (1939—45) 
воював на Південно-Західному, Захід-
ному, Брянському, Прибалтійському, 
1-му та 2-му Прибалтійських і 1-му 
Білоруському фронтах. У 1942 закін-
чив Курси удосконалення командного 
складу «Постріл». Потім займав різні 
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посади у командному складі РСЧА. 
Двічі було поранено, 6 разів контужено.
Відзначився під час форсування р. Ні-
ман поблизу с. Меречь (Меркіне) Варен-
ського р-ну Литовської РСР (тепер  
м. Меркіне, Варенського р-ну, Алитусь-
кого пов., Литва). 14 лип. 1944 полк під 
його командуванням, не маючи ніяких 
спеціальних інженерних засобів, під 
щільним артилерійським і кулеметним 
вогнем противника, одним з перших 
форсував р. Німан і захопив плацдарм 
на його західному березі. Протягом 
доби бійці полку відбили 9 ворожих  
контратак, у т. ч. й при підтримці тан-
ків і САУ. Попри чисельну перевагу 
противника у силах і засобах, полк під  
командуванням М. Титова не лише втри-
мав плацдарм, але й значно розширив 
його в глиб.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 24 берез. 1945 присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.
Нагороджений орденами Червоного 
Прапора (1945), Суворова 3-го ст. (1944),  
Вітчизняної війни 1-го ст. (1985) та 2-го ст.  
(1943), Червоної Зірки та медалями.

12. Бюст Герою Радянського Союзу 
Титову М. П. Фрагмент.

У 1948 закінчив Військову академію 
імені М. В. Фрунзе. Служив начальни-
ком відділу Управління бойової і фі-
зичної підготовки штабу Харківського 
військового округу. У 1954 полковник 
М. Титов вийшов у запас.
Мешкав у м. Харкові. Викладав у Хар-
ківському інституті іноземних мов. По-
мер 2 берез. 1989 у м. Харкові.
Територію обмежено металевою огоро-
жею. Навколо зелені насадження.

Лідія Чувпило.

смт ДВорІчна  
центр ДВорІчанської селищної територІальної громаДи 

13.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЗАГИб-
ЛИМ вОЇНАМ в АТО (ООС), 2018 
(іст.). Вул. Слобожанська, у сквері.
Відкрито 12 жовт. 2018 на честь воїнів-
земляків, вихідців із Дворічанської тер-
громади, які загинули під час бойових 
дій з російськими окупантами на сході 
України у зоні проведення АТО (ООС).
Пам’ятний знак у вигляді стели з чер-
воного граніту (2,5 × 0,75 × 0,1 м) на 
постаменті (0,9 × 0,4 × 0,25 м) з того ж  
матеріалу. З чолового боку стели закріп-
лено дошку з чорного граніту у вигляді  
географічних меж суч. України із при-
святним написом. Стелу увінчує скульп-
тура у вигляді тризуба з граніту пофар-
бованого в золотий колір.

13. Пам’ятний знак загиблим воїнам  
в АТО (ООС). Загальний вигляд.

Територію навколо пам’ятного знаку 
викладено сірою та рожевою тротуар-
ною плиткою та частково задерновано. 
Влаштовано квітники. До пам’ятного 
знаку веде забетонована доріжка.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

14.  ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЛІКвІДАТО-
РАМ ЧОРНОбИЛЬСЬКОЇ КАТАСТ-
РОФИ, 2001 (іст.). Вул. Слобожанська, 
у сквері.
У квіт. 2001 до 15-ї річниці від дня аварії 
на ЧАЕС, яка відбулась 26 квіт. 1986 та  
з метою вшанування пам’яті дворічан —  
учасників ліквідації Чорнобильської  
катастрофи, відкрито пам’ятний знак  
у вигляді гранітного каменю з мемо-
ріальною дошкою. 26 квіт. 2016 до 30-ї  
річниці від дня аварії, пам’ятний знак 

доповнено цегляною аркою із чавун-
ним дзвоном та ще однією меморіаль-
ною дошкою. На сьогоднішній день 
68 чол. учасників ліквідації аварії на 
ЧАЕС з Дворічанської тергромади вже 
померли.

14. Пам’ятний знак ліквідаторам 
Чорнобильської катастрофи.  
Загальний вигляд.

Пам’ятний знак складається із арки, 
гранітного каменю та меморіальних до-
щок. Арка (вис. 3,0 м) із облицювальної  
цегли, вгорі якої закріплено чавунний 
дзвін, внизу встановлено гранітний необ-
роблений камінь, перед яким з чолового  
боку розміщено гранітну дошку з ін-
формаційним написом та зображенням  
2 квіток гвоздики. У центральній час-
тині арки у металевій рамці закріплено  
другу гранітну дошку із присвятним 
написом. 
Територію навколо пам’ятного знаку  
викладено тротуарною плиткою, влашто-
вано квітник.

Лариса Колесникова. 
 
 

15.   ПАМ’ЯТНИК МЕЧНИКОвУ І. І., 
2005 (мист.). Вул. 35-ї Гвардійської ди-
візії, 12. Біля Будинку культури.
Автор — ск. С. Ястребов. Заг. вис. — 4,9 м.  
Розміри: бюст (1,4 × 0,97× 0,47 м); пос-
тамент (вис. 2,84 м).
Відкрито 15 трав. 2005 на честь 160-річчя 
від дня народження видатного земляка.  
Споруджено на кошти земляка буді-
вельника Ф. Балєва з с. Терни (Дворі-
чанська тергромада, Куп’янський р-н).
Мечников Ілля Ілліч (1845—1916) — 
відомий імунолог, професор інституту 
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Пастера в м. Парижі (Франція) провів 
дитинство серед ставків і крейдяних гір  
на Харківщині, 1845—56 — мешкав  
у с. Панасівка (тепер с. Мечнікове, Дво-
річанська тергромада). Ще маленьким  
хлопчиком Ілля подорожував околиця-
ми Куп’янського р-ну, вивчав рослини  
і комах, збирав гербарії, малював.  
У 1856—62-х рр. навчався у 2-й Харків-
ській гімназії. 1864 екстерном на відмін-
но закінчив Харківський університет  
(тепер Харківський національний уні-
верситет ім. В. Н. Каразіна). Від 1888  
І. Мечников керував лабораторією в Па-
стерівському інституті (Париж, Франція).  
В 1908 І. Мечников разом з П. Ерліхом  
був нагороджений Нобелівською пре-
мією за досягнення в галузі фізіології  
та медицини. На поч. 20 ст. І. Мечни-
ков створив в Росії та Україні школу 
мікробіологів. У 1887 зусиллями І. Меч-
никова та його учнів при Харківському  
медичному товаристві відкрито Пасте-

15. Пам’ятник Мечникову І. І. Загальний вигляд.

рівський інститут щеплень, який згодом 
став Інститутом мікробіології та імуно-
логії ім. І. Мечникова. За його ініціати-
вою від 1894 в м. Харкові працювала 
бактеріологічна станція. Ідеї теоретика 
імунітету розвиваються зараз в клініч-
ній імунології і, більш того, сприяють 
розвитку сучасного природознавства.
Бюст зі склобетону (вис. 1,4 м) встанов-
лено на високому постаменті у вигляді 
2 гранітних брил (2,84 × 0,36 × 0,3 м; 
2,84 × 0,35 × 0,37 м), які знаходяться на  
двосхідчастому стилобаті (верхня час-
тина 0,32 × 1,53 × 1,26 м; нижня 0,32 ×  
2,13 × 1,6 м) з цегли, обличкованому гра-
нітними плитами червоного кольору.  
З чолового боку постаменту вигравію-
вано епітафію з факсимільним підпи-
сом вченого.
Різкий поворот голови до лівого ра-
мена підсилює відчуття внутрішньої 
енергії і впевненості вченого у важли-
вості наукового надбання мікробіолога. 

Збільшені розміри погруддя і високого 
постаменту обумовлені великим мас-
штабом площі і глухої стіни — екрану 
Будинку культури. Цікавий пам’ятник 
є органічним поєднанням емоційного 
образу і крилатого вислову.

Володимир Путятін. 
 
 

смт ДВорІчна  
центр ДВорІчанської селищної територІальної громаДи 

16.   ПАМ’ЯТНИК ШЕвЧЕНКУ Т. Г.,  
2016 (мист.). Вул. 35-ї Гвардійської ди-
візії, біля Будинку культури.
Автор: ск. А. Бевзюк. Пам’ятник вста-
новлено на замовлення Дворічанської 
РДА. Відкрито 23 серп. 2016.
Розміри: заг. вис. — 2,65 м.
Шевченко Тарас Григорович (1814— 
61) — український поет, художник, пись-
менник, драматург і громадський діяч.
Реалістичне погруддя з армованого бе-
тону (0,7 × 0,55 × 0,25 м) традиційного  
типу на плінті із чорного граніту (0,05 ×  
0,56 × 0,5 м), відтворює образ поета  
похилого віку. Композиція бюста фрон-
тальна, може сприйматись з трьох боків.  
Автентичним виглядає двобортний під-
жак серед. 19 ст. На циліндричному  
бетонному постаменті (вис. 1,95 м)  
закріплено алюмінієву пластину (0,3 ×  
0,43 м), на якій вигравіювано присвят-
ний напис.

З чолового боку поет виглядає сильним  
і мужнім, завдяки акценту на напруже-
них скроневих м’язах. З правого боку 
видно схилену голову, відчуття спроти-
ву і динамічний торець піджаку. З лівого 
боку передано глибоку тугу Шевченка 
з приводу долі українського селянства, 
кріпаків.
Пам’ятник встановлено на прямокутній 
площадці, яку викладено тротуарною 
плиткою (1,83 × 1,83 м).

Володимир Путятін.

16. Пам’ятник Шевченку Т. Г.  
Загальний вигляд.
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17.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Шкільна. У сквері, біля школи.
Поховано 19 воїнів РСЧА зі складу 226-го  
кавалерійського полку 13-ї кавалерій-
ської дивізії, 201-ї танкової бригади (6-й  
гв. кавалерійський корпус, 3-я танкова 
армія, Воронезький фронт), які загину-
ли під час оборони села від нацистсь-
ких окупантів у черв. 1942 та лют. 1943 
та померли від ран у шпиталі № 2328. 
Відомо 18 прізвищ.
Братська могила обмежена бетонним  
бордюром (6,7 × 3,2 м). 1955 на могилі  
встановлено залізобетонний скульптур-
ний пам’ятник «Воїн з автоматом», від-
литий на ХСФ. Скульптура (вис. 2,5 м)  
на шестигранному постаменті (2,85 ×  
1,6 × 0,8 м) із цегли, розташованому на 
трисхідчастій основі: нижня частина 
(3,0 × 3,0 × 0,2 м).
З чолового боку постаменту 2 мемо-
ріальні дошки: перша (0,71 × 0,71 м)  
з пластику, друга (0,35 × 0,54 м) з мар-
мурової крихти із присвятним написом 
та переліком прізвищ похованих воїнів. 
Ліворуч меморіальної дошки — мета-
локерамічна дошка овальної форми  
з фотопортретом радянського воїна 
(діам. 0,1 м).
Територію братської могили задерно-
вано. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Ольга Хованська,  

Лідія Чувпило. 
 
 

с. богДанІВське,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

17. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

18.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 2,5 км на південь від кла-
довища, що розташоване на південній 
околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.

18. Курган № 1. Вигляд із заходу.

18. Схема розташування кургану № 1.

Розміри: вис. 1.0 м, діам. 30 м. Культурну 
приналежність не визначено. Форма 
насипу округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Придатько. 
 
 

19.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 2,8 км на південь від кла-
довища, яке розташоване на південній 
околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Обстежив А. Криганов у 1983. Провів 
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

Вис. 0,5 м, діам. 25 м.
Форма насипу округла. Культурну при-
належність не визначено.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Придатько.

19. Курган № 2. Вигляд із заходу.

с. богДанІВське  
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 
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с. богДанІВське  
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

20.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,8 км на південь від кла-
довища на південній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. До-
слідили Б. Шрамко у 1977, А. Криганов 
у 1983. Провів візуальний огляд В. Дідик  
під час інвентаризації пам’яток архео-
логії у 2012.
Вис. 2,0 м, діам. 55 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

21.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,3 км на південний схід 
від кладовища, що розташоване на пів-
денній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Розміри: вис. 1,5 м, діам. 35 м. 

21. Курган № 4. Вигляд із заходу.

Культурну приналежність не визначено. 
Форма насипу — округла.
Розорюється.

Іван Придатько. 
 
 

22.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 0,17 км на північ від водо-
напірної башти на східній околиці 
села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Вис. 0,8 м, діам. 25 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

23.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 0,63 км на схід від водо-
напірної башти, яка розташована на 
східній околиці села.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Розміри: вис. 1,0 м, діам. 25 м. Культур-
ну приналежність не визначено. Форма 
насипу — округла. 
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Придатько. 
 
 

24.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,3 км на північ від саду, 
що розташований біля дороги на пів-
нічній околиці села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка  
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Розміри: вис. 0,5 м, діам. 20 м. Культурну  
приналежність не визначено. Форма 
насипу — округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Придатько. 
 
 

25.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
0,62—1,0 км на північ від водонапірної 
башти, що розташована на північній 
околиці села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 

25. Схема розташування курганного  
могильника.

Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Складається з 14 курганів. Розміри: вис. 
0,4—1,5 м, діам. 20—35 м. Культурну 
приналежність не визначено. Форма 
насипів — округла.
Розкопки не проводилися. Розорюються.

Іван Придатько. 
 
 

26.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
0,14—0,25 км на північ від північної 
околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.

26. Схема розташування курганного  
могильника.

26. Курган № 22. Вигляд з півдня.

26. Курган № 23. Вигляд з півдня.
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Складається з 3 курганів. Розміри: вис. 
0,3—1,0 м, діам. 20—30 м. Культурну 
приналежність не визначено. Форма 
насипів округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Придатько. 
 
 

26. Курган № 24. Вигляд з півдня.

27.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Цент-
ральна.
Поховано 3 воїна РСЧА зі складу 226-го 
кавалерійського полку 13 кавалерійської  
дивізії та 201-ї танкової бригади 6-го 
гвардійського кавалерійського корпусу 
(3-я танкова армія, Воронезький фронт), 
які загинули при визволенні села від 
нацистських окупантів у лют. 1943. Всі 
прізвища відомі.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (3,5 × 2,2 м). У центрі похо-
вання розташовано цегляну надгробну 
плиту (0,8 × 1,1 м) з мармуровою мемо-
ріальною дошкою (0,4 × 0,8 м) із при-
святним написом та переліком прізвищ 
похованих воїнів.
У 1956 з тильного боку братської могили 
встановлено скульптурний пам’ятник  
«Скорботний воїн з прапором і коліно-
преклонений воїн з вінком», відлитий  
на ХСФ. Скульптура (вис. 3,4 м) із залі-
зобетону на прямокутному постаменті  
(2,05 × 1,4 × 1,85 м) та на двоступінчас-
тій основі: нижня частина (3,5 × 3,6 м), 
верхня (2,4 × 2,55 м). Постамент та ос-
нова із цегли, тиньковані цементом та 
пофарбовані у червоний колір.
Територію братської могили задернова-
но. Навколо металева огорожа та зелені 
насадження.

Оксана Гула, 
Юрій Палкін, 

Ольга Хованська.

с. бологІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

27. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

28. КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 0,94 км на південь від пів-
денної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973.  
Дослідили А. Криганов у 1983. Провів 
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Вис. 2,5 м, діам. 60 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов.

с. ВІльШана,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. богДанІВське, с. бологІВка, с. ВІльШана 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

29.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Миру,  
у центрі села.
Поховано 24 воїна РСЧА зі складу 1176-го  
стрілецького полку 350-ї стрілецької 
дивізії (6-а армія, Південно-Західний 
фронт) та 6-го окремого батальйону 
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аеродромного обслуговування, які за-
гинули за визволення села від нацист-
ських окупантів та померли від ран  
у шпиталі № 4385 у лют. 1943. Відомо 
14 прізвищ.
Братська могила обмежена бетонним  
бордюром (3,05 × 2,1 м). 1952 з тильного 
боку братської могили встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з ав-
томатом і каскою», відлитий на ХСФ.  
Скульптура (вис. 2,5 м) із залізобетону 
на прямокутному цегляному постаменті 
(1,5 × 1,36 × 1,36 м) та на прямокутному  
плінті (1,9 × 1,85 × 1,24 м). З чолового  
боку постаменту меморіальна марму-
рова дошка (0,6 × 0,8 м) з присвятним  
написом та переліком прізвищ похова-
них воїнів.
Ліворуч від пам’ятника розташовано 
цегляну стелу (2,1 × 9,7 м) з 12 пласти-
ковими меморіальними дошками (1,0 ×  
0,63 м). На стелі вгорі присвятний напис 
та перелік прізвищ воїнів-односельців, 
які загинули під час Другої світової 
війни.
Територію братської могили викладено  
тротуарною плиткою та влаштовано  
2 клумби. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Юрій Палкін, 

Ольга Хованська. 
 
 

с. ВІльШана  
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

29. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

30.   МОГИЛА МАЗКА Г. П., 2004 
(іст.). Сільське кладовище.
Мазко Григорій Пилипович [27.12.1929, 
с. Вільшана, Дворічанський р-н, Хар-
ківська обл. — 21.01.2004, с. Вільшана,  
Дворічанський р-н (тепер Дворічанська  
тергромада, Куп’янський р-н), Харків-
ська обл.] — бригадир, Герой Соціаліс-
тичної Праці (1971), Почесний грома-
дянин Дворічанського р-ну Харківської 
обл. (2000).
Народився у сільській родині. Закінчив  
7 класів Вільшанської середньої школи. 
З 15 р. працював у кузні молотобійцем.  
У 17 р. закінчив курси трактористів. 
11 р. працював трактористом МТС. До 
1960 працював у тракторній бригаді кол-
госпу, а у 1960—87-х рр. — бригадир  
тракторної бригади колгоспу ім. Дзер-
жинського. 
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 8 груд. 1973 присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці.
Рішенням Х сесії ХХІІІ скликання 
Дворічанської райради від 31 берез. 
2000 присвоєно звання Почесний гро-
мадянин Дворічанського району Хар-
ківської області.
Нагороджений орденом Леніна та двічі 
орденом Трудового Червоного Прапо-
ру, медалями. 

На могилі встановлено надмогильну  
плиту (0,12 × 1,15 × 0,52 м) з чорного  
граніту та стелу прямокутної форми  
(1,5 × 0,6 × 0,07 м) на плінті (0,25 × 0,62 ×  
0,18 м) з того ж матеріалу. З чолового  
боку стели вигравіювано фотопортрет  
з присвятним написом, під ним — зобра-
ження 2 квіток гвоздики.
Територію навколо могили викладено 
тротуарною плиткою.

Лариса Колесникова.

30. Могила Мазка Г. П.  
Загальний вигляд.

31.   МОГИЛА ТКАЧОвА Г. Г., 2005 
(іст.). Сільське кладовище.
Ткачов Григорій Гнатович [4.01.1925, 
с. Вільшана, Дворічанський р-н, Хар-
ківська обл. — 30.03.2005, с. Вільшана, 
Дворічанський р-н (тепер Дворічанська 
тергромада, Куп’янський р-н), Харків-
ська обл.] — Герой Соціалістичної Праці  
(1971), комбайнер.
Народився 4 січ. 1925 у с. Вільшана. 
Отримав неповну середню освіту. Потім  
приймав активну участь у воєнних діях  
під час німецько-радянської війни (1941— 
45). Виконував різні бойові завдання, за 
що отримав орден Вітчизняної війни. 
Після війни почав трудову діяльність  
у колгоспі ім. Дзержинського у с. Віль-
шана — комбайнером.

31. Могила Ткачова Г. Г.   
Загальний вигляд.
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Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 8 квіт. 1971 було присвоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці.
Нагороджений 2 орденами Леніна, ме-
далями та надано звання Почесного 
громадянина Дворічанського району.
На могилі покладено надмогильну 
плиту (0,12 × 0,52 × 1,15 м) та встанов-
лено стелу прямокутної форми (1,25 ×  
0,42 × 0,7 м) на плінті (0,24 × 0,62 × 
 0,19 м) з граніту. З чолового боку сте-
ли вигравіювано фотопортрет з інфор-
мативним написом. 
Територію навколо викладено тротуар-
ною плиткою. На могилі влаштовано 
квітник. 

Лідія Чувпило. 
 
 

с. ВІльШана, с. ВоДяне, с. гороб’їВка, с. гракоВе  
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

с. ВоДяне,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

32. КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 1,56 км на північ від 
північної околиці села, за 0,25 км на  
північний схід від шосейної дороги  
у напрямку с. Рідкодуб — с-ще Садовод 
(Великобурлуцька тергромада).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.  
Дослідив К. Бакуменко у 2002. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Вис. 0,9 м, діам. 20 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

33.   МОГИЛА МЕДЯНИКА О. в., 
1985 (іст.). Сільське кладовище.
Медяник Олександр Володимирович 
[07.08.1965, с. Водяне, Дворічанський р-н  
(тепер Дворічанська тергромада, Куп’ян-
ський р-н), Харківська обл. — 04.11.1985,  
ДРА] — рядовий, учасник бойових дій 
в Афганістані.
Народився у робітничій родині. Закінчив  
місцеву школу у смт Дворічна. Спочат-
ку працював у колгоспі на тракторній  
бригаді, а потім у м. Харкові на електро-
апаратному заводі.
У жовт. 1983 призваний до лав Радян-
ської армії РВК. У тому ж році направ-
лений до Афганістану.
Неодноразово брав участь у бойових 
рейдах, розвідках.
4 листоп. 1985 під час бойової десант-
ної операції, група піддалась щільному 
кулеметному обстрілу, внаслідок чого, 

33. Меморіальна дошка Медянику О. В.  
Загальний вигляд.

О. Медяник відволік вогонь противни-
ка на себе та був смертельно поранений 
і, не приходячи в себе, помер.
Нагороджений орденом Червоної Зірки 
(посмертно).
Похований в с. Водяне на місцевому 
кладовищі.

28 трав. 2007 на бічному фасаді Рідкодуб-
ської гімназії (с. Рідкодуб, Дворічанська 
тергромада, Куп’янський р-н) встанов-
лено меморіальну силумінову дошку 
(0,6 × 0,4 м) з присвятним написом.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

34.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). Сіль-
ське кладовище.
Поховано 36 воїнів РСЧА зі складу 36-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (64-а 
армія, Воронезький фронт), 226-го ка-
валерійського полку 13-ї кавалерійської  
дивізії, 201-ї танкової бригади (6-й гв.  
кавалерійський корпус, 3-я танкова армія,  
Воронезький фронт), які загинули під 
час оборони села від нацистських оку-
пантів у черв. 1942 та лют. 1943. Відомо  
2 прізвища.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (2,6 × 1,37 м). 1958 з тильно-
го боку братської могили встановлено  
залізобетонний скульптурний пам’ят-
ник «Воїн з каскою», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,5 м) на двоступін-
частому постаменті із цегли та на 
прямокутній основі, які обличковані 
тротуарною плиткою. Верхня частина  
(1,45 × 1,5 × 1,1 м), нижня частина (2,2 × 
 1,32 × 0,27 м).
З чолового боку постаменту мармурова 
меморіальна дошка (0,8 × 0,5 м) з при-
святним написом та переліком прізвищ 
похованих воїнів.

34. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

с. гороб’їВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

Територію братської могили задернова-
но. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Ольга Хованська, 

Лідія Чувпило. 
 
 

35.   СЕЛИЩЕ (археол.). На правому 
березі р. Оскіл (ліва прит. р. Сіверський 
Донець), на південний схід від с. Го-
роб’ївка, по обидві сторони шляху 
с. Кам’янка—смт Дворічна.
Виявив І. Ляпушкін у 1947, обстежив 
В. Михеєв у 1960-х рр.
Площу не встановлено.
Поверхня селища частково розорюється.

Іван Білько. 
 
 

с. гракоВе,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

36.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. 9 Травня, у сквері.
Поховано 29 воїнів РСЧА зі складу 
226-го кавалерійського полку 83-ї ка-
валерійської дивізії та 201-ї танкової 
бригади 6-го гвардійського кавалерій-
ського корпусу (3-я танкова армія, Во-
ронезький фронт), які загинули в боях 
при визволенні села від нацистських 
окупантів у черв. 1942, лют. 1943. Відо-
мо 15 прізвищ.
1955 на могилі було встановлено скуль-
птурний пам’ятник, який у 1985 заміне-
но на новий «Воїн з каскою», відлитий 
на ХСФ. Скульптура (вис. 2,5 м) із за-
лізобетону на плінті (0,15 × 1,5 × 1,5 м)  
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с. гракоВе, с. гряникІВка, с. ЗапаДне 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

з мармурової крихти та на постаменті  
(1,75 × 1,0 × 1,0 м) з того ж матеріалу.  
З чолового боку постаменту вигравію-
вано присвятний напис.
Біля підніжжя пам’ятника на похилій 
стелі (1,2 × 0,6 × 0,74 м) з мармурової 
крихти металева меморіальна дошка  
(1,0 × 0,6 м) з епітафією. Перед нею — 
вічний вогонь у вигляді п’ятикінцевої 
зірки. Обабіч пам’ятника 10 похилих 
стел (1,2 × 0,6 × 0,75 м) із мармурової 
крихти. З чолового боку кожної стели 
закріплено металеву меморіальну до-
шку (1,0 × 0,62 м) з епітафією та пере-
ліком прізвищ воїнів-односельців, які 
загинули під час Другої світової війни.
Територію викладено залізобетонними 
плитами.

Оксана Гула, 
Лариса Колесникова, 

Ольга Хованська. 
 
 

36. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

с. гряникІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

37.   МОГИЛА КОСТЕНКА І. І., 2016 
(іст.). Сільське кладовище.
Костенко Іван Іванович [13.06.1975,  
с. Тавільжанка, Дворічанський р-н (те-
пер Дворічанська тергромада, Куп’ян-
ський р-н), Харківська обл. — 03.04.2016,  
смт Калинове, Попаснянський р-н, Лу-
ганська обл.] — ст. матрос, учасник АТО.
Загинув 3 квіт. 2016 від міно-вибухової 
травми поблизу смт Калинoве (Попас-
нянський р-н, Луганська обл.).
Похований у с. Гряниківка (Дворічан-
ська тергромада, Куп’янський р-н, Хар-
ківська обл.).
На могилі встановлено надмогильну 
плиту (0,12 × 1,2 × 0,8 м) з чорного гра-
ніту та стелу (1,2 × 0,8 м) прямокутної  
форми зі скісною півовальною верхівкою 

на прямокутному постаменті з того  
ж матеріалу. З чолового боку стели  
вигравіювано фотопортрет та присвят-
ний напис. На правому куті стели — 
шестикінечний хрест, який частково ви-
ходить за межі верхньої частини стели.  
Поряд зі стелою встановлено вазон для 
квітів. На надмогильній плиті зобра-
ження 2 голубів з присвятним написом. 

Територію навколо могили викладено 
тротуарною плиткою.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

37. Могила Костенка І. І.  
Загальний вигляд.

с. ЗапаДне,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

38.   КУРГАН (археол.). За 0,65 км від 
північно-західної околиці с. Западне, за  
0,18 км на північ від шосейної дороги  
у напрямку смт Дворічна — м. Куп’янськ.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.  
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Вис. 1,0 м, діам. 30 м.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено.
Поверхня кургану інтенсивно розорю-
ється.

Геннадій Свистун. 
 
 

39.   КУРГАН (археол.). За 1,96 км на  
південний схід від південної околиці  
с. Западне та за 2,0 км до повороту  
шосейної дороги шосейної дороги у на-
прямку смт Дворічна — м. Куп’янськ.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провів візуальний огляд В. Дідик під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Вис. 0,5 м, діам. 20 м.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено.
Поверхня кургану інтенсивно розорю-
ється.

Геннадій Свистун. 
 
 

40.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За  
0,29 км на північний схід від північно-
східної околиці села, за 0,152 км на пів-
день від шосейної дороги у напрямку  
смт Дворічна — м. Куп’янськ.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973.  
Дослідив К. Бакуменко у 2002. Провів 
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,2—1,4 м,  
діам. 15—30 м. Культурну приналежність  
не визначено. Форма насипу округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

41.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
1,16 км на північний захід від північно- 
західної околиці села, за 0,2 км на захід  
від шосейної дороги у напрямку с. Куть-
ківка — м. Куп’янськ.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Дослідили Б. Шрамко у 1977, К. Баку-
менко у 2002. Провів візуальний огляд  
В. Дідик під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2012.
Складається з 2 курганів. Вис.1,5—3,5 м,  
діам. 25—40 м. Культурну приналежність 
не визначено. Форма насипу округла.
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Розкопки не проводилися. Задернований.
Ярослав Ліхолєтов. 

 
 

42.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За  
2,62 км на північний захід від північної 
околиці села на лівому березі яру.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Дослідили Б. Шрамко у 1977, К. Баку-
менко у 2002. Провів візуальний огляд  
В. Дідик під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2012.
Складається з 3 курганів. Вис. 1,0—2,0 м,  
діам. 20—25 м. Культурну приналежність 
не визначено. Форма насипу округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

43.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 0,93 км на північ від північ-
ної околиці смт Дворічна, на правому  
березі р. Верхня Дворічна (прит. р. Оскіл).
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. Об-
стежили А. Криганов у 1983, К. Баку-
менко у 2002. Провів візуальний огляд  
В. Дідик під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2012.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,5—1,0 м,  
діам. 30 м. Форма — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено.
Поверхня курганів інтенсивно розорю-
ється.

Геннадій Свистун. 
 
 

с. кам’янка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. ЗапаДне, с. кам’янка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

44.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 18 воїнів РСЧА зі складу  
1139-го стрілецького полку 341-ї стрі-
лецької дивізії (57-а армія, Південний  
фронт); 226-го кавалерійського полку 
83-ї кавалерійської дивізії, 201-ї тан-
кової бригади 6-го гвардійського кава-
лерійського корпусу (3-я танкова армія, 
Воронезький фронт) та ін. військових 
частин, які загинули в боях при обо-

роні й визволенні села від нацистських 
окупантів та померли від ран в шпиталі  
№ 2179 у черв. 1942, лют. 1943. Відомо 
всі прізвища.
Братську могилу прямокутної форми 
(3,0 × 1,9 м) обмежено бетонним бор-
дюром. По центру могили розміщено 
надмогильну плиту (0,2 × 1,8 × 0,9 м)  
з цегли, обличковану листовим залізом.  
З чолового боку плити закріплено ме-
моріальну дошку (1,3 × 0,65 м) з мар-
мурової крихти із переліком прізвищ 
похованих воїнів. Перед могилою віч-
ний вогонь у вигляді залізобетонної 
п’ятикутної зірки. 
У 1988, замість скульптурного пам’ят-
ника 1955, з тильного боку від брат-
ської могили встановлено скульптурний  
пам’ятник «Воїн з автоматом», відлитий  
на ХСФ. Скульптура із залізобетону 
(вис. 3,0 м) на прямокутному постаменті  
(3,0 × 1,87 × 1,92 м) із цегли, обличко-
ваному листовим залізом та на основі 
(0,34 × 2,44 × 2,44 м). З чолового боку  
постаменту меморіальна металева дош-
ка (0,5 × 0,7 м) з епітафією. Нижче —  
рельєфне зображення ордену Вітчиз-
няної війни та пам’ятні дати: «1941—
1945».
Обабіч пам’ятника — 2 стели (3,8 ×  
2,7 м) із цегли, обличковані листовим  
залізом з 18 меморіальними металевими  
дошками (1,0 × 0,63 м; 0,5 × 0,75 м) із 
переліком прізвищ воїнів-односельців, 
які загинули на фронтах Другої світової 
війни.
Територію братської могили викладено  
бетонними плитами. Навколо огорожа  
з металевих ланцюгів.

Оксана Гула, 
Лариса Колесникова, 

Ольга Хованська.

44. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

45.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,95 км на схід від в’їзду 
до с. Кам’янка на південно-східній око-
лиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 40 м. Форма кургану —  
округла.

45. Курган № 6. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

46.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 2,34 км  
від в’їзду до с. Кам’янка на південно-
східній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,5—0,9 м, діам. 20—35 м. Форма  
кургану — округла.
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с. кам’янка, с. касянІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

46. Курган № 4. Вигляд із півдня.

46. Курган № 5. Вигляд із півдня.

с. касянІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

47.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис.  
(археол.). За 0,78 км на південний схід 
від мосту через р. Нижня Дворічна 
(прит. р. Оскіл), що розташований на 
південній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час  
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

Вис. 1,5 м, діам. 35 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Іван Білько. 
 
 

47. Курган № 1. Вигляд із заходу.

48.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,93 км на захід від півден-
ної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час  
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

48. Курган № 2. Вигляд із заходу.

Вис. 2,5 м, діам. 40 м. Культурну належ-
ність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

49.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,68 км на захід від півден-
ної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час  
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

49. Курган № 3. Вигляд з півдня.

Вис. 0,5 м, діам. 30 м. Культурну при-
належність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Білько.

50.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,98 км на захід від півден-
ної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

50. Курган № 4. Вигляд із півдня.

Вис. 2,2 м, діам. 40 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Іван Білько. 
 
 

51.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,9 км на північний захід 
від північно-західної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

51. Курган № 5. Вигляд з півночі.

Вис. 2,0 м, діам. 40 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

52.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). На північній околиці села та 
за 0,53 км на північ від сільського клубу.
Провели картографування співробіт-
ники ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час 
геодезичної зйомки 1973. Провів візу-
альний огляд О. Лаптєв під час інвента-
ризації пам’яток археології 2012.
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Вис. 3,0 м, діам. 40 м. Культурну при-
належність не визначено. Форма наси-
пу округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Іван Білько. 
 
 

52. Курган № 8. Вигляд з півночі.

53.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 0,77 км на північ від сіль-
ського клубу.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

53. Курган № 9. Вигляд з півдня.

Вис. 2,0 м, діам. 35 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

54.   КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,07 км на північ від сіль-
ського клубу села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.
Вис. 1.2 м, діам. 35 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.

54. Курган № 10. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводилися. Розорюється.
Іван Білько. 

 
 

55.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
0,3—1,11 км на північ від північно- 
західної околиці села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків). 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,8—1,0 м,  
діам. 30—35. Культурну приналежність 
не визначено. Форма насипів — округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Михайло Любичев. 
 
 

56.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
3 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,6—2,7 км на північ від мосту через 
р. Нижня Дворічна (прит. р. Оскіл), що  
розташований на південній околиці 
с. Касянівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 2 курганів. Вис. 1,0 м, 
діам. 15—20 м. Форма курганів округла.

56. Курган № 13. Вигляд із заходу.

56. Курган № 14. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
курганів розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

57.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 8,4 км на північний схід 
від північної околиці с. Колодязне.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

с. колоДяЗне,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

Вис. 1,2 м, діам. 40 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

57. Курган № 1. Вигляд із заходу.

с. касянІВка, с. колоДяЗне 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

58.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,5 км на північний схід від  
с. Колодязне.
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини 
Російської імперії.



~  123  ~

Провели візуальний огляд В. Дідик та 
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

58. Курган № 2. Вигляд із заходу.

59.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,25 км на південь від пів-
денної околиці с. Колодязне та за 0,37 км 
на захід від дороги.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

59. Курган № 5. Вигляд з півдня.

Вис. 0,7 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

60.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,83 км на південь від пів-
денної околиці с. Колодязне, та за 0,24 
км на схід від дороги.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Вис. 1,4 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

60. Курган № 6. Вигляд зі сходу.

61. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,5 км на південний схід 
від південної околиці с. Колодязне, та 
за 0,89 км на схід від дороги.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,5 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

62.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,4 км на захід від мосту в 
с. Колодязне через р. Верхня Дворічна 
(ліва прит. р. Оскіл).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Вис. 0,3 м, діам. 20 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик.

62. Курган № 10. Вигляд з півдня..

63. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 5,7 км на захід від мосту  
в с. Колодязне через р. Верхня Дворічна  
(ліва прит. р. Оскіл).
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини 
Російської імперії.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.

Вис. 0,9 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ірина Баєва. 
 
 

63. Курган № 13. Вигляд з півночі.

64.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). На 
східній околиці с. Колодязне, за 0,05 км 
на північний схід від кладовища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

64. Курган № 3. Вигляд зі сходу.

64. Курган № 4. Вигляд із півдня.

с. колоДяЗне 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 
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Вис. 0,8—1,5 м, діам. 25—35 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

65.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,81 км на південний схід від південної 
околиці с. Колодязне, та за 1,27 км на 
схід від дороги.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,8—2,5 м, діам. 30—40 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

66.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
5,97 км на захід від мосту в с. Колодязне 
через річку Верхня Дворічна.
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини 
Російської імперії. Провели візуальний 
огляд В. Дідик та І. Білько під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.

Вис. 0,6—2,0 м, діам. 25—45 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ірина Баєва.

66. Курган № 12. Вигляд з півдня.

66. Курган № 11. Вигляд з півдня.

67. Меморіальний комплекс на честь радянських воїнів-визволителів.  
Загальний вигляд.

67.   МЕМОРІАЛЬНИй КОМПЛЕКС  
НА ЧЕСТЬ ЗАГИбЛИХ вОЇНІв-
вИЗвОЛИТЕЛІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Підгірна.
Складається з 2 братських могил. По-
ховано 16 воїнів РСЧА зі складу 116-го  
кавалерійського полку 7-ї гвардійської  
кавалерійської дивізії (6-а армія, Пів-
денно-Західний фронт); 9-ї гвардійської  
стрілецької дивізії (38-а армія, Півден-
но-Західний фронт), які загинули у боях  
при обороні с. Колодязне від нацист-
ських окупантів у 1942, лют. 1943.  
Відомо всі прізвища.
У 1986 проведено перепоховання 4 вої-
нів РСЧА до другої братської могили  
і споруджено меморіальний комплекс.
1953 на першій братській могилі було 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з автоматом», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,5 м) з мармурової  
крихти на плінті (1,7 × 1,7 × 0,3 м) та  
на прямокутному постаменті (2,6 ×  
1,2 × 1,2 м) з того ж матеріалу. З чоло-
вого боку постаменту вигравіювано 
епітафію. Біля підніжжя скульптури —  
надгробна плита з пластиковою мемо-
ріальною дошкою (0,8 × 1,0 м) із пере-
ліком прізвищ похованих воїнів.
Обабіч пам’ятника розташовано 15 по-
хилих стел (1,2 × 0,74 × 0,54 м) з мар-
мурової крихти із меморіальними плас-
тиковими дошками (0,8 × 1,0 м). На 
дошках присвятний напис та перелік 
прізвищ воїнів-односельців, які загину-
ли під час Другої світової війни.
Перед входом до меморіального комп-
лексу містяться багатоступінчасті сходи  
та залізобетонна стела (9,6 × 3,0 м).  

У центральній частині стели — зобра-
ження ордена Вітчизняної війни (діам. 
1,0 м) та присвятний напис.
Територію меморіального комплексу  
викладено бетонними плитами. Навколо  
зелені насадження.

Микола Карпов, 
Лариса Колесникова.

с. красне перШе,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

68.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,22 км від південно-захід-
ної околиці с. Красне Перше.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

с. колоДяЗне, с. красне перШе 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

69.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,93 км від північної околиці с. Красне 
Перше, ліворуч шосейної дороги у на-
прямку с. Кам’янка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
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69. Курган № 13. Вигляд зі сходу.

69. Курган № 14. Вигляд з півдня.

Вис. 0,4—1,6 м, діам. 15—60 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

70.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,08 км від південно-східної околиці  
с. Красне Перше ліворуч ґрунтової до-
роги у напрямку с. Новомлинськ.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,3—2,0 м, діам. 15—40 м. Форма 
кургану — округла.

70. Курган № 15. Вигляд із заходу.

70. Курган № 16. Вигляд із півночі.

70. Курган № 17. Вигляд зі сходу.

70. Курган № 18. Вигляд із півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько.

70. Курган № 19. Вигляд із заходу.

с. кутькІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. красне перШе, с. кутькІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

71.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Пл. Перемоги, в центрі села.
Поховано 28 воїнів РСЧА зі складу 
226-го кавалерійського полку 13-ї кава-
лерійської дивізії, 201-ї танкової брига-
ди 6-го гвардійського кавалерійського  
корпусу (3-я танкова армія, Воронезький  
фронт), які загинули під час оборони 
села від нацистських окупантів у черв. 
1942 та лют. 1943. Відомо всі прізвища.
1956 на могилі встановлено залізобе-
тонний скульптурний пам’ятник «Воїн 
з прапором», відлитий на ХСФ. 1980 за-
мінено на скісну стелу (4,2 × 1,2 × 0,9 м) 
з мармурової крихти на прямокутному 
постаменті (4,9 × 2,5 × 0,25 м) із залізо-
бетону. З чолового боку стели у верхній 
частині барельєфне зображення 2 воїнів, 
посередині дати початку та кінця війни 
з мармурової крихти. У підніжжя стели  
розміщено цегляну плиту (2,5 × 1,1 м)  
з 3 пластиковими меморіальними дош-
ками (1,0 × 0,6 м).

Ліворуч та праворуч від стели вста-
новлено по 1 похилій тумбі із цегли з 
6 залізними меморіальними дошками 
(1,0 × 0,6 м) з присвятним написом та 
переліком прізвищ воїнів-односельців, 
які загинули під час Другої світової війни.
Територію братської могили викладено 
бетонними плитами, частково задерно-
вано. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Ольга Хованська, 

Лідія Чувпило. 
 
 

71. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

72.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
3 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). 
За 2,72—2,84 км на південь від мосту  
через р. Нижня Дворічна (прит. р. Ос-
кіл), що розташований в центрі села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
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вів візуальний огляд О. Лаптєв під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 6 курганів. Вис. 0,3—1,0 м,  
діам. 15—40 м. Форма округла.

72. Схема розташування курганного  
могильника.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
курганів розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

с. лиман Другий,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. кутькІВка, с. лиман Другий 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

73.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). Вул. Цент-
ральна, біля школи.
Поховано 5 воїнів РСЧА зі складу 18-го  
гвардійського стрілецького полку 9-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (38-а  
армія, Південно-Західний фронт); 226-го  
кавалерійського полку 13-ї кавалерій-
ської дивізії, 201-ї танкової бригади 
6-го гвардійського кавалерійського кор-
пусу (3-я танкова армія, Воронезький 
фронт), які загинули під час оборони 
села від нацистських окупантів у черв.- 
лип. 1942. Відомо 3 прізвища.
Братська могила обмежена бетонним  
бордюром (3,6 × 4,2 м). На похованні 
покладено надмогильну залізну плиту 
(3,6 × 1,5 м) з інформативним написом.
1967 з тильного боку братської могили 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з автоматом і букетом квітів», від-
литий на ХСФ. Скульптура (вис. 2,5 м)  
із залізобетону на цегляному постамен-
ті (1,6 × 1,15 × 1,15 м) та на двоступін-
частій основі: верхня (0,2 × 2,1 × 2,1 м), 
нижня (0,1 × 3,1 × 3,1 м). З чолового боку  
постаменту 2 мармурові меморіальні  
дошки: перша (0,5 × 0,7 м), друга (0,5 ×  
0,3 м) з присвятним написом.

73. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

Територію братської могили задерно-
вано. Навколо дерев’яна огорожа та зе-
лені насадження.

Яна Пересьолкова. 
 
 

74. КУРГАН, 3 тис. до н. е. — 1 тис. 
(археол.). За 1,8 км на південний схід 
від залізничного переїзду, на східній 
околиці села.
Провів візуальний огляд О. Лаптєв під 
час інвентаризації пам’яток археології 
у 2012.
Розміри: вис. 1,6 м, діам. 35 м. Культур-
ну приналежність не визначено. Форма 
насипу — округла.
Розкопки не проводилися. Розорюються.

Іван Придатько. 
 
 

75.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 2,0 км  
на південний схід від залізничного 
переїзду, що розташований на східній 
околиці с. Лиман Другий.
Кургани зафіксовано та нанесено на 
військово-топографічну карту західної  
частини Російської імперії. Провів ві-
зуальний огляд О. Лаптєв під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Розміри: вис. 0,8—2,0 м, діам. 35—40 м. 
Культурну приналежність не визначено. 
Форма насипів округла.

75. Курган № 1. Вигляд з півдня.

75. Курган № 2. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводилися. Розорюються.
Іван Придатько.
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с. лиман Другий, с. мечнІкоВе 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

76.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За  
2,97 км на південний схід від залізнич-
ного переїзду, що розташований на схід-
ній околиці с. Лиман Другий.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2016.

76. Курган № 4. Вигляд із заходу.

76. Курган № 5. Вигляд із заходу.

Вис. 0,9—1,5 м, діам. 35—40 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

77.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За  
4,5 км на південний схід від залізнич-
ного переїзду, що розташований на схід-
ній околиці с. Лиман Другий.

Обстежив К. Бакуменко у 2002. Прове-
ли візуальний огляд В. Дідик, І. Білько 
під час інвентаризації пам’яток архео-
логії у 2016.
Складається з 2 курганів. Вис. 0,6—1,4 м,  
діам. 30—40 м. Форма курганів — ок-
ругла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

77. Курган № 6. Вигляд з півночі.

77. Курган № 11. Вигляд з півночі.

78.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
3 тис. до н. е. — 1 тис. (археол.). За 
0,58 км на схід від залізничного переїз-
ду, що розташований на східній околиці  
с. Лиман Другий.
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини 
Російської імперії. Провели візуальний  
огляд В. Дідик та І. Білько під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,9—2,0 м,  
діам. 35—45 м. Форма курганів — ок-
ругла.

78. Курган № 9. Вигляд з півдня.

78. Курган № 8. Вигляд з півночі.

78. Курган № 10. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик.

с. мечнІкоВе,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

79.   ЗАЛИШКИ РОДИННОЇ САДИ-
бИ МЕЧНИКОвА І. І., кін. 18 —  
поч. 19 ст. (іст.). Вул. Мечникова.
Наказом від 9 черв. 1712 та грамотами  
від 11 та 30 жовт. 1718 Георгію Степано-
вичу Мілешту було передано у вічне во-
лодіння місцевість від с. Новомлинськ  
(тепер Дворічанська тергромада, Куп’ян-
ський р-н, Харківська обл.) до с. Арапів-
ка (Луганська обл.).
В селах Іванівка та Панасівка Дворічан-
ської вол. Куп’янського пов., які входили  
в дачу сл. Новомлинськ, були розташова-
ні маєтки батька І. Мечникова — полков-
ника і кавалера І. Мечникова.
Маєток Мечникових знаходився біля  
великого ставка, який зберігся до на-
шого часу. На в’їзді в село, праворуч 
від дороги, знаходились цех для виго-
товлення цегли, печі для випалювання,  
стайні та сад, що сягав до двору вели-
кого П-подібного півтораповерхового  
цегляного будинку, критого бляхою.  
У дитинстві І. Мечников змалював цей 
будинок з балконом, з великими вік-
нами кімнат та невеличкими вікнами 
підвальних приміщень. 
За 40—50 м на північний схід від бу-
динку, в кручі — ставок, до якого вели 
дерев’яні сходи. За ставком, під гору, 
було розташоване льодосховище, в яке 
взимку закладали лід із ставка і вкри-
вали товстим шаром соломи та землі. 
Лід використовували в теплу пору року 
для охолодження молока на молочарні. 
Нижче льодосховища, за 200—250 м на 
південь, була винокурня. На алеях саду 



~  128  ~

знаходились альтанки з лавами для від-
починку.
На в’їзді в село, ліворуч від дороги, зна-
ходились магазин, комори для збіжжя, 
крупорушка, олійниця. Вище будинку, 
на північний схід, знаходились вели-
кий винний підвал і цегляний флігель, 
у дворі флігеля — колодязь. У флігелі 
(людська) готували їжу для найманих 
робітників, де вони і жили під час се-
зонних робіт.
Тут пройшло дитинство І. Мечникова 
пройшло, де в нього пробудились лю-
бов до природи та інтерес до природни-
чих наук, який формувався під впливом 
студента-медика, домашнього вчителя 
старшого брата Лева.
Батько — Ілля Іванович служив офіце-
ром військ царської охорони в м. Санкт-

79. Залишки будинку для прислуги (людська). Загальний вигляд.

79. Погріб. Фрагмент.

Петербург (РФ). Одружився дуже рано 
на донці купця Л. Неваховича, Емілії 
Львівні, матері вченого. Родина мала 
окрім Іллі, ще 3 синів та доньку.
До нашого часу з родинного маєтку  
Мечникових збереглися залишки одно-
поверхового цегляного будинку (люд-
ська), в якому, імовірно, мешкала при-
слуга. Тут у 1960—80-х рр. містилася 
початкова школа. Споруда (8,8 × 10 м) 
займає ділянку 88 кв. м.
Також у доброму стані зберігся цегляний 
погріб на околиці села, в якому, ймовір-
но, І. Мечников проводив свої перші 
дослідження по різному сквашуванню 
молока. Споруда (4,7 × 7,5 × 2,5 м) зай-
має ділянку 135 кв. м.

Тетяна Романова. 
 
 

с. миколаїВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. мечнІкоВе, с. миколаїВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

80.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Цент-
ральна.
Поховано 36 воїнів РСЧА зі складу 7-го  
гвардійського кавалерійського полку 2-ї  
гвардійської кавалерійської дивізії (6-а  
армія, Південно-Західний фронт), 226-го  
кавалерійського полку 83-ї гвардійської 
кавалерійської дивізії, 201-ї танкової 
бригади 6-го гвардійського кавалерій-
ського корпусу (3-я танкова армія, Воро-

незький фронт), які загинули під час 
боїв при обороні й визволенні села від  
нацистських окупантів у лют. 1943.  
Відомо 20 прізвищ.
1953 на братській могилі було вста-
новлено залізобетонний скульптурний  
пам’ятник «Воїн з автоматом», відлитий 
на ХСФ. 1991 замінено на залізобетонну 
стелу (5,0 × 1,55 × 0,26 м) на прямокут-
ному постаменті (1,0 × 1,9 × 0,27 м).  
З чолового боку стели розміщено: 
рельєфне зображення ордена Перемоги  
(діам. 1,0 м) та обличчя 2 воїнів, 
пам’ятні дати, 4 пластикові меморіальні 
дошки (1,27 × 0,72 м) із переліком пріз-
вищ воїнів-односельців, які загинули 
під час Другої світової війни.

80. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

81.   МАйДАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,95 км на захід від центру 
с. Миколаївка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Біля підніжжя стели — надмогильна 
плита (2,55 × 1,9 × 0,22 м) з мармуровою 
меморіальною дошкою (0,63 × 0,75 м) 
з переліком прізвищ похованих воїнів 
та вічний вогонь у вигляді металевої 
п’ятикутної зірки.
Територію братської могили задернова-
но. Навколо бетонна огорожа та зелені 
насадження.

Оксана Гула, 
Валентина Марьонкіна , 

Ольга Хованська. 
 
 

81. Майдан № 1. Вигляд з півдня.
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с. миколаїВка, с. митроФанІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

Вис. 1,5 м, діам. 200 × 150 м. Форма кур-
гану — видовжена.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ірина Баєва. 
 
 

82.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 2,1 км на південь від центру  
с. Миколаївка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

82. Курган № 2. Вигляд з півдня.

Вис. 1,0 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ірина Баєва. 
 
 

83.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). На 
південно-східній околиці с. Миколаїв-
ка, за 0,62 км на схід від водонапірної 
вежі.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

83. Курган № 2. Вигляд з півдня.

83. Курган № 4. Вигляд з півдня.

Вис. 1,5—2,0 м, діам. 20—25 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

84.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 0,2 км на захід від північ-
ної околиці с. Митрофанівка, на підви-
щенні похилого мису на правому березі  
р. Верхня Дворічна (ліва прит. р. Оскіл).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

с. митроФанІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

84. Курган № 3. Вигляд з півночі.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков. 
 
 

85.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,24 км від південної око-
лиці с. Нововасилівка, праворуч шосей-
ної дороги у напрямку с. Колодязне —  
с. Петро-Іванівка.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

85. Курган № 10. Вигляд з півдня.

Вис. 0,5 м, діам. 25 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

86.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,7 км від західної околиці с. Митрофа-
нівка на правому березі балки.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

86. Курган № 1. Вигляд з півночі.

86. Курган № 2. Вигляд із заходу.
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Вис. 0,5—1,0 м, діам. 20—30 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

87.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,81—0,59 км від південної околиці  
с. Нововасилівка обабіч шосейної доро-
ги у напрямку с. Колодязне — с. Петро-
Іванівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Складається з 3 курганів. Вис. 0,5—
2,0 м, діам. 25—45 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

87. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

87. Курган № 5. Вигляд зі сходу.

87. Курган № 6. Вигляд зі сходу.

с. митроФанІВка, с. ноВомлинськ, с. перШотраВнеВе 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

с. ноВомлинськ,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

88.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,16 км від південної околиці с. Ново-
василівка, праворуч шосейної дороги 
у напрямку с. Колодязне — с. Петро-
Іванівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Складається з 3 курганів. Вис. 1,0—2,5 м,  
діам. 30 м. Форма кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

89.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,21 км на південь від шосей-
ної дороги у напрямку смт Дворічна —  
с. Красне Перше.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

89. Курган № 7. Вигляд з півдня.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько.

90.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,57 км на південь від шосейної дороги 
у напрямку смт Дворічна — с. Красне 
Перше.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик, І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Вис. 0,5—1,0 м, діам. 20—25 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

90. Курган № 1. Вигляд з півдня.

90. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

с. перШотраВнеВе,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

91.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Нова.
Поховано 13 воїнів РСЧА зі складу 1176-го  
стрілецького полку 15-го стрілецького 
корпусу 350-ї стрілецької дивізії (6-а 
армія, Південно-Західний фронт), які 
загинули під час оборони села від на-
цистських окупантів у черв. 1942 та 
лют. 1943. Відомо всі прізвища.
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Братська могила прямокутної форми 
(2,1 × 1,25 м). 1956 на могилі встанов-
лено скульптурний пам’ятник «Воїн з  
автоматом і каскою», відлитий на ХСФ.  
Скульптура (вис. 2,2 м) із залізобетону на 
цегляному, тинькованому двоступінчас-
тому постаменті: верхня частина (1,1 ×  
1,4 × 1,4 м), нижня частина (1,6 × 1,6 ×  
0,83 м), який розташовано на трисхід-
частому стилобаті: нижня частина (2,92 ×  
2,93 × 0,6 м). З чолового боку поста-
менту меморіальна дошка (0,4 × 0,55 м)  
з мармурової крихти з присвятним на-
писом. Ліворуч від пам’ятника розта-
шовано цегляну стелу (5,3 × 2,35 м)  
з 5 пластиковими меморіальними дош-
ками (0,63 × 1,0 м) із присвятним на-
писом та переліком прізвищ загиблих 
воїнів-односельців, які загинули під час  
Другої світової війни.
Територію братської могили викладено 
бетонними плитами та обмежено бетон-
ною огорожею. Влаштовано квітники та  
зелені насадження.

Оксана Гула, 
Ольга Хованська, 

Лідія Чувпило. 
 
 

с. перШотраВнеВе, с. петро-ІВанІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

91. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

с. петро-ІВанІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

92.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 1,66 км на південь від 
південної околиці с. Нововасилівка, 
праворуч шосейної дороги у напрямку 
с. Колодязне — с. Петро-Іванівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

Вис. 2,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

92. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

93.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 2,0 км на південь від с. Но-
вовасилівка та за 0,2 км від північної  
околиці с. Петро-Іванівка. Ліворуч шо-
сейної дороги у напрямку с. Петро-Іва-
нівка — с. Колодязне.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

93. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

94.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 0,23 км на схід від цент-
ральної частини східної околиці с. Петро- 
Іванівка в місці в’їзду до села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

94. Курган № 7. Вигляд з півдня.

Вис. 1,8 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

95.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 0,33 км 
на схід від північної околиці с. Петро-
Іванівка, праворуч шосейної дороги  
у напрямку с. Петро-Іванівка — с. Ко-
лодязне.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

95. Курган № 5. Вигляд з півдня.
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95. Курган № 6. Вигляд з півдня.

Складається з 2 курганів. Вис. 0,5—1,0 м,  
діам. 25—30 м. Форма кургану — ок-
ругла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко. 
 
 

96.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,22 км на схід від південної околиці 
с. Петро-Іванівка, за 0,05—0,1 км на 
захід від шосейної дороги у напрямку 
с. Фиголівка — с. Петро-Іванівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

96. Курган № 16. Вигляд із заходу.

96. Курган № 10. Вигляд із заходу.

96. Курган № 11. Вигляд із заходу.

96. Курган № 12. Вигляд зі сходу.

96. Курган № 13. Вигляд зі сходу.

96. Курган № 14. Вигляд із заходу.

96. Курган № 15. Вигляд із заходу.

Вис. 1,0—1,7 м, діам. 25—40 м. Форма 
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков.

97.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 33 воїна РСЧА зі складу 9-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (38-а  
армія, Південно-Західний фронт), 303-ї  
стрілецької дивізії (40-а армія, Воро-
незький фронт), 226-го кавалерійського 
полку 83-ї кавалерійської дивізії та 201-ї  

с. петро-ІВанІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 
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с. петро-ІВанІВка, с. пІски 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

танкової бригади 6-го гвардійського  
кавалерійського корпусу (3-я танкова 
армія, Воронезький фронт), які загину-
ли в боях при обороні й визволенні села 
від нацистських окупантів у черв. 1942,  
лют. 1943. Відомо 11 прізвищ.
1956 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник, який у 1988 
замінено новим «Воїн з прапором», від-
литий на ХСФ. Скульптура (вис. 2,7 м) із  
залізобетону на плінті (0,24 × 2,0 × 1,85 м) 
з мармурової крихти на прямокутному  
постаменті (1,73 × 1,3 × 1,2 м) з того ж 
матеріалу. З чолового боку постаменту 
вигравіювано епітафію.
Біля підніжжя пам’ятника на мармуро-
вій плиті металева меморіальна дошка 
(1,0 × 0,63 м) з присвятним написом.  
Обабіч пам’ятника 8 похилих стел (1,2 ×  
0,46 × 0,2 м) однакового розміру з мар-
мурової крихти із меморіальною мета-
левою дошкою (1,0 × 0,62 м) на кожній.  
На першій дошці, праворуч від пам’ят-
ника — епітафія, на ін. дошках — пере-
лік прізвищ похованих воїнів та воїнів- 
односельців, які загинули під час Другої  
світової війни.
Територію викладено залізобетонними 
плитами. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Лариса Колесникова, 

Ольга Хованська.

97. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

с. пІски,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

98. бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 30 воїнів РСЧА зі складу 
226-го кавалерійського полку 13-ї кава-

лерійської дивізії, 201-ї танкової бри-
гади (6-й гвардійський кавалерійський 
корпус, 3-я армія, Воронезький фронт),  
які загинули під час оборони села від 
нацистських окупантів у лип. 1942 та 
лют. 1943. Відомо 26 прізвищ.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (3,4 × 2,5 м). На могилі роз-
ташовано цегляну похилу плиту (1,76 ×  
0,83 м), обличковану цементом з 2 плас-
тиковими меморіальними дошками: 
перша (0,5 × 0,47 м), друга (0,9 × 0,5 м) 
з присвятним написом та переліком 
прізвищ похованих воїнів. 1957 з тиль-
ного боку братської могили встанов-
лено скульптурний пам’ятник «Воїн 
з прапором і колінопреклонений воїн 
з вінком і каскою», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,75 м) із залізобето-
ну на прямокутному цегляному поста-
менті (2,58 × 2,53 × 2,52 м), обличко-
вано цементом та пофарбовано у сірий  
колір. Ліворуч від пам’ятника розмі-
щено цегляну стелу (2,3 × 3,5 м) з 5 ме-
талевими меморіальними дошками,  
4 з них однакого розміру (1,0 × 0,5 м), 
а одна (0,5 × 0,5 м) з присвятним напи-
сом та переліком прізвищ похованих 
воїнів. Ліворуч від стели залізобетонна  
трибуна (6,0 × 1,15 × 0,7 м).
Територію братської могили викладе-
но тротуарною плиткою та влаштовано 
квітник. Навколо металева огорожа у 
вигляді ланцюга та зелені насадження.

Світлана Бахтіна, 
Оксана Гула, 

Ольга Хованська. 

98. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.
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99. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

с. пІщанка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. пІщанка, с. рІДкоДуб 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

99.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,3 км на північний схід від мосту в  
с. Піщанка через р. Муравка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик, І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

99. Курган № 3. Вигляд з півдня.

99. Курган № 4. Вигляд з півдня.

Складається з 3 курганів. Вис. 0,8—2,2 м,  
діам. 35—50 м. Форма кургану — ок-
ругла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Галина Охріменко.

100.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,92 км на південь від мосту в с. Піщан-
ка через пересихаючу р. Муравка.
Обстежив А. Криганов у 1984. Провели 
візуальний огляд В. Дідик та І. Білько 
під час інвентаризації пам’яток архео-
логії у 2016.

Складається з 2 курганів. Вис. 0,3— 
0,8 м, діам. 20—30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

100. Курган № 5. Вигляд з півдня.

100. Курган № 10. Вигляд з півночі.

101.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
3,53 км на південь від мосту в с. Пі-
щанка.
Зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини  
Російської імперії. Провели візуальний 
огляд В. Дідик та І. Білько під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2016.

101. Курган № 6. Вигляд з півдня.

101. Курган № 7. Вигляд з півночі.

101. Курган № 8. Вигляд з півночі.

101. Курган № 9. Вигляд з півночі.

Складається з 4 курганів. Вис. 0,4—1,3 м,  
діам. 25—40 м. Форма курганів — ок-
руглі.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Світлана Качало. 
 
 

102. бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Чкалова.
Поховано 13 воїнів РСЧА зі складу 226-го  
кавалерійського полку 13-ї кавалерійської  

с. рІДкоДуб,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа
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дивізії, 201-ї танкової бригади 6-го гвар-
дійського кавалерійського корпусу (3-я  
армія, Воронезький фронт), які загинули  
під час оборони села від нацистських 
окупантів у лип. 1942 та лют. 1943.  
У 1980-і рр. проведено допоховання в 
братську могилу 4 воїнів РСЧА, яких 
було знайдено біля будівлі старої шко-
ли. Відомо 8 прізвищ.
Братська могила прямокутної форми 
(2,5 × 1,3 м). 1956 з тильного боку брат-
ської могили встановлено скульптур-
ний пам’ятник «Воїн з автоматом» (вис. 
2,5 м), відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,5 м) із залізобетону на прямо-
кутному восьмигранному цегляному 
постаменті (4,0 × 1,2 × 1,2 м), облич-
кованому цементом, розташованому на 
трисхідчастій основі (2,7 × 2,6 м), яку  
пофарбовано у чорний колір. З чолового 
боку постаменту меморіальна мармуро-
ва дошка (0,5 × 0,3 м) з присвятним на-
писом. Біля підніжжя пам’ятника роз-
міщено меморіальну мармурову плиту 
(1,16 × 0,6 м) з присвятним написом та  
прізвищами загиблих воїнів. Ліворуч 
від пам’ятника встановлено 7 похилих  
бетонних тумб (0,7 × 0,93 × 1,05 м), які  
пов’язані між собою та пофарбовані 
у білий колір. На тумбах металеві ме-
моріальні дошки (0,7 × 0,5 м) з при-
святним написом та переліком прізвищ 
воїнів-односельців, які загинули під час 
Другої світової війни.
Територію братської могили викладено 
тротуарною плиткою та обмежено бе-
тонною огорожею. Влаштовано квітни-
ки та зелені насадження.

Світлана Бахтіна, 
Оксана Гула, 

Ольга Хованська.

102. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.

103. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,14 км на північний захід 
від с. Рідкодуб, за 0,27 км на південний 
схід від південної околиці с. Водяне.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

103. Курган № 1. Вигляд з півночі.

Вис. 1,5 м, діам. 40 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько. 
 
 

104. КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,8 км на південний захід 
від с. Рідкодуб на північний захід від  
ґрунтової дороги у напрямку с. Плеска-
чівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

104. Курган № 2. Вигляд з півночі.

Вис. 1,0 м, діам. 35 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Іван Білько.

105. бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 62 воїна РСЧА зі складу 188-го  
запасного стрілецького полку (Південно- 
Західний фронт); 138-го стрілецького  
полку 48-ї гвардійської стрілецької 
дивізії, 226-го кавалерійського полку 
83-ї кавалерійської дивізії, 201-ї тан-
кової бригади 6-го гвардійського кава-
лерійський корпусу (3-я танкова армія,  
Воронезький фронт), які загинули в боях  
при обороні й визволенні села від на-
цистських окупантів у черв. 1942; лют.-
берез. 1943 та померли від ран у 22-му  
польовому шпиталі. Відомо 38 прізвищ.
Первісно братська могила була розта-
шована на пл. Привокзальній ст. Дво-
річна, згодом її перенесено до центру 
села. 1958 на братській могилі вста-
новлено скульптурний пам’ятник, який  
в 1987 замінено на новий «Воїн з він-
ком», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,5 м) із залізобетону на прямо-
кутному цегляному постаменті (1,9 ×  
1,15 × 1,0 м), тинькованому цементом та  
на основі (0,23 × 3,03 × 1,5 м). Біля під-
ніжжя пам’ятника 2 меморіальні плити  
(1,2 × 0,5 × 0,75 м) із мармурової крихти,  
на яких закріплено пластикові мемо-
ріальні дошки (1,0 × 0,63 м) з присвят-
ним написом та переліком прізвищ за-
гиблих воїнів.

с. таВІльжанка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

с. рІДкоДуб, с. таВІльжанка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

Обабіч пам’ятника розміщено 14 ме-
моріальних плит (1,2 × 0,5 × 0,75 м) із 
мармурової крихти з пластиковими ме-
моріальними дошками (1,0 × 0,63 м) з 
присвятним написом та переліком пріз-
вищ воїнів-односельців, які загинули 
на фронтах Другої світової війни.
Територію викладено бетонними пли-
тами.

Світлана Бахтіна, 
Оксана Гула, 

Ольга Хованська.

105. Братська могила радянських воїнів. 
Загальний вигляд.
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106.  КУРГАН (археол.). За 1,0 км на схід  
від в’їзду до с. Тавільжанка із с. Богда-
нівське, на північ від саду.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки 1973. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

106. Курган № 1. Вигляд з півдня.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу  
округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Наталя Левченко. 
 
 

107.  КУРГАН (археол.). За 1,2 км на 
південь від південної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Обстежив А. Криганов у 1983. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

107. Курган № 10. Вигляд з півночі.

Вис. 1,0 м, діам. 25 м. Культурну при-
належність не визначено. Форма наси-
пу округла.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Наталя Левченко.

108.  КУРГАН (археол.). За 1,0 км на пів-
день від південно-східної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

108. Курган № 11. Вигляд зі сходу.

Вис. 1,5 м, діам. 35 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Наталя Левченко. 
 
 

109.  КУРГАН (археол.). За 1,5 км на пів-
день від південно-східної околиці села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

109. Курган № 12. Вигляд з півдня.

Вис. 1,5 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Наталя Левченко. 
 
 

110.  КУРГАН (археол.). На південній 
околиці села, за 0,38 км на південь від 
кладовища.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 

була представлена на 12 Археологіч-
ному з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

110. Курган № 13. Вигляд з півдня.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований. 
Розорюється.

Наталя Левченко. 
 
 

111.  КУРГАН (археол.). На південній 
околиці села, за 0,27 км на південний 
схід від кладовища.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була 
представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Провів  
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.

111. Курган № 14. Вигляд з півдня.

Вис. 1,2 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Наталя Левченко. 
 
 

с. таВІльжанка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

112.  КУРГАН (археол.). На південній 
околиці села, за 0,9 км на південний 
схід від кладовища.
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с. таВІльжанка, с. токарІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд В. Дідик під час  
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

112. Курган № 15. Вигляд із заходу.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований. 
Розорюється.

Наталя Левченко. 
 
 

113.  КУРГАН (археол.). На південній 
околиці села, за 0,58 км на південний 
схід від кладовища.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у1973. Про-
вів візуальний огляд В. Дідик під час 
інвентаризації пам’яток археології у 2012.

113. Курган № 16. Вигляд зі сходу.

Вис. 1,0 м, діам. 30 м. Культурну прина-
лежність не визначено. Форма насипу 
округла.
Розкопки не проводилися. Задернований.

Наталя Левченко. 
 
 

114.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК 
(археол.). За 0,65—0,73 км на схід від 
в’їзду до с. Тавільжанка, на північ від 
саду.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археологіч-
ної карти Харківської губернії, яка була  

представлена на 12 Археологічному 
з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Про-
вів візуальний огляд В. Дідик під час ін-
вентаризації пам’яток археології 2012.

114. Курган № 2. Вигляд з півдня.

114. Курган № 3. Вигляд з півдня.

Складається з 2 курганів. Вис. 1,5—1,7 м,  
діам. 35—40 м. Культурну приналеж-
ність не визначено.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Наталя Левченко. 
 
 

115.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК  
(археол.). За 2,6 км на південь від півден-
ної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. Провів 
візуальний огляд В. Дідик під час інвен-
таризації пам’яток археології у 2012.
Складається з 3 курганів. Форма — ок-
ругла.

115. Курган № 7. Вигляд зі сходу.

115. Курган № 8.Вигляд зі сходу.

115. Курган № 9.Вигляд зі сходу.

Вис. 0,5—1,8 м, діам. 20—35 м. Куль-
турну приналежність не визначено.
Розкопки не проводилися. Розорюється.

Наталя Левченко. 
 
 

116.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Молодіжна.
Поховано 3 воїна РСЧА зі складу 161-ї  
стрілецької дивізії (18-й стрілецький 
корпус, Воронезький фронт); 241-го  
штурмового авіаполку 205-ї винищу-
вальної авіадивізії (2-а повітряна армія,  
Воронезький фронт); 226-го кавалерій-
ського полку 83-ї кавалерійської дивізії  
(3-я танкова армія, Воронезький фронт); 
201-ї танкової бригади 6-го гвардійсько-
го кавалерійського корпусу (3-я танкова  
армія, Воронезький фронт) та ін. вій-
ськових частин, які загинули в боях при  
обороні й визволенні села від нацист-
ських окупантів у черв. 1942, лют. 1943. 
Відомо всі прізвища.
Братська могила прямокутної форми  
(1,5 × 0,77 м). У 1956 на могилі вста-

с. токарІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа
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новлено скульптурний пам’ятник «Воїн  
з автоматом і каскою», відлитий на ХСФ.  
Скульптура (2,5 м) із залізобетону на  
прямокутному постаменті (1,1 × 1,5 ×  
1,5 м) з цегли, тинькованому цементом  
та на 4-східчастій основі (2,5 × 2,5 ×  
0,15 м) з того ж матеріалу. З чолового 
боку постаменту мармурова меморіаль-
на дошка (0,55 × 0,4 м) з епітафією. 
Біля підніжжя пам’ятника мармурова  
меморіальна дошка (0,55 × 0,73 м) з при-
святним написом і переліком прізвищ  
похованих радянських воїнів.
Обабіч від пам’ятника — 2 стели. Ліво-
руч стела (2,6 × 1,35 × 2,0 м) із залізобе-
тону. Праворуч — стела (3,4 × 1,3 × 2,0 м)  
з цегли. На стелі 5 меморіальних до-
щок: перша (0,5 × 2,0 м), ін. (0,7 × 1,1 м)  
з мармурової крихти із переліком пріз-
вищ воїнів-односельців, які загинули 
під час Другої світової війни.
Територію викладено бетонними пли-
тами. Навколо зелені насадження.

Оксана Гула, 
Лариса Колесникова, 

Ольга Хованська. 
 
 

116. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

с. тополІ,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

117.  бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Цент-
ральна.
Поховано 6 воїнів РСЧА зі складу 226-го  
кавалерійського полку 83-ї кавалерій-
ської дивізії, 201-ї танкової бригади 6-го  
гвардійського кавалерійського корпусу,  
частин 15-го танкового корпусу (3-я 
танкова армія, Воронезький фронт), які 
загинули в боях при обороні й визво-
ленні села від нацистських окупантів  
у лют. 1943. Відомо 3 прізвища.
Братська могила прямокутної форми 
(2,3 × 1,5 м). На ній розміщено марму-
рову меморіальну дошку (0,7 × 0,45 м) 
з епітафією і переліком прізвищ похо-
ваних воїнів.

117. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

1957 з тильного боку від братської мо-
гили встановлено скульптурний пам’ят-
ник «Воїн з вінком», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,5 м) із залізобетону 
на плінті (0,12 × 2,6 × 2,6 м) і на прямо-
кутному двоступінчастому постамен-
ті: верхня частина (1,7 × 1,6 × 0,8 м), 
нижня (1,9 × 1,9 × 0,86 м), тиньковано-
му цементом та пофарбовано у сірий 
колір. З чолового боку постаменту 2 ме-
моріальні дошки з мармурової крихти. 
На першій дошці (0,3 × 0,5 м) — епіта-
фія, на другій дошці (0,35 × 0,53 м) — 
присвятний напис та перелік прізвищ 
похованих воїнів.
Територію викладено бетонними пли-
тами. Навколо зелені насадження.

Світлана Бахтіна, 
Оксана Гула, 

Ольга Хованська. 
 
 

118.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,86 км на захід від західної околиці 
с. Тополі, за 0,2 км на північ від шо-
сейної дороги у напрямку с. Тополі —  
с. Кам’янка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 0,8—1,3 м, діам. 20—30 м. Форма 
кургану — округла.

118. Курган № 1. Вигляд з півдня.

118. Курган № 2. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик.

с. токарІВка, с. тополІ 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 
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119.  КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 2,48 км на південний захід від пів-
денної околиці с. Тополі, за 0,7 км на  
північний захід від шосейної дороги  
у напрямку с-ща Тополі — с. Кам’янка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик, І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.

119. Курган № 3. Вигляд з півночі.

119. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

Вис. 0,6—2,0 м, діам. 25—50 м. Форма  
кургану — округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Віктор Дідик. 
 
 

с. ФиголІВка,
ДВорІчанська селищна
територІальна громаДа

120.  КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.). За 0,12 км на північ від пів-
нічної околиці с. Фиголівка, ліворуч 
шосейної дороги за 0,06 км на захід 
у напрямку с. Фиголівка — с. Петро- 
Іванівка.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
у 1973. Провели візуальний огляд В. Ді-
дик та І. Білько під час інвентаризації 
пам’яток археології у 2016.
Вис. 2,0 м, діам. 30 м. Форма кургану —  
округла.
Розкопки не проводилися. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Микола Фільчаков.

120. Курган № 1. Вигляд з півдня.

с. тополІ, с. ФиголІВка 
ДВорІчанська селищна територІальна громаДа 
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нарис 
про ШеВченкІВську селищну
територІальну громаДу

Карта Шевченківської громади, 2021.

Шевченківську селищну територіальну громаду  
у складі Куп’янського району створено у 2020, 
розташовується у східній частині Харківської об-
ласті. Територія громади (979,1 кв. км) складаєть-
ся з 60 населених пунктів та утворилась шляхом 
об’єднання з 16 сільських та селищних рад кол. 
Шевченківського району (засн. у 1935). Чисельність 
наявного населення Шевченківщини на січ. 2021  
становить 19694 чол. (міського — 6780 та сільсько-
го — 12914). Центр громади — смт Шевченкове (до 
1922 с. Булацелівка), яке розташоване на відстані 
80 км від м. Харкова. Найстаріші населені пункти —  
с. Волоська Балаклія (60-і рр. 17 ст.), с. Нижній  
Бурлук (1706) та с. Великі Хутори (сл. Велике 
1669—1920).

Територія Шевченківської громади розкинулася 
здебільшого у басейні р. Сіверський Донець (пра-
ва прит. р. Дон) та частково у басейні р. Оскіл. По 
території району протікає 6 річок, найбільша з них 
р. Великий Бурлук.

Шевченківська територіальна громада межує 
на півночі — з Великобурлуцькою, на сході — з 
Куп’янською, на півдні — з Ізюмською та Балаклій-

Будинок вокзалу та пам’ятник Т. Г. Шевченку на залізничній станції смт Шевченкове.
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ською, на заході — з Чугуївською та Печенізькою 
громадами Харківської області.

Шевченківська громада має розгалужену транс-
портну мережу. Її територію перетинають залізни-
ця Харків—Куп’янськ та автомагістраль державно-
го підпорядкування Чугуїв—Мілове. 

На території громади переважають чорноземи. Є 
старичні озера, заплавні болотяні ґрунти, солонці та 
солончаки. Площа лісових насаджень бл. 3965 га. 
Переважають середньовікові та молоді насаджен-
ня. Основні деревні породи — дуб, ясен та сосна. 
На Шевченківщині — 3 заказники місцевого зна-
чення, загалом складає 33,9 га: 2 ентомологічних 
та 1 ботанічний. На території представлені водно-
болотні, лучні та степові орнітокомплекси з низ-
кою рідкісних видів, які занесені до Європейського 
Червоного списку (деркач), Червоної книги Украї-
ни (журавель сірий, поручайник, лунь польовий), 
переліку видів тварин, які підлягають особливій 
охороні на території Харківської області (лебідь-
шипун, бугай, чепура велика, чапля руда, куріпка 
сіра, сова болотяна, синиця вусата).

Витоки фрагментарних професійно-наукових іс-
торико-археологічних досліджень на теренах суч. 
Шевченківщини слід віднести до кін. 19 ― поч. 20 ст.

Визначною подією для розвитку археології, як 
для Харківщини, так і в цілому для Слобожанщини 
став 12 Всеросійський Археологічний з’їзд, що від-
бувся у 1902 в м. Харкові. Організаційний комітет 
підготовки з’їзду очолив відомий харківський істо-
рик Д. Багалій — професор Харківського універси-
тету, академік УАН, який організував масштабний 
збір інформації, археологічні обстеження території 
з метою виявлення пам’яток старожитності та архе-
ологічні дослідження за участі вчених та краєзнав-
ців Харківської губернії й запрошених дослідників 
з ін. міст. Напередодні з’їзду завдяки обстеженням 
і збору інформації було створено першу археоло-
гічну мапу Харківської губернії, де в межах суч. 
Шевченківської громади було позначено кургани 
та кам’яні баби, що знайшло своє відображення і 

в пояснювальному тексті до цієї мапи. Окрім того, 
біля с. Нижній Бурлук було зібрано підйомний ма-
теріал, який частково (знаряддя праці, залишки 
зброї та кераміки), представлено у широкому колі 
Харківських старожитностей на виставці, що пра-
цювала під час з’їзду.

Більш ніж через півстоліття, у 1956 експедиція 
під керівництвом Б. Шрамка дослідила поселення 
епохи бронзи (4 тис. до н. е. ― 2 тис.) біля с. Ар-
кадівка. Виявлено невеликі фрагменти кераміки та 
відщепи кременю. Ці матеріали увійшли до енцик-
лопедичного видання «Археологічні пам’ятки Ук-
раїнської РСР», що у 1966 вийшли під редакцією 
історика та археолога Д. Телегіна.

Окрім того, за даними краєзнавця та історика 
А. Булиги, у 1966 у глиняному кар’єрі біля с. Во-
лоська Балаклія було випадково виявлено могиль-
ник часів фінального періоду бронзового віку 
(1300―750 рр. до н. е.).

Наприкін. 1960-х рр. біля с. Волоська Балаклія 
під час проведення планових сільськогосподар-
ських робіт було знайдено крем’яні пластинки, 
скребла та кам’яну сокиру (поч. 4 тис. до н. е.).

У 1971 біля с. Аркадівка, на лівому березі р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський Донець), 
місцевим вчителем історії (ім’я встановити не  
вдалося) виявлено крем’яне вістря списа, яке  
датується бл. 4 тис. до н. е. Біля с. Гетьманівка  
випадково було розкопано катакомбу із залишками 
глиняного посуду та зброї. Місце зберігання знахі-
док невідомо.

У 1972 біля с. Великі Хутори учнями місцевої 
школи було випадково знайдено бронзовий нако-
нечник стріли.

У 1973 під час геодезичної зйомки майже всі відомі 
археологічні об’єкти Шевченківського району кар-
тографували співробітники ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ».

Також варто зазначити, що біля с. Сподобівка у 
1975 місцевими жителями було випадково виявле-
но крем’яний ніж, а у 1986 біля кар’єру на околиці 
с. Старовірівка знайдено кам’яний розтирач (більш 
вузьке датування встановити не вдалося).

Етнографічна експозиція Шевченківського краєзнавчого музею.
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Знахідки зі Сподобівського кургану (1993).

Кам’яний розтирач (с. Старовірівка).

Кам’яний молоток (с. Гетьманівка).

Кам’яний молоток (с. Старовірівка).

У 1979 біля с. Волоська Балаклія та с. Мостове 
Єнакієвською археологічною експедицією було 
розкопано 6 курганів. Місце зберігання знахідок 
невідомо. Кургани належать до катакомбної куль-
тури епохи бронзи. Було досліджено 4 поховання 
бабинської культури (22/21―18 ст. до н. е.).

У 1993 біля с. Сподобівка фахівцями-археолога-
ми ХІМ, під час планової археологічної експедиції 
було досліджено 1 курган, матеріали знахідок з 
якого зберігаються у ХІМ ім. М. Ф. Сумцова.

Влітку 2010 аспірант ХДАК О. Лаптєв здійс-
нював розвідки у долині р. Синиха (права прит. 
р. Оскіл), де відкрив та обстежив 3 поселення доби 
бронзи біля с. Федорівка, 2 поселення біля с. Ду-
ванка, одне з яких є багатошаровим (епоха бронзи 
та салтівська культура).

Під час роботи Середньовічної експедиції ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди у 2015 під керівництвом В. Ко-
лоди, біля с. Василенкове було відкрито та обсте-
жено багатошарове поселення (селище «Василен-
кове»), на якому виявлені старожитності бронзової 
доби (в її загальних межах, салтівської культури та 
слобожанської культури 18—19 ст).

Влітку 2018 співробітники ОКЗ «ХНМЦОКС»: 
В. Дідик, І. Білько та С. Качало під час проведення 
планової інвентаризації пам’яток археології огля-
нули низку об’єктів археологічної спадщини Шев-
ченківщини, серед яких могильники та поселення,  
які раніше було досліджено вищезгаданими нау-
ковцями та проєктними інститутами.

Втім понад століття фрагментарних досліджень 
археологічної спадщини Шевченківщини було 
здійснено дуже мало. Перш за все, очевидною є не-
рівномірність досліджень як окремих культурних 
та історичних явищ, так і всього часового періоду, 
що охоплює суч. археологія (від палеоліту до часів 
заселення Слобожанщини).

Іррегулярність та епізодичність присутності мис-
ливських спільнот на теренах Харківщини почи-
наючи з часів пізнього палеоліту (40/35 ― 10 тис. 
до н. е.) до заключних етапів мідно-кам’яного віку 
(енеоліту) (6―4 тис. до н. е.), враховуючі відомі 
наявні археологічні та історичні дослідження не 
дають нам науково доведених фактів присутності 
людини на території суч. Шевченківщини. Лише 
перехідний період мідно-кам’яного віку представ-
лений мінімальними фрагментарними знахідками  
біля с. Волоська Балаклія у вигляді пластинок 
та відщепів кременю, кам’яної сокири, наконеч-
ника списа та 2 кам’яні молотки і тертку (біля 
с. Гетьманівка та с. Старовірівка).

Враховуючи майже відсутню ступінь археоло-
гічної дослідженості, а також внаслідок палеоеко-
логічної (палеодемекологічної) особливості міс-
цевості, бронзова доба (4 ― поч. 1 тис. до н. е.) 
представлена переважно курганними комплексами  
(курганами та майданами) рідше поселеннями.  
3 поселення, які в широкому хронологічному полі 
представляють бронзову добу знаходяться біля сіл 
Дуванка та Федорівка.

Період середньої бронзи відображений старо-
житностями катакомбної культури, яка займає  



~  145  ~

 
нарис про ШеВченкІВську селищну територІальну громаДу

Глиняний горщик, знайдений біля с. Гетьманівка.

великий відтинок часу (27/25―21 ст. до н. е.). Але, 
в означених географічних межах суч. Шевченків-
ської громади катакомбна культурно-історична 
спільнота представлена курганними похованнями 
та поселеннями донецького (осколо-донецького) 
типу або харківсько-воронезькою групою. Під час 
розкопок біля с. Волоська Балаклія, с. Мостове та 
с. Сподобівка загалом було досліджено 23 катаком-
бних поховання, в яких було знайдено 18 горщиків, 
які належать до цих 2 типів культурно-історичних  
спільнот.

Характерна особливість посуду донецької гру-
пи є орнамент, що наносився відбитками простого 
або перевитого шнура. Візерунок складався з го-
ризонтальних рядів кіл-фестонів, що спускалися 
від вінця до дна. Горщики харківсько-воронезької 
групи видовжених пропорцій з покатими плічками 
і високою лійчатою шийкою, прикрашені відбит-
ками одинарного або подвійного шнура, зубчато-
го штампа та різними нарізками. Особливо виді-
ляються розміщені на плічках посудин півовали, 
звернені закрученими частинами вгору. У похован-
нях біля с. Волоська Балаклія також було виявлено 
2 крем’яних наконечники до списів, вискові кільця, 
браслет та залишки дерев’яного посуду, а також 
фрагменти глиняного горщика та бронзовий ніж 
біля с. Гетьманівка.

Бабинська культура (культура багатоваликової  
кераміки, культурне коло Бабине (22/21―18 ст.  
до н. е.) являється наступним перехідним етапом 
середньої до пізньої фази доби бронзи. В її форму-
ванні значну роль відіграло населення харківсько-
воронезької катакомбної культури, яке під тиском 
донсько-волзької абашевської культури коліснич-
них мігрувало на схід України, продовживши лан-
цюгову реакцію культурних змін, започаткованих  
на південному Уралі. Бабинська культура в загаль-
них своїх кордонах простяглася по степовим та  
лісостеповим регіонам від р. Дон та р. Прут (прит. 
р. Дунай), а також зрідка зустрічається на території 
степової частини Кримського півострову та пониззі 
Дону у вигляді нової спорідненої кам’янсько-лівен-
цівської культури. Основним видом господарської 
діяльності жителів бабинських племен було від-
гінне пастуше скотарство, яке мало доповнення  
у вигляді мисливства та рибальства, рільництвом 
за допомогою примітивного дерев’яного рала. 
Ремісники бабинської культури займались відлив-
кою бронзових інструментів, прикрас, виготовлен-
ням зброї та побутових предметів — ножів, тесел, 
сокир. Основною формою посуду був гостро ре-
берний горщик із високими вінцями. Особливою 
рисою бабинської кераміки є рельєфні пружкові 
та лінійно-кутові орнаменти. Своїх небіжчиків ба-
бинські носії ховали у неглибоких ґрунтових ямах, 
іноді доповнених кам’яною скринею чи дерев’яним 
зрубом влаштованих у курганні насипи. Поховані  
у зібганому стані, на лівому боці були орієнтовані  
у широтному або меридіальному напрямках, переваж-
но головою до заходу чи сходу. Під час розкопок 
у 1979 біля c. Волоська Балаклія було досліджено  

Залишки бронзового ножа.

Металевий наконечник списа.

Сарматський меч, знайдений біля смт Шевченкове.

Слов’янський меч, знайдений поблизу с. Ставище.

Фрагмент металевого ножа.
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4 поховання культури багатопружкової кераміки,  
в яких було знайдено рідкісні горщики з візерунка-
ми, утвореними багатьма валиками. Валик наліп-
лювався або формувався з шару глиняної обмазки, 
накладеної на поверхню посудини.

Етнокультурне утворення зрубної КІС (18―13 ст. 
до н. е.) періоду пізньої бронзи дозволяють атрибу-
тувати знахідки кераміки з 2 поселень на околицях 
сіл Дуванка та Федорівка.

На поч. ранньої залізної доби (серед. 7 ― поч. 
3 ст. до н. е.) значна територія Харківщини засе-
лена скіфоїдними іраномовними землеробськими 
племенами, але археологічних відкладень даного  
періоду не віднайдено у межах суч. Шевченківської  
громади.

Сарматські пам’ятки (3―1 ст. до н. е.) представ-
лені курганним похованням біля с. Мостове. У за-
хороненні було виявлено намисто, привіски та ін. 
прикраси виготовлені з кісток і зубів тварин. Про 
часткове перебування сарматів біля смт Шевчен-
кове свідчить знайдений наприкін. 1980-х рр. меч 
(акінак).

Невеликий обсяг польових робіт із відкриття, 
вивчення та культурної атрибуції старожитностей 
ранньозалізної доби не дають повної картини про 
цей етап прадавньої історії суч. Шевченківщини.

Про існування протослов’янських землеробських  
племен черняхівської культури (2―6 ст.), свідчать 
матеріальні залишки могильника культури «полів 
поховань» на околиці с. Волоська Балаклія, який  
репрезентований знахідками у вигляді глечиків  
з орнаментом.

В епоху раннього середньовіччя територія суч. 
громади входила у межі ареалу пеньківської куль-
тури (2-а пол. 5—7 (поч. 8) ст.), яка проходила по 
лісостеповій смузі України та займала територію 
від р. Прут (прит. р. Дунай) до р. Оскіл і р. Сівер-
ський Донець. Носії пеньківської культури, до 
складу яких входили різні племінні групи (в т. ч. 
і слов’яни), відомі в писемних джерелах як анти. 
Вони були осілими, селилися переважно неподалік 
річок та займались орним землеробством. Анти 
перебували у формуванні класових відносин. Ви-
готовлення прикрас та знарядь праці забезпечувало 
ливарне та ковальське ремесло. Зовнішня торгівля 
була мінімальною з більш розвиненими південними 
регіонами. Але на сьогоднішній день, присутність 
представників пеньківської археологічної культури 
на теренах Шевченківщини потребує матеріальних 
підтверджень шляхом наукових та подальших архе-
ологічних досліджень.

Салтівсько-маяцька (салтівська) археологічна 
культура (серед. 8 ― поч. 10 ст.) репрезентована  
лише частково багатошаровим поселенням біля 
с. Василенкове, де було знайдено доволі незначні 
речові залишки життєдіяльності людини, у вигляді 
битого глиняного посуду. Такі знахідки можуть вка-
зувати на сезонно-кочовий спосіб життя салтівсь-
кого населення в даній місцевості. Салтівську куль-
туру науковці вважають втіленням матеріальної та 

Кам’яна баба на околиці с. Богодарівка.

Кресало.

Металеві наконечники стріл (10―13 ст.).
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духовної культури багатьох народів, що населяли 
державу Хозарію (Хозарський каганат).

У перехідний період від раннього до пізнього 
середньовіччя терени суч. Шевченківщини опи-
нились в ареалі домінування конгломерату поло-
вецьких племен (поч. 11―13 ст.). Вся територія, 
яка знаходиться у межиріччі Осколу та Сіверського 
Дінця, входила до воєнно-політичних, культурних 
та торговельно-економічних сфер впливу Донець-
кої орди, що була частиною ханства, конфедера-
ції половецьких орд під назвою Чорна Куманія, 
яка була частиною Дешт-і-Кипчак («Половецький 
степ»). Відображення культури кочівників доби 
пізнього середньовіччя представляє кам’яна баба 
на північній околиці с. Богодарівка, а також втра-
чені зразки кам’яних половецьких баб, які знахо-
дились на похованнях біля смт Шевченкове та кол. 
с. Корніївка.

Епоха Київської Русі на сьогоднішній день не 
знайшла широкого матеріального відображення. 
З історичної точки зору даний період репрезенто-
ваний В. Бєліковим у 1987, учителем історії Во-
лосько-Балаклійської школи, який досліджував 
джерела походу князя Ігоря на половців у 1185, де 
доводив, що перші витоки битви розпочиналися 
саме на території суч. Шевченківської громади біля 
с. Борівське. На околицях с. Волоська Балаклія 
було знайдено декілька наконечників стріл, креса-
ло та металевий ніж.

У 13 ст. під час монгольської навали на Київську 
Русь територія втрачає політичну самостійність та 
входить до складу Монгольської імперії. Наприкін. 
14 ст. у результаті критичного збігу природніх та 
військово-політичних катаклізмів суч. територія 
Шевченківщини входила у т. зв. «Дике поле», а на 
півночі від неї проходив кордон татарського держа-
воутворення «Яголдаєва тьма». 

У 16 ст. на цій території стали з’являтися групи  
українців і росіян, які займалися полюванням, борт-
ництвом, рибальством. В цей же час російський 
уряд для захисту своїх південних кордонів органі-
зував регулярну сторожову службу.

З серед. 17 ст. розпочинається масове заселення 
Слобожанщини. Козацькі і селянські сім’ї з Цент-
ральної та Правобережної України направляються 
на лівий берег Дніпра, рятуючись від утисків поль-
ської шляхти, набігів кримських татар та безпере-
рвних міжусобних війн «Руїни». Просуваючись 
все далі на схід, вони заселяють вільні землі Сло-
божанщини. Московський цар Олексій Михайло-
вич Романов всіляко заохочував переселенців, по-
обіцявши їм суттєві привілеї.

У 2-й пол. 17 ст. згідно картографічних ма-
теріалів, територія знаходилась в тиловій зоні Ізюм-
ської оборонної лінії, яка стала частковим відгалу-
женням Бєлгородської оборонної лінії та вже був 
відомий населений пункт ― Волоська Балаклія. 
Початок селу поклали козацькі оселі на правому 
березі р. Суха Балаклійка (зараз р. Волоська Ба-
лаклійка). Деякий час це поселення носило відразу 
2 назви — Балаклієве і хут. Щеняче. Перша назва 

пов’язана з назвою р. Балаклійка, а друга пішла ні-
бито від Щеняцької могили, що височить неподалік 
від села. Про цю могилу згадується ще в царській 
грамоті від 4 трав. 1647 (сюди відступили татари  
після битви під м. Ізюм). Вірогідних даних про  
походження назви могили не виявлено.

Хут. Балаклієве (Щеняче) виник у важко прохід-
ній місцевості, з трьох боків він був оточений прит. 
р. Суха Балаклійка, болотами, ярами, дібровами та 
горбами. Вони надійно захищали поселення від на-
падів кримських татар, які в ті роки часто робили 
набіги на Слобожанщину та на південну околицю 
Російської держави. В 2-й пол. 18 — на поч. 20 ст., 
коли небезпека з боку кримських татар зникла, нав-
коло старого села виникла кілька окремих хуторів —  
Вольниця, Ловейківка, Софіївка, Корніївка. Одну  
з частин старого села на правому березі р. Балаклій-
ка почали називати окремим хут. Щеняче. 

Переселенці, практично одразу, стали будувати 
церкви і намагалися всіляко розвивати освіту. При 
церквах засновували братські та недільні школи.  
Перші церкви було зведено у 1680 у Волоській 
Балаклії та в 1705 у Нижньому Бурлуку. На поч. 
18 ст. в цих селах працювали козацькі школи. В них  
викладалася церковно-слов’янська та російська гра-
матика, але українською мовою, якою розмовляли 
дяки-вчителі та учні. Шкільні приміщення будува-
ли біля церков, вони ділилися на 2 частини. В одній 
жив дяк з сім’єю, а в іншій проходив навчальний 
процес. За довгими столами сиділи 3 класи учнів. 
Всі вони перебували в одній кімнаті, тому школа  
називалася однокласною, хоч навчання тривало 3 р.  
В 1 класі вивчали буквар, в 2 — часослов, у 3 — 
псалтир. У 2 і 3 класах вчили також письму. В шко-
лах завжди нараховувалося по кілька дес. учнів.

Наприкін. 17 — поч. 18 ст. уряд Російської дер-
жави посилив наступ на автономію Гетьманщини  
та Слобожанщини. Обмежувались права та воль-
ності козаків, посилювалась експлуатація селян,  
активізувався процес захоплення українських  
земель російськими та закордонними дворянами, 
представниками старшинсько-козацьких родин. 
Так, с. Волоська Балаклія заволодів генерал-майор 
Федір Шидловський, але незабаром він потрапив у 
царську немилість, його було віддано волоському 
(молдавському) стольнику Д. Єнакієву. Це стало-
ся у 1711—12 після невдалого Прутського походу 
Петра І, коли в Росію переселилося багато волохів 
разом з князем Кантемиром. Саме тоді найстаріше 
село Шевченківщини набуло суч. назви.

У 1705 на жалуваній землі під прапорного Федо-
ра Картавого виник другий найстаріший населений 
пункт — Нижній Бурлук. Він знаходився на право-
му березі Великого Бурлука, нижче від сіл Великий 
Бурлук та Середній Бурлук, що й зумовило назву 
поселення. В наступні роки Нижній Бурлук мав ба-
гато власників, які змінювали один одного. 

У 1-й пол. 18 ст. було засновано суч. с. Роздольне.  
Його і ще декілька сіл і містечок заснував князь Кан-
темир під назвами Кантемири або Кантемирівка.  
Населені пункти з такими назвами і досі зустрічаються  
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на Харківщині. Родина Кантемирів володіла селом 
близько століття, і лише на поч. 30-х рр. 19 ст. їх 
останній представник помер, не залишивши після 
себе нащадків. Населений пункт перейшов до рук 
князів Шаховських.

У серед. 18 ст. часті повені та низький болотис-
тий берег р. Великий Бурлук змусили жителів Кан-
темирівки переселитися вище, на береги невеликої 
лівої прит. Великого Бурлука р. Лозова. Від неї нове 
поселення стали називати Лозовим. В серед. 19 ст. 
перейменували на Богородишне, в 1925 на Ленінку,  
а у 2016 — Роздольне.

Майже одночасно із с. Роздольне відбулося за-
снування і с. Новомиколаївка (до 1895 ― с. Чер-
нещина), одного з найбільших населених пунктів  
Шевченківщини 19—20 ст. Спочатку хутір назива-
ли Гусинкою, потім Чернечим. Він належав Зміїв-
ському Свято-Преображенському монастирю. На  
цих землях проживали монастирські селяни та  
інколи перебував ігумен с ченцями. Суч. назва скла-
лася у 1857, в селі було споруджено Миколаївську 
церкву. В Куп’янському повіті, в якому в той час 
перебувало Чернече, вже існувало кілька Миколаї-
вок, тому це поселення назвали Новомиколаївкою. 

Заселення території суч. Шевченківщини розпо-
чиналося досить повільними темпами у 17 — 1-й  
пол. 18 ст., але у 2-й пол. 18 ст. цей процес значно  
активізувався. Після російсько-турецької війни 
(1768—74), зникла небезпека набігів кримських  
татар, а родючі малозаселені землі швидко знайшли 
нових господарів. Ними ставали кол. військові та 
цивільні чиновники. У 1780 на берегах р. Зубарів-
ка (Березівка) було засновано хут. Березівський 
(тепер Березівка), який належав асесорші Лукерії 
Степанівні Плотниковій, а потім її синові. Ще  
у серед. 17 ст. з’являється Старовірівка, але спо-
чатку під назвою Макарівка і тільки у 1850 за суч.  
назвою. Назва села пов’язана з тим, що раніше  
в ньому проживало багато старообрядців. У 1853 
було збудовано дерев’яну церкву ікони Казанської 
Божої Матері.

У 70—80-х рр. 18 ст. з’являються хутори: Буць-
кий, Іванівка та Петрівка. Їх засновником є пору-
чик Герасим Герасимович Буцький, представник 
заможної козацької родини з Полтавщини. Він був 
один з представників величезної когорти російсь-
ких, українських та іноземних дворян, які напри-
кін. 18 ст. — поч. 19 ст. прагнули розбагатіти за 
рахунок слобожанських чорноземів. Саме вони 
поклали початок цілому ряду населених пунктів 
Шевченківщини, особливо в долині р. Великий 
Бурлук. При цьому майже всі вони спочатку мали 
назву — Бурлуцькі (Бурлуки). Пізніше у деяких 
біло змінено назву. Більша частина цих населених 
пунктів збереглися до наших днів.

Серед багатьох найбагатших і найвпливовіших 
українсько-козацьких родин на Слобожанщині, 
які мали свої володіння і на Шевченківщині, слід 
відзначити династію волоських дворян Булацелів. 
Засновником роду став Варлаам Тихонович Була-
цель, який переїхав до Росії у 1734, отримав росій-

ське підданство і швидко розбагатів. У 1752 він 
отримав чин генерал-майора і пішов у відставку. 
Точна поява його на Шевченківщині невідома, але 
відомо що з 1773 він разом з бригадним генералом 
Я. Капністовим та І. Скерлетом були власниками 
сл. Волоська Балаклія. Сини В. Булацеля — Ілля 
та Григорій теж були військовими, після відставки 
вони управляли сімейними земельними статками і 
по можливості їх розширювали. Дружина В. Була-
целя — Катерина Олексіївна Стремоухова у 1790 
на правому березі р. Середня Балаклійка заснувала 
с. Богодарівка. Загалом наприкін. 18 ст. володіння  
Булацелів розтяглися від р. Гусинка до с. Безмя-
тежне та с. Волоська Балаклія, а самі села перебу-
вали у власності цієї родини до відміни кріпосно-
го права. На межі 19—20 ст. Булацелям належало 
10400 дес. (11336 га) землі, вони залишалися най-
багатшими поміщиками Шевченківщини.

У 90-х рр. 18 ст. в долині р. Середня Балаклійка 
виникло ще декілька хуторів: Балаклійський (суч. 
с. Семенівка), Іванівський, Олександрівський, Го-
ловинський (у 19 ст. Смирне). У 20 ст. всі ці населені 
пункти об’єдналися в єдине село — с. Петропілля. 
У 19—20 ст. на Шевченківщині нараховувалося не 
менше 22 сіл та хуторів. Але заселення на цьому не 
припинилося. Вже на поч. 19 ст. з’являються нові  
хутори: Вишневський, Мар’їнський, Мирна Доли-
на, Бабина Долина, Раївка та села: Станіславське, 
Луізенталь (суч. Раївка). Остаточно с. Раївка сфор-
мувалалось в серед. 20 ст., коли до нього приєдна-
ли хутори Бабину Долину (Бабу) та Мирну Долину.  
В 2-й пол. 19 ст. з’явилось с. Кривцівка (Кравцівка) 
по прізвищу поміщика О. Кривцова, з 2 хуторів —  
Віднога і Новоселідебний (Новоселівка). Одно-
часно виникає с. Баранове (раніше Михайлівка). 
В 20—30-х рр. 19 ст. засновано села: Зорянське, 
Смолівка, Тетянівка, Василенкове, хутори Софіївка 
та Бурлуцький-Капустянський (тепер с. Гетьманівка).

У 2-й пол. 19 ст., після скасування кріпосного 
права, в ході заселення Шевченківщини відбулися 
суттєві зміни. Якщо раніше населені пункти засно-
вували, переважно, поміщики, то тепер це стали 
робити селяни. Так, у 1885—86 на правому березі 
р. Великий Бурлук поселилося бл. 80 сімей росій-
ських селян, започаткувавши історію с. Аркадів-
ка. Всі вони були з с. Аркадівка Бєлгородського  
повіту. Їх перша вулиця була на місці кол. хут. Ми-
кільський, тому поселення деякий час називалося  
Микільською громадою, а вже у 20 ст. отримало  
свою суч. назву. У цей період чимало російських 
селян переселилося на Слобожанщину. Так, одна 
з груп переселенців облюбувала північну околи-
цю Шишківки, ін. зупинилася у центральній час-
тині Гетьманівки. Кілька десятків родин заснували 
с. Олійникове (Крейдянку), обравши собі правий 
берег р. Великий Бурлук. Свою назву отримало 
від великої кількості місцевих родин Олійників, а 
також від покладів крейди, що часто зустрічаєть-
ся на правому березі. Наприкін. 19 ст. з’являються  
хутори: Романівка, 1-й Гусинський, 2-й Гусин-
ський і Дуванка. У 1893 вихідцями із Стецьківської  
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волості Сумщини, відбулося народження майбут-
нього с. Олександрівка, до якого увійшло декілька 
хуторів. 

1896 став знаменним в історії смт Шевченкове 
(до 1922 с. Булацелівка, Старовірівська волость, 
Куп’янський повіт, Харківська губернія). Це було 
пов’язано із введенням в експлуатацію в 1895 заліз-
ниці Харків—Балашов, яка пройшла через м. Чу-
гуїв та м. Куп’янськ та одночасно дала поштовх 
для заснування селища, що нині зветься Шевчен-
кове. Ця територія належала поміщикам Булаце-
лям. Вони згодились віддати під залізницю частину 
своєї землі при умові, що їх прізвищем буде названа  
залізнична станція. Пізніше ця назва розповсюди-
лася на село, що стало формуватися навколо стан-
ції. Станцію будували у 1895—96 із цегли місце-
вого виробництва. Її випалювали у с. Петропілля  
і на возах возили до залізниці. Першим жителем 
кол. с. Булацелівка став купець Олексій Бабков, 
який у 1896 купив ділянку землі у Булацеля біля 
залізниці, побудував будинок та зернозсипку і став 
скуповувати у навколишніх селян хліб. Незабаром 
біля нього стали селитися ін. купці, будувати бу-
динки, дерев’яні склади, зернозсипки та крамниці.

Вже напередодні революції 1905—07 у селі нара-
ховувалося 8 крамниць, 7 зернозсипок, кузня, кор-
чма, 2 вітряки. У селі з’явились дрібні ремісники:  
ковалі, лимарі, кравці. На прилеглих землях у 1906  
виникли хутори Огурцівка і Зорянка. Ці назви по-
ходять від прізвищ купців Огурцова і Зоріна, які  
купили у Булацеля земельні ділянки, а потім пере-
продали їх селянам, що прибули сюди з Полтав-
щини і Катеринославщини. Однак більшість селян  
цих хуторів, як і жителі Кашинського і Булацелівки,  
мали такі невеличкі земельні наділи, що змушені 
були йти в найми в економію Булацеля або до 
сусідніх поміщиків. Робочий день в економіях три-
вав 12—14 год. За надмірну і важку працю робіт-
ник одержував лише 30 коп. Становище селянства, 
особливо його біднішої частини, ставало щодалі  
гіршим. Ціни на зерно та сільськогосподарську 
продукцію падали, в той же час ціни на товари, не-
обхідні селянам, зокрема на речі широкого вжитку 
були занадто високі. Придбання необхідного сіль-
ськогосподарського реманенту — плугів, сівалок, 
кінних молотарок — було під силу лише заможним  
селянам. Окремі стихійні виступи й протести селян 
жорстоко каралися. Селяни чекали змін на краще 
у своєму житті. Особливо ці надії зросли під час 
першої російської революції (1905—07). Відомо, 
що під впливом селянських заворушень, що від-
бувалися у Старовірівській волості Куп’янського 
повіту, 50 булацелівських селян і жителів хуторів 
Огурцівки і Зорянки восени 1906 приєдналися до 
виступу селянської бідноти с. Волоська Балаклія, 
яка намагалася відібрати землю у поміщика Мар-
кова. Але цей виступ було придушено.

У 1907 на території суч. смт Шевченкове розпо-
чала роботу перша земська лікарня, першим ліка-
рем якої був Л. Бубличенко.

Помітний слід на Шевченківщині залишив за-
сновник українського професійного театру, пись-
менник, драматург та актор — Марко Лукич Кро-
пивницький (1820—1910), що проживав поблизу 
с. Сподобівка з 1889 до 1910. Він народився 10 трав.  
1840 у с. Бежбайраки Єлисаветградського повіту  
Херсонської губернії (тепер с. Кропивницьке, Но-
воукраїнський р-н, Кіровоградська обл.), у сім’ї  
управителя поміщицького маєтку. Первинну освіту  
він отримав у приватній школі шляхтича М. Руд-
ковського в сусідній сл. Олександрівка. У 1853—56 
навчався у повітовій школі м. Бобринець Бобри-
нецького повіту Херсонської губернії (тепер Боб-
ринецький р-н, Кіровоградська обл.). В цей час він  
жив у своєї бабусі по матері, її брати були музи-
кально обдарованими людьми, добре грали на різ-
них музичних інструментах, добре співали, люби-
ли літературу. Юний Марко разом з дядьками дуже 
любив співати народні пісні, особливо українські. 
А з мамою він розучував вокальні партії та нав-
чався грі на фортепіано, скрипці та гуслях. Все це 
йому дуже подобалося і вабило. Але величезний  
вплив на вирішення подальшої долі М. Кропивни-
цького мало його знайомство у підлітковому віці 
з театральним мистецтвом. Сталося це завдяки 
приїзду до м. Бобринець влітку 1854 драматичної  
трупи. Після цього, бажання виступати на сцені  
в нього було таким, що ані перспектива службової 
кар’єри, ані рішучі протести батька вже не змогли 

Кропивницький Марко Лукич. Архівне фото поч. 20 ст.
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приглушити потягу до театру. Через деякий час 
дядько М. Кропивницького М. Дубровинський ра-
зом зі своїм товаришем організував у м. Бобринці 
театральний гурток, до якого залучив і небожа.

Після невдалої спроби продовжити навчання в 
гімназії, у 1861—71 служив канцеляристом в ус-
тановах м. Бобринця та м. Єлисаветграда (нині 
м. Кропивницький). У 1862—63, тільки 3 семест-
ри був вільним слухачем юридичного факультету  
Київського університету, потім повернувся до  
м. Бобринець, розуміючи, що театр це його покли-
кання. Тут актори брат та сестра Соболєви створю-
ють театральний гурток, в якому активну участь 
став приймати і М. Кропивницький. Ставилися  
твори російських та українських драматургів, а 
також було поставлено і його першу драму. Потім 
після від’їзду акторів він став і керівником, і режи-
сером, і актором цього гуртка. У 1865 переїжджає 
до м. Єлисаветграда, так як він стає центром пові-
ту. У 1871 М. Кропивницький пішов у відставку 
і переїхав до м. Одеси. Став актором Народного 
одеського театру. Місцева преса і публіка високо 
оцінили талант молодого актора. У 1881 в м. Кре-
менчуці створює першу українську професійну 
трупу, яка швидко здобула популярність в Україні 
та за її межами й увійшла в історію вітчизняної  
культури під назвою як «театр корифеїв». Свої перші  
кроки новий український театр розпочав восени 
того ж 1881 в російській трупі Г. Ашкаренка, де 
режисером і провідним актором працював М. Кро-
пивницький. Згодом М. Кропивницький виходить  
з цієї трупи і організовує нову, яка за довгі роки  
свого існування стала школою для багатьох славет-
них діячів українського театру. Можливість ство-
рення національного театру надихає митця згурту-
вати навколо себе однодумців, разом з якими він 
починає виставляти українські п’єси, які були вже 
дуже популярними, а надто серед простого люду. 
І це зрозуміло, адже спектаклі рідною мовою не 
бачили протягом багатьох років. Потім вони гас-
тролюють по різним містам з такими п’єсами, як: 
«Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Дай сер-
цеві волю, заведе у неволю» М. Кропивницького,  
«Сватання на Гончарівці», «Шельменко-денщик» 
і «Щира любов» Г. Квітки-Основ’яненка, «Гарку-
ша» О. Стороженка, «Кум-мірошник, або Сатана в 
бочці» Д. Дмитренка, «Як ковбаса та чарка, то ми-
неться й сварка» М. Старицького. У 1880-х рр. він 

неодноразово бував на Харківщині, полюбив цей 
край і вирішив тут поселитися. В 1889 він придбав 
у поміщика Березовського хут. Сашино. Кропив-
ницький суттєво реконструював цей хутір, побу-
дував новий будинок і дав йому ін., більш поетич-
ну назву — Затишок, неподалік від с. Сподобівка 
Куп’янського повіту Харківської губернії (тепер 
Шевченківська тергромада, Куп’янський р-н, Хар-
ківська обл.). Тут була дуже мальовнича місцина, 
чимало гаїв та лісів з галявинами і ставок з верба-
ми, посадженими ще М. Кропивницьким. Великий 
сад з різноманітними фруктовими та декоративни-
ми деревами, котрі також посадив він сам і багато 
чого ін., що робило хутір дуже привітним, майже  
казковим. У садибі постійно гостювали друзі і зна-
йомі митця. На особливу увагу заслуговує приїзд 
до Затишку навесні 1900, уславлених майстрів ук-
раїнської сцени І. Карпенка-Карого (Тобілевич) й 
М. Садовського (Тобілевич), і пов’язана вона була  
з майбутньою спільною роботою Кропивницького 
та братів Тобілевичів в об’єднаній трупі корифеїв, 
яку було створено за кілька міс. потому.

Живучи в Затишку, Кропивницький досить часто  
виїжджав на гастролі. Тоді господарством займалися  
в основному його дружина і прикажчик. Проте в ті 
дні, коли драматург перебував у садибі, він з вели-
ким задоволенням поринав у сільське життя. Знач-
но більше уваги господарству він почав приділяти 
після 1902, коли після погіршення здоров’я пере-
став постійно виступати на професійній сцені і жив 
здебільшого у Затишку. Одним з його найулюблені-
ших занять було садівництво. Він вирощував най-
кращі сорти яблунь, груш, черешень, винограду. 
1909 на виставці в м. Куп’янську за зразкове ве-
дення господарства драматурга було нагороджено 
бронзовою медаллю Харківського товариства сіль-
ських господарів. Ін. великою пристрастю М. Кро-
пивницького було полювання. У нього, зокрема, 
була чудова колекція зі старих і сучасних рушниць, 
а також чимало мисливських собак різних порід.  
Взимку він разом зі своїми синами та гостями 
любив полювати на зайців і лисиць. Влітку — на 
вальдшнепів, куріпок, дрохв і качок. Крім того,  
з великим задоволенням ходив на рибалку, займався 
фотографуванням, а в присмерках любив щовечора  
награвати прелюдії та хорали Й. С. Баха. У 1910 у 
Затишку він створив свою дитячу трупу і любив 
займатися з ними. На хуторі драматург написав 
понад 20 п’єс, серед яких «Олеся», «Замулені дже-
рела», «Титарівна» (за Шевченком), «Супротивні 
течії», «Конон Блискавиченко», «Мамаша», «Роз-
гардіяш», «Скрутна доба», «Старі сучки й молоді 
парості», «Зерно і полова», «Страчена сила» та ін. 
Крім того, займався перекладом творів російських  
і світових майстрів слова. Працював над своїми ме-
муарами, звідси виїжджав на гастролі до багатьох 
українських і російських міст. Загалом, М. Кро-
пивницькому належить першорядне місце у фор-
муванні оригінального вітчизняного репертуару. 
І сьогодні не сходять зі сцени його класичні дра-
ми і комедії: «Дай серцю волю, заведе в неволю», 

Кол. хутір Затишок. Фото поч. 20 ст.
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«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або  
ж Павук», «Чмир», «Скрутна доба» та ін. Він як ак-
тор, створив чимало сценічних образів на власному  
драматургічному матеріалі, а також за творами  
інших авторів. Також, М. Кропивницький відомий 
не лише як видатний драматург, актор, режисер, а ще  
й як автор кількох музичних творів, які відзнача-
ються високою професійністю та мелодійністю. 
Помер Марко Лукич раптово, повертаючись до-
дому з гастролей, 21 квіт. 1910 у потягу.

На жаль, за роки визвольних змагань (1917—22) 
та радянських часів хутір повністю зруйнували. 
Тільки в 90-і рр. 20 ст. його частково відбудували.

Після Столипінської аграрної реформи, коли  
почалася руйнація селянської общини, а селяни 
отримали право брати землю в приватну власність 
і створювати свої окремі хутори. Так, на Шевчен-
ківщині з’явились нові населені пункти: Софіївка, 
Сумське, Ново-Іванівка, Ново-Петрівка, Іванівка 
(кол. Горобівка). 

У роки Першої світової війни (1914—18) ста-
новище населення краю погіршилось. Непомірно 
зросли ціни, значну частину чоловіків забрали на 
фронт. На поч. 1917 кол. с. Булацелівка, як і вся  
Слобожанщина, увійшла до складу Української  
Народної Республіки (УНР). Населення щиро праг-
нуло відновити незалежність краю. Однак, напри-
кін. груд. 1917, територія нинішньої Харківської 
області потрапила під більшовицьку окупацію. Про 
терор того часу мало що відомо. Але населення не 
було їх прихильниками, а навпаки дуже підтриму-
вали вигнання більшовиків з краю.

У квіт. 1918 територію суч. Шевченківської  
громади визволили українські війська за сприяння 

австро-німецьких союзників. У серп. цього ж року 
до станції Булацелівка підійшов 3-й Запорізький 
ім. Богдана Хмельницького піхотний полк армії 
УНР, який дислокувався на території м. Куп’янська 
та був вимушений відійти під натиском російсь-
ко-більшовицьких формувань. Після перебування 
на станції за наказом відійшов до м. Чугуєва. Він 
став складовою Української Держави або Гетьма-
нату Павла Скоропадського. Невеликий загін біль-
шовиків намагався чинити саботаж і теракти та їх 
діяльність не мала великого впливу на край. Повер-
нутися більшовикам вдалося лише у січ. 1919 після 
нападу на УНР на чолі з Директорією. Почався чер-
воний терор та експропріація їжі, худоби та май-
на у населення. У черв. 1919 с. Булацелівка (тепер 
смт Шевченкове) і всю територію суч. Шевченків-
щини захопила Денікінська армія, що стало части-
ною білого терору на Слобожанщині і виконувало-
ся силами частин кавказької туземної кінної дивізії. 
До населення ставилися так само, як і більшовики. 
Але в 1919 остаточну перемогу здобули більшови-
ки, проте майже 2 р. місцеве населення потерпало 
від періодичних нападів різних угруповань. Крім 
того, у 1919—22 на території Шевченківщини дія-
ли повстанські загони, що сповідували різні полі-
тичні вподобання, і намагалися активно опиратися  
поневоленню, як більшовиками так і білогвардій-
цями. Найбільший вплив у краї мали повстанці  
з проукраїнською позицією, що підтримували УНР 
та махновці, які підтримували рейди повстанських 
загонів проти пограбувань населення продзагона-
ми і бандами червоних активістів.

У 1922 було введено нову економічну політику. 
У с. Булацелівка виник перший осередок більшо-

Кол. хутір Затишок. Фото 2017.
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вицької влади — комітет незаможних селян. Його 
очолив колишній біженець з району бойових дій 
Східного фронту Першої світової війни Роман Лу-
кич Багнюк. Майже одночасно під керівництвом 
колишнього переселенця з Куп’янщини Федора 
Адріановича Протопопова в селі утворилася сіль-
ська рада. Нові органи влади почали проводити 
соціально-економічні перетворення, перш за все, 
почали розподіл землі між селянами. Після пере-
розподілу землі, її тепер у хліборобів було чимало, 
але сільськогосподарської техніки для її обробки не  
вистачало. Далеко не у кожного були воли та коні —  
головна тяглова сила того періоду. Продовжувала 
зберігатися соціальна нерівність між бідняками, 
середняками та заможними селянами-куркулями, 
нерідко бідні змушені були віддавати свою землю 
в оренду багатшим сусідам «за третій сніп». Для 
цього на поч. 20-х рр. 20 ст. було створено більшо-
вицький партійний та комсомольський осередки, 
куди першими увійшли найбільш активні місцеві 
юнаки та дівчата.

У 1922 Булацелівку за рішенням трудящих пе-
рейменували на честь великого українського поета 
Т. Шевченка в Шевченкове. Це відбулося за таких 
обставин: місцеві активісти зібралися для обгово-
рення різноманітних питань повсякденного життя 
в хаті-читальні. Під час засідання хтось запропо-
нував відмовитися від назви населеного пункту, що 
нагадувала про колишнього поміщика. Всі підтри-
мали цю ідею, а над новою назвою довго не думали. 
На стіні хати-читальні висів портрет Т. Шевченка. 
Його іменем і вирішили назвати своє село. А за-
лізнична станція до серед. 80-х рр. 20 ст. зберігала 
свою стару назву, а потім також була перейменова-
на на Шевченкове-Південне.

У 1923 було проведено адміністративно-тери-
торіальну реформу. Згідно її на Харківщині ут-
ворилися 4 округи — Харківський, Куп’янський,  
Ізюмський, Богодухівський та 59 районів, у т. ч.  
і Раковський з центром у с. Старовірівка. Одно-
часно це село перейменували на Раковку, але нова 
назва так і не прижилася. Раковський район проіс-
нував 8 р., двічі змінивши за цей час свій райцентр: 
у 1924 — с. Волоська Балаклія, а в 1929 — с-ще 
Шевченкове. Через рік його розформували, приєд-
навши його територію до Куп’янського району.

У 1-й пол. 1920-х рр. у Шевченковому були ство-
рені курси лікнепу, відкрита хата-читальня, клуб, 
сатиричний агіттеатр, музичний та драматичний 
гуртки, початкова школа.

У період НЕПу була відносна економічна само-
стійність у районі. У багатьох селян поліпшилися 
умови життя. Селяни звели чимало нових хат і гос-
подарських споруд, обзавелися робочою худобою та 
різноманітним сільськогосподарським інвентарем,  
а також зменшилася кількість бідняцьких госпо-
дарств. Головним заняттям мешканців Шевченків-
щини було сільське господарство, але чимало людей 
втягувалися у товарно-грошові відносини, в різні 
форми кооперації, займалися підприємництвом, 
торгівлею та розвивали різноманітні промисли.  

При цьому селяни, отримавши обіцяну більшо-
виками землю і відносну економічну свободу, в 
більшості своїй не бажали вступати в запропоно-
вані колгоспи. У 1927 тільки 1,2% селянських гос-
подарств України було об’єднано у колгоспи. При 
цьому більшовики не відмовилися від ідеї колек-
тивізації сільського господарства. У 1928 під час 
хлібозаготівельної кризи, тобто селяни не хотіли 
здавати хліб державі за низькими цінами, було про-
голошено суцільну колективізацію.

У 1929 на території Шевченківської сільради  
у кол. хут. Горькому утворився перший колгосп 
«Весела праця». В колективну власність перейшли 
2 молотарки, 10 сівалок, 8 снопов’язалок, плуги, 
борони, культиватори, бл. 40 коней. В наступному  
році виникли колгоспи «Нове господарство» у  
с-щі Шевченкове, «Комнезам» у с. Гроза, «Вільний  
плугатар» у с. Раївка, «14-річчя Жовтня» у с. Троїць-
ке. У 1931 південніше с-ща Шевченкове, на базі сіл 
Огурцівка та Верхня Зорянка, утворився радгосп 
«Індустріальний». 

Процес ліквідації заможного селянина проходив  
у всіх селах. За свідченнями місцевих жителів,  
у с. Верхня Зорянка та с. Огурцівка були розкур-
кулені практично всі жителі. Радгосп привласнив 
їх майно, а робітників та спеціалістів довелося на-
бирати в навколишніх селах. Багато жителів пот-
рапили в радгосп у 1932—33, під час Голодомору, 
коли люди вимушені були покидати свої домівки  
з надією врятуватися від голодної смерті.

Штучно організований Голодомор 1932—33 став 
одним з найжахливіших злочинів радянської влади 
проти українського села. Насильно зігнані в колго-
спи, позбавлені будь-якого матеріального стимулу 
за свою роботу, селяни значно знизили продуктив-
ність праці, і тоді настала страшна розплата. 

Гнітюче вражаючою була картина Шевченкового 
та навколишніх населених пунктів під час Голодо-
мору. Села і поля заросли бур’янами, а вулицями 
й польовими дорогами йшли голодні люди. Знеси-
лені, вони часто падали на землю й помирали. У 
с-щі Шевченкове, за свідченнями очевидців, також 
голодували, але з голоду не помирали. А в біль-
шості навколишніх сіл голод був масовим з бага-
точисленними жертвами. Багато людей, ледь живі 
збиралися на ст. Булацелівка, їх підбирали і від-
возили, переважно у с. Верхня Зорянка, де живим 
радгосп надавав посильну допомогу, а мертвих за-
копували в канаві за селом. Довгий час справжні 
масштаби голоду приховували від громадськості, 
про них знали лише очевидці. Радянське керівниц-
тво вміло приховувати сліди своїх злочинів проти 
власного народу.

Голодомор, а також незаконні масові репресії 
проти одноосібників остаточно переконали селян 
у перевагах колективного господарства. Їх волю 
було зламано. Тепер селяни мовчки за символічну 
плату працювали цілий день, щоб виконати першу 
заповідь колгоспу, здати хліб державі. А решту, 
якщо вона була, залишали на господарські пот-
реби і давали селянам за виконану роботу. Таким 
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чином, тероризуючи українське село колективіза-
цією і Голодомором, радянське керівництво робило 
певні кроки щодо зміцнення колгоспів. У сільських  
районах почали створюватися машинно-тракторні 
станції (МТС), які допомагали колгоспам технікою. 
Наприкін. 1920-х рр. в Україні вже було 957 МТС. 
У 1933 МТС з’явилася і в с-щі Шевченкове, її на-
звали Булацелівською. У 1934 на її території збуду-
вали велику майстерню для ремонту та зберігання 
техніки, одночасно почали зводити двоповерховий 
житловий будинок для робітників МТС. Але у 1935 
його віддали під райвиконком, після створення 
Шевченківського району. 

25 лют. 1935 на з’їзді рад Шевченківщини від-
булося організаційне оформлення нового Шевчен-
ківського району (з 2020 територія Шевченківської 
територіальної громади). В нього ввійшло 16 сіль-
ських рад, 57 колгоспів, 3 радгоспи: ім. Постише-
ва, «Первомайський» та «Індустріальний», а також 
Булацелівську та Старовірівську (створену у 1934) 
МТС.

Ставши райцентром у 1929, с-ще Шевченкове  
швидко зростає. До 1941 в селищі збудували хлі-
бопекарню, елеватор «Заготзерна», бурякопункт, 
медамбулаторію, клуб, бібліотеку, невелику місце-
ву електростанцію, школу, ряд адміністративних 
споруд і житлових будинків. Стала забудовуватися 
південна від залізниці околиця села. Швидко збіль-
шується кількість місцевих жителів.

Мирне життя мешканців району перервала ні-
мецько-радянська війна (1941—45). Вже 24 черв. 
1941 на фронт пішли бл. 40 місцевих чол. Згодом 
це стало для жителів звичним явищем: лише до 
кін. 1941 до РСЧА було призвано 3587 мешканців, 
з них — 452 жін.

У перші дні війни у с-щі Шевченкове організува-
ли винищувальний підрозділ у складі 60 чол. Для 
охорони нафтобази та складів «Заготзерно», а також 
загін протиповітряної оборони і 2 групи з підготов-
ки санінструкторів. Бл. 4,5 тис. жителів кол. райо-
ну працювали на будівництві оборонних споруд. 
Спочатку їх робили у Полтавській області, потім 
на Харківщині: у Балаклійському, Печенізькому та 
Шевченківському районах. Одночасно виконувався 
великий обсяг сільськогосподарських робіт, йшла 
евакуація до східних районів СРСР мирного насе-
лення, промислової та сільськогосподарської техні-
ки, колгоспної та радгоспної худоби.

У верес. 1941 для боротьби з нацистами було 
сформовано Шевченківський партизанський за-
гін під командуванням завідувача відділу освіти  
М. Гаврюшенка. У загоні налічувалося 20 чол.,  
переважно партійні, радянські і господарські керів-
ники. Щоб не віддати ворогові хліб, в райцентрі 
підірвали елеватор, спалили стоги з необмолоче-
ним зерном у навколишніх селах.

У 2-й пол. листоп. 1941 лінія фронту підійшла до 
західних околиць району, а 24 листоп. нацисти за-
хопили с-ще Шевченкове. Виникла реальна загроза 
м. Куп’янську — важливому залізничному вузлу, 
що сполучав центр країни з Донбасом. Радянське 

керівництво дало наказ не лише зупинити ворога,  
а й відтіснити його від м. Куп’янська. З цією метою 
було вирішено провести Булацелівську наступаль-
ну операцію, в ході якої радянські війська змуси-
ли ворога залишити 21 населений пункт, зокрема  
й райцентр. Лінія фронту встановилася від м. Пече-
ніги через західну околицю кол. Шевченківського  
району до м. Балаклії і залишалася тут майже не-
змінною до черв. 1942 прифронтовою зоною.

Оскільки ворог не захопив Шевченківщину,  
партизанський загін М. Гаврюшенка розформува-
ли, а на його базі у груд. 1941 створили невеликий 
партизанський загін із 12 чол., який очолив житель 
с. Нижня Зорянка О. Федоров. Базувався загін на 
території Шевченківщини, а діяв, переходячи лінію  
фронту, у ворожому тилу: проводив розвідку, руй-
нував лінії зв’язку, допомагав радянським військам.

Наприкінці лют. 1942 німецькі війська вдруге 
спробували захопити Шевченкове, але невдало: 
радянський бронепоїзд № 60 під командуванням 
капітана В. Турганова, несподіваним контрударом 
примусив ворога відступити.

Найжорстокіші бої на Шевченківщині відбули-
ся в черв. 1942, коли нацисти, завдавши радянсь-
ким військам важкої поразки під м. Харковом, пе-
рейшли у наступ на сталінградському і кавказькому 
напрямках. Один із головних ударів цього наступу 
припав на північно-західну околицю району, у стик  
28-ї та 38-ї армій, що обороняли територію кол. Вов-
чанського, Великобурлуцького і Шевченківського  
районів. Шевченківщину захищала 38-а армія під 
командуванням К. Москаленка. До складу армії 
входили 162-а, 199-а, 277-а, 278-а, 304-а стрілецькі 
дивізії, 133-а, 156-а і 168-а танкові бригади та 22-й 
танковий корпус.

10—11 черв. 1942 нацистські окупанти перейшли 
у наступ, під час якого було задіяно 7 дивізій, серед 
них 3 танкові і моторизована. На окремих ділянках 
фронту радянські позиції атакували водночас 150 
танків. Під їх натиском радянські війська залишили 
правий берег р. Великий Бурлук і с. Гетьманівка, 
всі ж ін. атаки нацистів було відбито. 22 черв. 1942, 
перегрупувавши свої сили, нацисти відновили на-
ступ. Протягом дня територія Шевченківщини була 
ареною жорстоких, кровопролитних боїв, у яких  
обидві сторони зазнали втрат. Надвечір, радянські 
війська вимушені були залишити майже всю тери-
торію району. Останній рубіж їхньої оборони —  
східна околиця райцентру, вздовж с. Троїцьке 
і с. Михайлівка, де окремі частини 156-ї танкової 
бригади і 1-ї винищувальної протитанкової дивізії 
стояли на смерть і полягли майже повністю. 2 учас-
ники цього бою — політрук Н. Гордєєв і сержант 
С. Медведєв — стали посмертно Героями Радянсь-
кого Союзу. Таку ж високу нагороду за мужність та 
героїзм, отримали льотчик-штурмовик Г. Ігнашкін 
і комбат 156-ї танкової бригади старший лейтенант 
І. Селедцов (посмертно). Загалом, з листоп. 1941 
по черв. 1942 в оборонних боях на Шевченківщині 
загинули тисячі радянських воїнів. Імена більш як  
900 полеглих воїнів і досі залишаються невідомими.
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23—24 черв. 1942, нацисти окупували всю Шев-
ченківщину і встановили жорстокий режим, що 
ґрунтувався на терорі, насиллі і грабунках. Відби-
рали у людей весь одяг, харчи, зерно, худобу і пти-
цю, а потім виганяли  зі своїх осель і підпалювали 
їх. Бл. 250 жителів району було відправлено на ка-
торжні роботи до Німеччини. Окупанти також гра-
бували колгоспне і радгоспне добро, устаткування 
і обладнання підприємств та організацій. Вони зни-
щили або пошкодили більше 300 будинків та гос-
подарських споруд. Внаслідок цього, на території 
кол. Шевченківського району розпочалася активна 
боротьба проти ворога.

Наприкін. 1942 у кол. Шевченківському районі, 
поблизу сіл Аркадівка та Новомиколаївка, почав 
діяти невеликий з 20 чол. партизанський загін на 
чолі з І. Підлипняком. Ще бл. 30 місцевих жителів 
надавали їм всіляку допомогу. Партизани розпов-
сюджували серед населення листівки, проводили 
бесіди, перешкоджали всіляко грабувати насе-
лення, руйнували залізничні колії, знищили бл. 
40 нацистів та поліцаїв. Місцеві жителі надавали 
будь-яку допомогу як партизанам, так і червоноар-
мійцям, що потрапили в оточення. Надавали при-
тулок і лікували їх. Також допомагали переважно 
харчами полоненим бійцям і командирам, що зна-
ходилися у 2 таборах смерті — у с-щі Шевченкове 
та с. Баранове. 

Понад 7 міс. тривала окупація Шевченківщини. 
3—5 лют. 1943, в ході наступу з-під м. Сталінгра-
да (тепер Волгоград, РФ), окремі частини 3-ї гвар-
дійської танкової армії, 8-ї та 13-ї гвардійських 
кавалерійських дивізій, 172-ї та 350-ї стрілецьких 
дивізій визволили кол. Шевченківський район від 
нацистів. Відразу після визволення розпочалося 
відновлення роботи його організацій та установ. 
Стали розробляти першочергові заходи по віднов-
ленню зруйнованого господарства. Але становище 
ускладнювалося тим, що район стояв у прифрон-
товій зоні, тому прийняли рішення про відселення 
жителів 7 сільрад у східну частину кол. Шевчен-
ківського та Куп’янського районів. На території 
Шевченківщини постійно розміщувалися пересув-
ні польові госпіталі, евакопункти та медсанбати. 

Тут пройшли лікування та повернулися до бойово-
го строю сотні бійців. Місцеві жителі брали актив-
ну участь у роботі цих лікувальних закладів. Після 
визволення району значну частину його жителів, 
переважно чоловіків, було мобілізовано до діючої 
армії — 1091 чол. Загалом же протягом війни Шев-
ченківщина дала фронтові близько 10 тис. бійців.  
Вони воювали на різних фронтах, брали участь  
в різних битвах, здійснили немало героїчних под-
вигів. 6 представників Шевченківщини стали  
Героями Радянського Союзу: лейтенант-артилерист 
В. Безменов (посмертно), старшина П. Поправ-
ко, кулеметник Г. Штонда, танкіст О. Боженко, 
лейтенант (генерал-майор у мирний час) І. Сухо-
млин, П. Рослік. Усього ж бл. 2 тис. представників 
району було нагороджено у ході війни бойовими  
орденами та медалями. Із них понад 40 стали кава-
лерами ордена Слави. Одразу 3 ордени Слави отри-
мали: жителі с-ща Шевченкове старшина-розвідник 
О. Биков та льотчик О. Дудка, лейтенант В. Збиць-
кий з с. Новомиколаївка, артилерист М. Лубенець  
з с. Семенівка, капітан Й. Руденко з с. Великі Хуто-
ри, рядовий Г. Котелевський з с. Волоська Балаклія. 
У боях з нацистами брало участь більше 100 жі-
нок Шевченківщини, 27 з них загинули. Загалом  
у бойових діях з нацистами загинуло 5200 місцевих  
жителів, в т. ч. 38 учасників партизанського руху. 
Понад 200 мирних жителів стали жертвами бойо-
вих дій у районі. Після війни деякі села перестали 
існувати, були повністю спалені і знищені ворогом, 
це села Новий Лиман, Новостепанівка, Худоярове. 
Десятки зруйнованих хат, адміністративних і гос-
подарських споруд у селах Аркадівка, Гетьманівка,  
Василенкове, Гроза, Семенівка, Старовірівка. У Шев-
ченковому було розбито бомбами і снарядами 45 хат,  
залізнична станція і двоповерховий житловий  
будинок залізничників, клуб та школи, елеватор  
і склади «Заготзерна».

Після війни почалася повна відбудова району,  
хоча перші відбудівельні роботи почалися ще у 1943,  
одразу після звільнення цієї території. Вже тоді, 
завдяки військовим, було введено в експлуатацію  
залізницю, водонапірну башту і відновили свою 
роботу різноманітні установи. Після війни не виста-
чало спеціалістів, коштів, машин, більшість робіт 
виконували вручну, а головною тягловою силою 
були воли, коні та корови. Незважаючи на труднощі, 
завдяки ентузіазму жителів за лічені роки пройшла 
відбудова сільського господарства та поява новобу-
дов, як у с-щі Шевченкове так і на території всьо-
го району. З’явилися — нова споруда залізничної 
станції, новий будинок культури, двоповерховий 
житловий будинок і повністю відбудована Шевчен-
ківська середня школа.

На поч. 1950-х рр. було споруджено перші при-
міщення суч. Шевченківської лікарні — терапев-
тичне відділення та зубопротезні кабінети. Розпо-
чалася електрифікація і озеленення села, а деякі  
вулиці покрили бруківкою. Незважаючи на труд-
нощі і суцільну бідність, населення жило дружно  
і приймало активну участь у різноманітних заходах 

Будівля Шевченківської селищної ради.
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культурно-політичного життя. У ті роки особли-
во популярними були районні, обласні, республі-
канські і всесоюзні виставки досягнень сільського 
господарства, різноманітні фестивалі й конкурси, 
працювали численні гуртки за інтересами і спор-
тивні секції.

У 40—50-х рр. 20 ст. багато жителів Шевченків-
щини за самовіддану працю було нагороджено ор-
денами і медалями. 8 чол. стали Героями Соціаліс-
тичної Праці, серед них — директор радгоспу 
«Індустріальний» Л. Кітченко, керуючий відділен-
ням цього ж господарства Н. Макоєдов, бригадир 
К. Сивокоз, директор Булацелівської МТС І. Під-
липняк, ланкова радгоспу В. Ужик, керуючий відді-
ленням радгоспу І. Гарячий, С. Курильченко, керів-
ник польової бригади колгоспу ім. Петровського.

У 2-й пол. 1950-х рр. на території району поча-
ли виникати перші підприємства промисловості: 
хлібокомбінат, харчосмакова фабрика, інкубаторна 
станція, «Міжколгоспбуд». 1 лип. 1957 — Шевчен-
кове отримує статус селища міського типу. У 1958 
було ліквідовано Булацелівську МТС, а на її базі 
відкрито об’єднання «Райсільгосптехніки». Значна 
подія сталася в с. Старовірівка, у 1957 з місцевого 
піщаного кар’єру, що раніше був одним з підсоб-
них цехів ХТЗ, створили потужне підприємство со-
юзного підпорядкування, де добували унікальний 
формувальний пісок. Він надходив на 420 заводів 
СРСР і вивозився на експорт. У 1958—61 побудова-
но кукурудзокалібрувальний завод, який міг пере-
робляти за сезон 60 тис. т і виробляти 5—12 тис. т 
зерна кукурудзи.

У 1960-х рр. спостерігається соціально-еконо-
мічне піднесення, як всього району, так і смт Шев-
ченкове окремо. У ньому з’являються промислові 
підприємства, багато нових житлових будинків, 
об’єкти виробничого та соціально-побутового при-
значення, зростає кількість населення, а також на 
третину збільшується площа селища. Цьому спри-
яла і політика, що проводилася радянським керів-
ництвом по укрупненню колгоспів і радгоспів та 
ліквідації неперспективних сіл. Тому населення, 
особливо молодь, вимушені були переїжджати до 
центральних садиб господарств або до міст та се-
лищ міського типу. Слід зазначити, що важливу 
роль у розвитку смт Шевченкове відіграло його 
вигідне розміщення на автомобільній та залізнич-
ній магістралях Харків—Куп’янськ.

У 1970-х рр. йде подальший розвиток, у центрі 
смт Шевченкове було збудовано 8 двоповерхових 
багатоквартирних будинків, а на південно-захід-
ній та південно-східній околицях з’явилися Піо-
нерський і Мічурінський житлові масиви. Проте 
житло було з мінімальними комунальними зручнос-
тями. Одночасно зводили і об’єкти соцкультпобуту. 
З’явилися літній і стаціонарний кінотеатри, аптека, 
новий районний вузол зв’язку, баня, поліклініка, 
автостанція, готель, банк, побуткомбінат «Берізка», 
школа-інтернат для дітей інвалідів, нова середня  
школа № 1 на 640 учнів, дитсадок на 140 дітей  
і була добудована середня школа № 2. Чимало ву-

лиць було заасфальтовано, прокладено тротуари, 
протягнуто водогін і обновлено електромережу, 
зроблено вуличне освітлення. Тоді ж і електрифі-
кували залізницю. На західній околиці міста через 
залізницю збудували міст, розв’язавши проблему 
пропуску через населений пункт автотранспорту. 
Вздовж вулиць висадили кілька тисяч каштанів, 
кленів та лип, а біля житлових будинків сотні яб-
лунь та вишень. Заклали сквери біля центральної 
площі та на в’їзді в смт Шевченкове з боку м. Хар-
кова, а в долині р. Баби створили велике водосхо-
вище із зоною відпочинку.

Разом із розвитком міста, з’являлися і зрос-
тали промислові підприємства. У 1972—77 збу-
дували завод залізобетонних конструкцій (ЗБК),  
а в листоп. 1972 на базі Шевченківської «Рай-
сільгосптехніки» створили спеціалізовані майстер-
ні «Міжрайсільгосптехніки» для ремонту трактор-
них і комбайнових двигунів. У тому ж році здали  
в експлуатацію комбікормовий завод. Він став ви-
пускати до 400 т комбікорму щодоби. Було обнов-
лено хлібоприймальний пункт, де реконструювали 
зерносклади, побудовано сушильно-очищувальний 
комплекс, механізовано значну частину виробни-
чого процесу.

У 1980-і рр. йде подальше зростання Шевчен-
ківщини і смт Шевченкове, але вже повільнішими 
темпами. Силами шевченківських будівельних ор-
ганізацій, шляховиків і працівників газової служби 
в селах району протягом десятиліття було зведено 
десятки виробничих об’єктів і закладів соцкультпо-
буту. Найбільші серед них — с. Борівське з новою 
школою, дитсадком, будинком культури, торговим 
центром і адміністративним корпусом; тваринни-
цькі комплекси у с. Безмятежне і Великі Хутори; 
насіннєвий завод у с. Василенкове; школа у с. Но-
вомиколаївка; бл. 100 км шляхів з твердим покрит-
тям; газифікація сіл Огурцівка, Олександрівка та 
Борівське. У самому ж смт Шевченкове з’явилося 
чимало новобудов — триповерхове приміщен-
ня райлікарні, корпуси санепідстанції, телефонна 
станція на тисячу номерів, автостанція, перукар-

с. Семенівка. Могила Героя Соціалістичної Праці 
Курильченка С. Д.
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ня, автозаправна станція, автомобільна окружна 
дорога, кілька адміністративних будинків. Розпо-
чато було будівництво районного Будинку культу-
ри, універмагу, дитсадка «Калинка» та виробничої 
бази «Міжколгоспбуду». Майже всі вулиці було 
заасфальтовано, з’явилися каналізаційно-насосні 
станції і колектор, бл. тисячі сімей газифікували 
свої будинки і квартири. Але найбільшою новобу-
довою став агрохімкомплекс, який включав в себе 
склади для міндобрив, пункт технічного обслу-
говування машин, гараж, заправну станцію, теп-
лопункт, вагове господарство, адміністративний 
корпус з буфетом, душем, медкабінетом, актовим 
залом, диспетчерським пунктом, автомобільний і 
залізничний шляхи сполучення, водогін, каналіза-
цію, лінії електроенергії і зв’язку. Комплекс зайняв 
8 га землі, його зводили майже всі господарства і 
підприємства району, а також будівельники м. Чу-
гуєва та м. Харкова, студентські будівельні загони. 

У 70—80-х рр. 20 ст. у смт Шевченкове працю-
вало чимало колективів художньої самодіяльності. 
Найбільш популярними були танцювальний гур-
ток РБК під керівництвом Т. Кривди, агіттеатр 
«Меридіан» під керівництвом В. Чорного, дитячі 
танцювальні гуртки Г. Пугачової, учительські та 
учнівські колективи художньої самодіяльності се-
лищних шкіл, колектив художньої самодіяльності 
райлікарні. Приділялася увага і розвитку спорту у 
районі, особливо футболу. Існувало 20 команд, які 
брали участь у розіграшах футбольного чемпіонату 
району та різних кубків. Величезне піднесення пе-
реживав в цей період дитячий туризм під керівниц-
твом вчителя Д. Тютюшева.

У 2-й пол. 80-х рр. 20 ст. у відроджених колго-
спах і заводах пройшли на альтернативній основі 
вибори керівників і депутатів всіх рівнів. Активі-
зували свою роботу різні громадські організації. 
Вже у 1990-х рр. з’явилися місцеві осередки різних 
політичних партій. Народилися нові засоби масо-
вої інформації: щотижнева газета «Дружба», газета 
безкоштовних оголошень «Регіон», районна газета 
«Краєвид» та місцеве телебачення.

У перші роки незалежності на Шевченківщині 
відчувалися елементи загальноукраїнської еконо-
мічної кризи. Перш за все, проявилися в сфері 

торгівлі, коли більшість товарів народного спожи-
вання потрапили в розряд дефіцитних. З’явилися 
талони на реалізацію товарів першої необхідності, 
товари відпускали лише за пропискою. Ускладнило 
ситуацію і розрив численних економічних зв’язків, 
що значно ускладнило роботу колективних гос-
подарств, підприємств і організацій району. Різко 
скоротилося виробництво, а разом з цим і надход-
ження коштів до місцевого бюджету. Припинилося 
будівництво усіх об’єктів. Далеко не всі підприємс-
тва і організації змогли пристосуватися до роботи 
в умовах економічної кризи і переходу до ринкової 
економіки. Практично всі промислові підприємс-
тва опинилися перед загрозою банкрутства. Одним 
з перших припинив свою виробничу діяльність за-
вод ЗБВ. Потім «Райсільгоспхімія», що базувалася 
на території агрохімкомплексу. А в 1999 зупинив 
свою роботу комбікормовий завод. Скоротилося 
виробництво основних видів сільськогосподарської 
продукції, зменшення поголів’я худоби і птиці.

Яскравий приклад успішної роботи в нових 
умовах продемонструвало закрите акціонерне то-
вариство «Старк» (Старовірівський кар’єр). Воно 
подолало економічну кризу, поступово нарощува-
ло обсяги виробництва. Відпрацьовували нові тех-
нології, спорудили і ввели в експлуатацію вагову 
для вагонів з хімічною та фізичною лабораторія-
ми. Збудували власний цегельний завод та нове 
адміністративне приміщення. Приділяється велика 
увага поліпшенню добробуту і умов праці робітни-
ків і службовців, підвищенню їх життєвого рівня. 
Слід відзначити ще одне успішне підприємство, яке 
виникло на поч. 1990-х рр., це агрофірма «Дружба» 
у с. Сподобівка під керівництвом Ю. Апазіді.

На поч. 2000-х рр. у сільському господарстві 
району проходять радикальні зміни. На базі кол. 
КСП було створено 10 приватних сільгосппідпри-
ємств, 2 агрофірми, 13 сільськогосподарських то-
вариств з обмеженою відповідальністю та філію 
МТС. В ці ж роки було проведено капітальну ре-
конструкцію приміщення районної пошти, заліз-
ничного вокзалу і центрального скверу смт Шев-
ченкове, ряду магазинів та ринку.

Основною галуззю економіки Шевченківської 
громади залишається сільське господарство, яке 
спеціалізується на виробництві зерна, технічних  
культур, яєць, м’яса та молока. У структурі сіль-
ськогосподарського виробництва переважає рослин-
ництво більш ніж 75%, тваринництвом займається 
тільки 5 підприємств, а виробництвом яєць філія 
приватної науково-виробничої компанії «Інтер-
бізнес» — «Старовірівська». Зараз на території 
Шевченківщини зареєстровано 14 великих сіль-
ськогосподарських підприємств та 44 селянських 
фермерських господарств. Найбільшими промисло-
вими підприємствами є: ТОВ ВКФ «Старк», ТОВ 
«Контакт 2002», ТОВ «Глобал Інвест Системс», 
ТОВ «АПК НОВААГРО» (Шевченківський еле-
ватор), ТОВ «Семагро», ПП «Оліс», ТОВ «ДАНА 
УТ». Деякі з них реалізовують свою продукцію не 
тільки на території України, але і відправляють в 

Пам’ятний знак.
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Троїцька церква. Вигляд із північного боку.

ін. країни. На території Шевченківщини працюють  
145 об’єктів торгівлі та КП «Шевченківський  
ринок», які в цілому забезпечують населення про-
дуктами харчування та товарами. 

На території громади також розвивається ос-
віта та культура, згідно з суч. тенденціями. Це  
8 закладів дошкільної освіти, 11 закладів загальної 
середньої освіти, серед них 3 опорних заклади —  
ліцеї. У смт Шевченкове працює професійний  
аграрний ліцей, де навчається понад 200 учнів на 
3 відділеннях, дитяча музична школа та 2 заклади 
позашкільної освіти — дитячо-юнацька спортивна 
школа, що налічує 5 секцій (бокс, волейбол, лег-
ка атлетика, футбол та шахи) і Будинок дитячої та 
юнацької творчості. Громада має розвинену мережу 
закладів культури — 1 музей, 24 Будинки культури 
та сільських клубів і 23 бібліотеки. Функціонують  
10 спортивних і 1 тренажерний зали, збудовано  
15 футбольних полів. 

Спостерігаються деякі зміни і в сфері охоро-
ни здоров’я. Медичну допомогу населенню надає  
Шевченківська центральна районна лікарня та Центр  
первинної медико-санітарної допомоги Шевчен-
ківської селищної ради, що забезпечує організацію 
та надання первинної медичної допомоги населен-
ню, який складається з 9 амбулаторій та 17 фельд-
шерських пунктів.

Серед уродженців Шевченківщини є значна 
кількість визначних особистостей. Це вчені, лі-
карі, військові, письменники та поети. Перш за 
все, М. Кропивницький (1840—1910) — видатний 
український драматург, письменник, театраль-
ний режисер і актор. Засновник українського про-
фесійного театру. Написав бл. 40 драм, комедій та 
водевілів і зіграв понад 500 ролей. Л. Бубличенко 
(1875—1958) — засновник професійної медицини 
Шевченківщини, відомий лікар-гінеколог, доктор 
медичних наук (1912), професор (1923), автор де-
кількох монографій присвячених післяпологовим 
захворюванням. В. Гунько (1937—94) — головний 
лікар Шевченківської районної лікарні (1974—86), 
зробив повну перебудову лікарні і відкрив нові 
відділення, змінив систему медичного обслугову-
вання населення. Створив музей історії медицини  
і займався краєзнавчою діяльністю. Відомий своїми  

гумористичними та сатиричними віршами. Був 
членом Спілки письменників України. Д. Затула 
(1923—87) — учасник німецько-радянської війни, 
як військовий льотчик здійснив 270 бойових виль-
отів, нагороджено 4 військовими орденами й меда-
лями, вчений-фармацевт, доктор біологічних наук 
(1970), член-кореспондент АН УРСР (1973), ди-
ректор Інституту мікробіології й вірусології імені 
Д. К. Заболотного АН УРСР (1970—77), директор 
Інституту проблем онкології ім. Р. Є. Кавецького АН 
УРСР (1977—87), автор понад 200 наукових праць,  
7 монографій, 5 винаходів, підготував 10 кандидатів 
наук. А. Булига (1958 р. н.) — історик, краєзнавець, 
екскурсовод, автор декількох книг з історичного 
краєзнавства. М. Плутцов (1968 р. н.) — учасник 
бойових дій на території Афганістану, нагороджено 
медаллю «За відзнаку у воїнській службі» 2-го ст. 
Д. Ковшар (1993—2015) — учасник бойових дій 
на сході України, який загинув під час виконання 
бойового завдання в зоні АТО (з 2018 — ООС). На-
городжено знаком «За військову доблесть».

На території Шевченківської громади розташо-
вано 599 пам’яток культурної спадщини, в т. ч. 569 
пам’яток археології, 28 пам’яток історії, 2 пам’ятки 
монументального мистецтва. 2 щойно виявлені  
об’єкти культурної спадщини, з них — 1 об’єкт  
історії та 1 об’єкт монументального мистецтва.

Ярослав Ліхолєтов,  
Лідія Чувпило.
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пам’ятки ІсторІї та культури  
ШеВченкІВської селищної
територІальної громаДи

смт ШеВченкоВе,
центр ШеВченкІВської селищної
територІальної громаДи

2. Меморіальний комплекс. Загальний вигляд.

1.    КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,86 км на схід та за 5,53 км на захід від 
будівлі залізничної станції Шевченкове.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 2 курганів. Розміри курга-
нів: вис. 2,3—5,0 м, розміри кургану  
№ 1 — 70 × 80 м, діам. кургану № 2 —  
52 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Курган № 1  
знаходиться під кладовищем, № 2 — 
розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

2.    МЕМОРІАЛ СЛАвИ 1942—43, 
1975, 2000, 2009, 2018—19 (іст.).  
Вул. Паркова.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів та пам’ятних знаків загиб-
лим воїнам-односельцям під час Другої  
світової війни, жертвам нацистських 
репресій, жертвам Чорнобильської ка-
тастрофи, загиблим воїнам, учасникам 
бойових дій на території інших держав 
та загиблим воїнам АТО (ООС).

братська могила радянських воїнів  
1942—43 і пам’ятний знак загиблим 
воїнам-односельцям під час Другої 
світової війни, 1975 (іст.).
У центральній частині меморіалу брат-
ська могила. Поховано 236 воїнів РСЧА 
зі складу 584-го і 617-го стрілецьких 
полків 199-ї стрілецької дивізії, 720-го  
стрілецького полку 162-ї стрілецької 
дивізії, 809-го стрілецького полку 304-ї  
стрілецької дивізії 168-ї танкової бри-
гади 22-го танкового корпусу (38-а ар-
мія, Південно-Західний фронт); 516-го  
стрілецького полку 107-ї стрілецької 
дивізії (40-а армія, Воронезький фронт), 
підрозділів 13-ї гвардійської кавалерій-
ської дивізії 6-го гвардійського кава-
лерійського корпусу (3-я танкова армія, 
Воронезький фронт), 786-го артилерій-
ського полку 12-ї артилерійської дивізії  
(69-а армія, 1-й Білоруський фронт), та  
ін. військових частин, які загинули в боях  
при обороні та визволенні ст. Булацелів-
ка та с-ща Шевченкове від нацистських  
окупантів у листоп.-груд. 1941; січ.,  
берез., черв.-лип. 1942; лют. 1943. Відомо  
180 прізвищ.
1953 на братській могилі встановлено  
скульптуру «Воїн з автоматом», відлиту  
на ХСФ. Скульптура (вис. 2,1 м) із залі-
зобетону на двосходинковому цегляно-
му постаменті, обличкованому цемен-
том. Верхня частина прямокутна (1,15 ×  
1,15 × 1,9 м), нижня трапецієподібна 
(1,92 × 1,88 × 1,12 м), основа прямокутна  
(2,39 × 2,39 × 0,36 м) з того ж матеріалу.  

2. Братська могила радянських воїнів  
і пам’ятний знак загиблим воїнам-
односельцям під час Другої світової 
війни. Загальний вигляд.

З чолового боку нижньої частини поста-
менту меморіальна гранітна дошка  
(0,68 × 0,54 м) із присвятними написами.  
Обабіч пам’ятника 2 надмогильні пря-
мокутні гранітні плити (0,4 × 1,13 ×  
0,69 м) із переліком прізвищ похованих.
Перед братською могилою розташована  
57-мм гармата на прямокутному бетон-
ному постаменті, а з тильного боку —  
рельєфна стела (14 × 2,4 × 0,66 м), що 
зображує батальні сцени часів Другої 
світової війни.
У 1975 обабіч могили встановлено  
30 стел із мармурової крихти (0,9 ×  
0,28 × 0,8 м) на основах (1,1 × 0,41 × 0,25 м) 
з того ж матеріалуіз переліком прізвищ 
загиблих воїнів, уродженців Шевченків-
ської громади під час Другої світової 
війни.
Пам’ятний знак жертвам нацист-
ських репресій у роки Другої світової 
війни, 2009 (іст.). Праворуч, перед вхо-
дом до меморіалу.
Встановлено у 2009. Пам’ятний знак  
має вигляд гранітного каменю (0,7 ×  
0,6 × 0,4 м), що уособлює тяжкість люд-
ського горя.
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2. Пам’ятний знак жертвам нацист-
ських репресій у роки Другої світової 
війни. Загальний вигляд.

З чолового боку нижньої частини пос-
таменту розміщено табличку з чорного 
граніту (0,3 × 0,2 м) із присвятним на-
писом та зображенням колючого дроту.
Пам’ятний знак жертвам Чорнобиль-
ської катастрофи, 2000 (іст.). Навпроти  
пам’ятного знака воїнам-афганцям.
Відкрито у 2000 в знак вшанування 
пам’яті загиблих під час аварії на ЧАЕС 
26 квіт. 1986. Пам’ятний знак у вигляді 
гранітної стели (1,6 × 0,7 × 0,1 м) із за-
округленою верхівкою.

2. Пам’ятний знак жертвам  
Чорнобильської катастрофи.  
Загальний вигляд.

З чолового боку стела має присвятний 
напис, зображення квітів та дзвона, що 
перекриває векторний атом.
Пам’ятний знак загиблим воїнам, 
учасникам бойових дій на території 
інших держав, 2019 (іст.).
Праворуч від гармати наприкін. 1990-х рр.  
було встановлено пам’ятний знак воїнам- 
афганцям Шевченківщини, загиблим під  
час війни в Афганістані (1979—89) 

у вигляді гранітної прямокутної стели  
(1,23 × 0,7 × 0,85 м) із зображенням 2 вій-
ськових та присвятним написом.
У 2019 стелу будо замінено пам’ятним 
знаком більш складної конфігурації. 
Пам’ятний знак у вигляді композитної  
стели (1,62 × 1,8 × 0,4 м) з чорного гра-
ніту та зірки з червоної мармурової 
крихти. У правому нижньому куті стели  
меморіальна дошка (0,45 × 0,4 × 0,2 м) 
з присвятним написом.
Пам’ятний знак загиблим воїнам в АТО  
(ООС), 2018 (іст.). Ліворуч, перед вхо-
дом до меморіалу.
Відкрито в 2018. Пам’ятний знак у виг-
ляді стели (2,2 × 0,8 × 0,12 м) з оваль-
ною формою вгорі, на якій з чолового 
боку закріплено дошку з чорного грані-
ту із присвятним написом. У верхній 
частині стели розміщено скульптурне 
зображення «Тризуб» з граніту брунат-
ного кольору.

2. Пам’ятний знак загиблим воїнам, учасникам бойових дій на території  
інших держав. Загальний вигляд.

2. Пам’ятний знак загиблим воїнам  
в АТО (ООС). Загальний вигляд.
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Територію меморіального комплексу 
викладено тротуарною плиткою та час-
тково задерновано. Влаштовано квіт-
ники. До меморіалу веде асфальтована 
доріжка.

Василь Касьянов, 
Софія Крюкова. 

 
 

3.   МОГИЛА ГАРЯЧОГО І. Ф., 1991  
(іст.). Селищне кладовище.
Гарячий Іван Федорович [02.02.1912,  
с. Петропілля, Бурлуцька вол., Змііїв-
ський пов., Харківська губ. (тепер Шев-
ченківська тергромада, Куп’янський р-н,  
Харківська обл.) — 31.10.1991, смт Шев-
ченкове, Шевченківський р-н (Шевчен-
ківська тергромада, Куп’янський р-н),  
Харківська обл.] — Герой Соціалістич-
ної Праці (1966), бригадир.
У 1931 переїхав на постійне місце прожи-
вання в с. Огурцівка Куп’янського р-ну,  
де розпочав працювати в радгоспі «Ін-
дустріальний». Був різноробочим, тракто-
ристом, помічником бригадира, з 1937 —  
бригадиром тракторної бригади.
До поч. німецько-радянської війни  
(1941—45) Іван Федорович очолив Верх-
ньозорянське відділення радгоспу. Під  
час війни добровольцем пішов на фронт,  
воював під м. Ленінградом (тепер м. Санкт- 
Петербург, РФ). Був розвідником, війну 
закінчив у званні капітана. За героїзм та 
особисту мужність нагороджений дво-
ма орденами Вітчизняної війни, Черво-
ної Зірки та медалями.
У післявоєнні роки, працюючи керую-
чим Огурцівського відділення буряко-

3. Могила Гарячого І. Ф. 
Загальний вигляд.

радгоспу «Індустріальний», досяг високих 
показників у вирощуванні сільськогос-
подарських культур, щорічно отримую-
чи по 25—30 ц озимої пшениці, 280—
300 ц цукрових буряків, 15 ц насіння  
цукристих з кожного га.
За досягнуті результати в розвитку сіль-
ського господарства І. Гарячий в 1948  
нагороджений орденом Леніна, а 23 черв.  
1966 Указом Президії Верховної Ради 
СРСР йому присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці.
Очолюючи бригаду з виробництва кор-
мів, зробив гідний внесок і в розвиток 
тваринництва. Він брав активну участь 
в громадському житті регіону, обирався 
депутатом Харківської обласної і Шев-
ченківської районної Рад депутатів тру-
дящих.
На могилі встановлено гранітну надмо-
гильну плиту (0,1 × 1,6 × 0,8 м) та скіс-
ну стелу (1,5 × 0,7 × 0,12 м) з чорного 
граніту на прямокутному постаменті  
(0,2 × 0,9 × 0,4 м) з того ж матеріалу.  
З чолового боку стели вигравіювано 
фотопортрет з присвятним написом.
Могила розташована на території родо-
вого поховання та оточена металевою 
огорожею (вис. 0,7 м).

Лариса Колесникова. 
 
 

4.   МОГИЛА КОвШАРА Д. С., 2015 
(іст.). Селищне кладовище.
Ковшар Дмитро Сергійович [12.10.1993, 
смт Шевченкове, Шевченківський р-н  
(тепер Шевченківська тергромада, 
Куп’янський р-н), Харківська обл. —  
4.07.2015, смт Донецький, Попаснян-
ський р-н, Луганська обл.] — солдат, 
учасник АТО (ООС).
Народився в родині службовців. У 2011 
закінчив Шевченківський ліцей. Після 
закінчення навчання у ліцеї вступив на 
заочне відділення Харківської міжре-
гіональної академії управління персо-
налом на спеціальність «Фінансовий  
менеджмент». У тому ж році пішов слу-
жити в армію в 3-й окремий полк спе-
ціального призначення ЗСУ у м. Кіро-
вограді (тепер м. Кропивницький).  
З початком російсько-української війни 
брав участь у боях в особовому складі  
цього полку. В одному з боїв у серп. 2014 
на Савур-Могилі (Шахтарський р-н,  
Донецька обл.) отримав поранення. 2015  
перевівся у 310-й окремий інженерно- 
технічний батальйон у с. Новоайдар  
Луганської обл. Обіймав посаду сан-
інструктора. Загинув 4 лип. 2015 при 
спробі евакуювати важкопораненого сол-
дата в процесі планового нарощування  
мінно-вибухових загороджень в резуль-
таті підриву на міні в районі 29-го блок-

4. Меморіальна дошка Ковшару Д. С.  
Загальний вигляд.

4. Могила Ковшара Д. С.  
Загальний вигляд.

просту на трасі «Бахмутка», неподалік 
с. Світличне.
З 2015 — почесний громадянин 
смт Шевченкове, того ж року на фасаді  
Шевченківського ліцею відкрито мемо-
ріальну гранітну дошку Д. Ковшару 
(0,6 × 0,4 м).
У 2015 нагороджений нагрудним зна-
ком «За військову доблесть», 2016 ор-
деном «За мужність» III ст. (посмертно) 
і медаллю УПЦ КП «За жертовність  
і любов до України» (посмертно).
На могилі (2,0 × 2,0 м) встановлено над-
могильну плиту (0,08 × 1,31 × 0,65 м) 
з чорного граніту та стелу (1,35 × 0,2 ×  
0,35 (0,5) м) зі скісною асиметричною  
верхівкою із чорного та рожевого 
граніту на прямокутному постаменті 
(0,2 × 0,35 × 0,8 м) з того ж матеріалу. 
З чолового боку стели вигравіювано 
погрудний портрет Д. Ковшара у вій-
ськовій формі на фоні парашутів, які 
тяжіють у повітрі. У верхній частині 
стели закріплено шестикінцевий хрест, 
а праворуч внизу — купол парашута, 
а також присвятний напис. З тильного 

смт ШеВченкоВе  
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боку стели зображено Д. Ковшара у пов-
ний зріст, який вдягнений у повсякденну  
бойову форму з кулеметом на фоні лісо-
вого пейзажу.
Навколо могили встановлено огорожу  
у вигляді балясин з перекриттями та  
прямокутним навершям з мармуру та  
граніту. З правого боку огорожі — 
гранітний столик і лавка. Територію ви-
кладено плиткою із сірого та рожевого 
граніту.

Ярослав Ліхолєтов, 
Анатолій Троян. 
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5.   МОГИЛА ПІДЛИПНЯКА І. М., 
1993 (іст.). Сільське кладовище.
Підлипняк Ісак Митрофанович 
[30.05.1913, с. Танське, Уманський пов.,  
Київська губ. (тепер Дмитрушківська тер-
громада, Уманський р-н, Черкаська обл.) —  
11.07.1993, смт Шевченкове, Шевченків-
ський р-н (тепер Шевченківська тергро-
мада, Куп’янський р-н), Харківська обл.] —  
Герой Соціалістичної Праці (1948), 
директор МТС.
Народився 30 трав. 1913. У 1932 закін-
чив Лебединський сільгосптехнікум  
(тепер Лебединський педагогічний фа-
ховий коледж імені А. С. Макаренка,  
м. Лебедин, Сумська обл.) там же роз-
почав працювати агрономом. У берез.  
1933 його було переведено на по-
саду агронома Булацелівської МТС 
Куп’янського р-ну. У 1941 було призна-
чено директором МТС. Під час німець-
ко-радянської війни (1941—45), у жовт. 
1942 — лют. 1943 очолював Шевчен-
ківський партизанський загін. У 1945 

5. Могила Підлипняка І. М.  
Загальний вигляд.

повернувся на посаду директора МТС.
У 1947 колгоспи і радгоспи, які обслу-
говувалися МТС отримали рекордний 
урожай озимої пшениці.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 7 трав. 1948 присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці.
До 1958 очолював МТС, потім ще 20 р.  
керував Шевченківським районним 
об’єднанням «Сільгосптехніка». Неодно-
разово обирався депутатом Харківської  
обласної та Шевченківської районної 
рад депутатів.
Нагороджений орденами та медалями.
1993 на могилі встановлено надмогиль-
ну плиту (0,3 × 0,6 × 1,34 м) з мармуро-
вої крихти та скісну стелу (1,5 × 0,44 ×  
0,15 м) на прямокутному постаменті 
(0,19 × 0,25 × 0,55 м) з того ж матеріалу.  
З чолового боку стели по центру за-
кріплено металокерамічну дошку 
прямокутної форми з вигравіюваним 
фотопортретом та нижче дошку з не-
ржавіючої сталі з присвятним написом.
Могила розташована на території родо-
вого поховання та оточена металевою 
огорожею (вис. 0,95 м). Навколо моги-
ли зелені насадження.

Лідія Чувпило. 
 
 

6.    ПАМ’ЯТНИК РАДЯНСЬКИМ 
вОЇНАМ-вИЗвОЛИТЕЛЯМ, 1983 
(іст.). На південно-західній околиці 
селища. Біля залізничного полотна та 
автомобільного мосту автотраси Чу-
гуїв—Мілове.
4 лют. 1943 воїни РСЧА зі складу 57-ї 
армії та 3-ї танкової армії визволили від 

6. Пам’ятник радянським воїнам- 
визволителям. Загальний вигляд.

нацистських окупантів смт Шевченко-
ве під час німецько-радянської війни 
(1941—45). У 1983, на честь 40-ї річ-
ниці визволення смт Шевченкове, спо-
руджено пам’ятник радянським воїнам-
визволителям.
Автори: ск. Л. Волошаненко та І. Бро-
ун; архіт. Б. Клейн. Заг. вис. — 5,5 м.
Пам’ятник виконаний у вигляді скла-
деної з блоків стели-солдата (4,3 × 1,2 ×  
1,0 м) із мармурової крихти, встановле-
ної на прямокутному цегляному поста-
менті (1,2 × 1,0 × 3,5 м), обличкованому 
цементом.
Постать воїна з автоматом, який біжить 
в атаку, наче виростає із глибини стели- 
прапору. Важливою змістовною час-
тиною монументу є присвятні написи, 
розташовані в нижній частині лівої та 
правої площин стели-прапору.
Територію викладено тротуарною плит-
кою. Навколо пам’ятника розбито клумбу.  
У підніжжя влаштовано вічний вогонь.

Наталя Мархайчук, 
Галина Шрамко. 

 
 

7.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРІв, 2007 (іст.). На око-
лиці, біля кладовища.
Встановлено напередодні дня пам’яті 
жертв Голодоморів. Відкрито 23 лист. 
2007 за ініціативи місцевої громади з 
метою вшанування пам’яті односельців, 
померлих під час Голодоморів 20 ст.,  
серед яких найстрашнішим був Голодо-
мор 1932—33, створений радянською 
владою штучно. Пам’ятний знак від-
крито через рік після визнання Голодо-

7. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд. 
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мору 1932—33 геноцидом українського 
народу. Остаточну кількість загиблих не  
з’ясовано.
Пам’ятний знак у вигляді дерев’яного 
восьмикінцевого хреста (3,5 × 1,5 м).  
У центральній частині хреста прикріп-
лено пластикову дошку прямокутної 
форми з присвятним написом.
Підніжжя хреста викладено тротуар-
ною плиткою.

Софія Крюкова. 
 
 

8.   ПАМ’ЯТНИК ШЕвЧЕНКУ Т. Г., 
1957 (мист.). Вул. Шевченка, у сквері 
біля залізничного вокзалу.
Автор — ск. В. Агібалов. Розміри: заг. 
вис. — 4,0 м; вис. скульптури — 2,0 м.
Відкрито в 1957 з нагоди 145-річчя 
від дня народження поета та набуття 

8. Пам’ятник Шевченку Т. Г. Загальний вигляд. 

населеним пунктом Шевченкове статусу 
селища міського типу. Залізобетонну 
скульптуру виготовлено на ХСФ.
Шевченко Тарас Григорович (1814— 
61) — один із основних символів Украї-
ни, поет і прозаїк, художник, реформатор  
нової української літератури і нової 
української літературної мови, мислитель.
Сидячу фігуру Т. Шевченка розміщено 
на квадратному в плані прямокутному 
ступінчастому тинькованому цегля-
ному постаменті (1,6 × 1,86 × 1,49 м), 
верхню частину якого прикрашає рос-
линно-геометричний орнамент. Т. Шев-
ченка зображено в момент роздумів 
та душевного неспокою, на що вказує 
емоційність пози та постава схиленої 
голови. Вираз обличчя промовистий —  
спрямований донизу погляд опущених 
очей засвідчує самозаглибленість, на-

8. Пам’ятник Шевченку Т. Г.  
Фрагмент. 

9.   ПАМ’ЯТНИК ШЕвЧЕНКУ Т. Г.,  
2001 (мист.). Вул. Шевченка, парк.
Автор — ск. І. Ястребов. Розміри:  
заг. вис. — 3,2 м; вис. бюсту — 0,85 м,  
постамент — 2,36 × 0,7 × 0,96 м.
Урочисто відкрито у 2001, присвячено 
10-й річниці Незалежності України.
Увічнює пам’ять великого українського  
поета, художника і мислителя Т. Шев-
ченка (1814—61), на честь якого в 1922 
за пропозицією місцевої вчительки  
було перейменоване кол. с. Булацелівка 
в с-ще Шевченкове (з 1957 — смт).
Перший пам’ятник Кобзарю у смт Шев-
ченкове відкрито 20 берез. 1957 в сквері  
біля залізничного вокзалу (зберігся). 
Після набуття Україною державного 
суверенітету виникла потреба у спо-
рудженні на центральній алеї скверу  
в центрі селища нового пам’ятника.  
Виконаний у традиційній образно- 
композиційній схемі пам’ятника-бюста,  
що розташований в центрі обличко-
ваного плитами прямокутного тристу-
пеневого стереобату (0,38 × 4,5 × 4,5 м).  
Погруддя з мармурової крихти висо-
чить на стрункому призматичному аси-
метричному постаменті, складеному  

суплені брови утворюють на відкри-
тому чолі характерну для мислителя 
складку. У правиці Кобзаря — закрита,  
ймовірно, щойно прочитана книга.  
Написи на постаменті відсутні.
Реставраційно-ремонті роботи прово-
дилися у 1980-х рр. та 2000-х рр. У  
1980-х рр. постамент обличковано плит-
кою, стилізований орнамент пофарбо-
вано, накладними літерами викладено 
інформативний напис (втрачено). Під  
час останнього ремонту скульптуру  
пофарбовано сріблястою фарбою.
Територію частково задерновано, вла-
штовано клумби. До пам’ятника веде 
доріжка, яку викладено тротуарною 
плиткою.

Наталя Мархайчук. 
 
 

смт ШеВченкоВе  
центр ШеВченкІВської селищної територІальної громаДи 
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9. Пам’ятник Шевченку Т. Г. Загальний вигляд. 

з 3 рівновеликих блоків. Написи на по-
стаменті відсутні.
Скульптурне погруддя Т. Шевченка 
відзначається фронтальною компози-
цією. Реалістична пластика, виразний 
плечовий зріз уможливлюють творення 
художньо переконливого образу, знай-
деного скульптором в станковому порт-
реті Т. Шевченка (2000, білий мармур), 
який наслідує образ, що постає на при-
життєвій світлині, яка була використа-
на для шевченкового автопортрету у 
світлому костюмі (1860). 
Постава голови, відкрите високе чоло, 
спрямований з-під насуплених брів про-
низливий погляд, акуратні «козацькі» 
вуса створюють вольовий образ інтелі-
гента. Загальну статичність композиції 
дещо динамізує шийна хусточка-кра-
ватка — актуальна деталь традиційного 
чоловічого костюма серед. 19 ст. 
На місці біля пам’ятника проводяться 

державні свята і політичні акції.
Територію навколо пам’ятника викла-
дено тротуарною плиткою.

Наталя Мархайчук. 
 
 

с. аркаДІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

смт ШеВченкоВе, центр ШеВченкІВської селищної територІальної громаДи 
с. аркаДІВка, ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

10.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). Вул. За-
річна.
Поховано 145 воїнів РСЧА зі складу 
227-ї стрілецької дивізії (Південно-За-
хідний фронт); 242-ї стрілецької дивізії 
(38-а армія, Південно-Західний фронт),  
які загинули у боях з нацистськими оку-
пантами у черв. 1942. Відомо 49 прізвищ.

Після закінчення війни останки загиб-
лих воїнів із всіх поодиноких могил  
було перепоховано до братської могили 
в центрі села.
Могила обмежена металевою огорожею 
(0,75 × 5,0 × 3,5 м). У 1958 з тильного 
боку від могили встановлено скульптур-
ний пам’ятник «Воїн з автоматом», від-
литий на ХСФ. Скульптура (вис. 2,15 м)  
із залізобетону на прямокутному цегля-
ному постаменті (2,14 × 1,57 × 1,61 м) 
та на триступінчатій цегляній прямо-
кутній основі (0,52 × 2,8 × 2,83 м).
З чолового боку постаменту закріплено 
мармурову меморіальну дошку (0,57 × 
0,68 м) з присвятним написом та пере-
ліком прізвищ похованих воїнів.

Софія Крюкова, 
Марина Михайлова. 

 
 

10. Братська могила радянських  
воїнів. Загальний вигляд.

11.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). 
Навколо села.
Складається з 33 курганів. Кургани 
№ 1—2, 10—12 — за 2,9—3,83 км на  
північний схід від автомобільного мос-
ту через р. Великий Бурлук (ліва прит. 
р. Сіверський Донець); № 3—9 — за 
1,424—2,86 км на північний захід від 
автомобільного мосту (центральна час-
тина села) через р. Великий Бурлук (ліва  
прит. р. Сіверський Донець); № 13—15 —  
за 2,51—2,86 км на схід від автомобіль-
ного мосту (центральна частина села)  
через р. Великий Бурлук (ліва прит.  
р. Сіверський Донець); № 16—26 — за 
1,37—2,25 км на південний схід від ав-
томобільного мосту (центральна части-
на села) через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець). Через кур-
ган № 23 проходить ґрунтова дорога; 
№ 26—30 — за 1,2—2,2 км на південь 
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с. аркаДІВка, с. бараноВе, с. беЗмятежне 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. бараноВе,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

від автомобільного мосту (центральна 
частина села) через р. Великий Бурлук  
(ліва прит. р. Сіверський Донець); № 31— 
33 — точне розташування не встанов-
лене. Не простежуються на місцевості. 
Знівельовані.
Кургани частково досліджені Сіверсько-
Донецькою експедицією ХДУ у 1956, 
під керівництвом Б. Шрамка. Картогра-
фовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час  
геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри: вис. 0,2—3,2 м, діам. 15—50 м.
Розкопки не проводились. Знайдені 
фрагменти кераміки та відщепи креме-
ню. Культурну приналежність не визна-
чено. Кургани розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

12.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). На око-
лиці села.
Поховано 5 воїнів РСЧА зі складу 242-ї 
стрілецької дивізії (38-а армія, Півден-
но-Західний фронт), які загинули при 
обороні й визволенні села від нацист-
ських окупантів 23 черв. 1942. Відомі 
всі прізвища.
Братська могила (2,5 × 4,0 м) обмежена 
бетонною плиткою. У 1970 з тильного  
боку від могили встановлено стелу (1,87 ×  
0,92 × 0,16 м) з чорного граніту на пря-
мокутній основі (0,15 × 0,85 × 0,3 м)  
з того ж матеріалу. З чолового боку сте-
ли вигравіювано присвятний напис.

12. Братська могила радянських  
воїнів. Загальний вигляд.

Територію викладено бетонними пли-
тами. Навколо зелені насадження.

Василь Касьянов, 
Лариса Колесникова. 

 
 

13.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 1,212—3,576 км на північ та за 3,326— 
3,3787 км на південний схід від сіль-
ського цвинтаря, що розташований на 
північно-західній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 7 курганів. Вис. 0,4—3,4 м,  
діам. 30—70 м.

13. Курган № 1. Вигляд з півдня.

13. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

13. Курган № 3. Вигляд з півдня.

13. Курган № 4. Вигляд з півдня.

13. Курган № 5. Вигляд з півдня.

13. Курган № 6.  
Вигляд із південного заходу.

13. Курган № 7.  
Вигляд із південного заходу.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На одному  
з курганів залишки окопів часів Другої 
світової війни (1939—45) та тріангуля-
ційного знаку. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. беЗмятежне,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

14.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ ЗАГИб-
ЛИМ РАДЯНСЬКИМ вОЇНАМ У РО-
КИ ДРУГОЇ СвІТОвОЇ вІйНИ 1942,  
1960 (іст.). Вул. Мостова, біля школи.
Поховано 105 воїнів РСЧА зі скла-
ду 809-го стрілецького полку 304-ї 
стрілецької дивізії, 73-ї зенітної авто-
транспортної роти 242-ї стрілецької 
дивізії (38-а армія, Південно-Західний 
фронт); 972-го артилерійського полку 
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с. беЗмятежне, с. береЗІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

14. Меморіал пам’яті загиблим радянським воїнам у роки Другої світової війни. 
Загальний вигляд.

113-ї стрілецької дивізії (57-а армія,  
Південно-Західний фронт), які загинули  
при обороні й визволенні села від на-
цистських окупантів у січ.-черв. 1942. 
Відомі всі прізвища.
1955 на братській могилі встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з він-
ком», відлитий на ХСФ. Скульптура  
(вис. 2,2 м) із залізобетону на прямо-
кутному цегляному постаменті (1,52 ×  
1,4 × 1,35 м) та на триступінчатій основі  
з цегли (3,37 × 3,35 × 1,4 м). Постамент  
і основа обличковані мармуровими 
плитами. З чолового боку постаменту  
гранітна меморіальна дошка (0,5 × 0,9 м)  
з присвятним написом. Перед поста-
ментом покладено надгробну плиту із 
залізобетону неправильної форми, ско-
шену донизу з одного боку та обличко-
вану мармуровими плитами. На плиті  
закріплено 5 меморіальних дощок із  
граніту (0,5 × 0,9 м) з переліком пріз-
вищ похованих.
1960 обабіч пам’ятника встановлено ін-
формаційні стели із залізобетону (2,55 ×  
3,6 × 0,53 м), частково обличковані гра-
нітними та мармуровими плитами. На 
обох стелах у верхній частині розташо-
вані металеві пластини з присвятним  
написом та закріплено гранітні мемо-
ріальні дошки (0,5 × 0,9 м) з переліком 
прізвищ воїнів-односельців, які загину-
ли під час Другої світової війни (2 — на 
стелі ліворуч, 4 — на стелі праворуч).
Територію викладено тротуарною плит-
кою та частково задерновано. Навколо 
встановлено металеву огорожу.

Софія Крюкова, 
Марина Михайлова.

15.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). Навколо села.
Складається із 44 курганів та 3 май-
данів. Майдани № 1, 3 та кургани  
№ 4―5, 8, 23―24 ― за 2,653―5,151 км 
на північ від мосту через р. Волоська  
Балаклійка (ліва прит. р. Балаклійка),  
що розміщений на південно-східній 
околиці села; № 2, 6―7, 19―22, майдан  
№ 18 ― за 1,48―4,52 км на північ-
ний захід від мосту; № 9―17, 25―42, 
44―47 ― за 0,533―4,168 км на північ-
ний схід від мосту; № 43 ― за 1,773 км  
на схід від мосту через р. Волоська  
Балаклійка (ліва прит. р. Балаклійка), 
що розміщений на південно-східній  
околиці села.

с. береЗІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

16.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1942—43,  
1987 (іст.). Вул. Величка.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів та могили воїна-афганця  
Величка В. І.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.). Вул. Величка. Біля клубу.
Поховано 38 воїнів РСЧА зі складу 
199-ї, 278-ї та 304-ї стрілецьких дивізій 
(38-а армія, Південно-Західний фронт), 
які загинули в боях при обороні й виз-
воленні села від нацистських окупантів  
у черв. 1942, серп. 1943. Відомо 22 пріз-
вища.
1956 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-

15. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

Кургани № 10―11, 13, 16―17, 47 — 
зафіксовано та нанесено на військово-
топографічну карту західної частини  
Російської імперії. Картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. курганів 0,3—2,5 м, діам. 20—65 м.  
Вис. майданів: № 1 — 0,9 м, діам. 120 ×  
90 м; № 3 — 1,2 м, діам. 120 × 80 м;  
№ 18 ― 1,0―1,3 м, діам. 50 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Частина 
курганів задернована. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.
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матом», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,5 м) із залізобетону на прямо-
кутному цегляному постаменті: верхня  
частина (1,07 × 1,14 × 1,14 м), нижня 
частина (1,0 × 1,4 × 1,4 м), обличкова-
ному цементом та на двоступінчатій  
прямокутній основі (0,59 × 3,05 × 3,07 м)  
з того ж матеріалу, на якій по периметру  
розташовано 4 траурні вази. З чолового 
боку постаменту меморіальна дошка 
(0,4 × 0,6 м) із мармурової крихти з при-
святним написом.
Перед основою надгробок (0,46 × 1,0 ×  
0,61 м) із мармурової крихти на залізобе-
тонній основі (0,15 × 2,07 × 1,19 м). На 
надгробку сіра пластикова меморіальна 
дошка (0,5 × 0,8 м) з присвятним напи-
сом та переліком прізвищ похованих  
воїнів. Перед надгробком залізобетон-
на меморіальна дошка (0,58 × 0,24 м)  
з присвятним написом.
Могила величка в. І., 1987 (іст.).  
Вул. Величка. Ліворуч від братської  
могили радянських воїнів.
Величко Василь Іванович [2.02.1967,  
с. Березівка, Шевченківський р-н. (тепер  
Шевченківська тергромада, Куп’ян-
ський р-н), Харківська обл. — 24.04.1987,  
Афганістан] — учасник бойових дій  
в Афганістані, мол. сержант, командир 
парашутно-десантного відділення.
Народився у селянській родині. Піс-
ля закінчення Березівської середньої 
школи працював трактористом на Ста-
ровірському кар’єрі формувальних ма-
теріалів.
На строкову військову службу призва-
ний 25 квіт. 1985 Шевченківським РВК 
Харківської обл. З жовт. 1985 направле-
ний сержантом до Афганістану.

16. Могила Величка В. І. Загальний вигляд.

Неодноразово брав участь як командир 
парашутно-десантного відділення у бо-
йових операціях і перехватах ворожих  
караванів зі зброєю. Загинув у бою  
24 квіт. 1987.
Нагороджений орденом Червоної Зірки  
(посмертно). Його іменем названа вули-
ця, де розташовано поховання.
На могилі встановлено прямокутну сте-
лу (1,5 × 1,0 × 0,2 м) з чорного граніту 
на постаменті (0,2 × 1,2 × 0,4 м) з того  
ж матеріалу. З чолового боку стели 
вигравіювано фотопортрет та присвят-
ний напис.
Територію меморіалу викладено бетон-
ними плитами та огороджено металевим  
ланцюгом. Навколо зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна.

с. богоДарІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

17. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

17.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). Вул. Ве-
рьовкіна.
Поховано 251 воїна РСЧА зі складу  
851-го, 853-го стрілецьких та 847-го ар-
тилерійського полків 278-ї стрілецької 
дивізії, 492-го, 584-го стрілецьких та 
500-го легкого артилерійського полків  
199-ї стрілецької дивізії (38-а армія, 
Південно-Західний фронт), які заги-
нули в боях при визволення села від 
нацистських окупантів у січ., трав. та 
черв. 1942. Відомо всі прізвища.

У 1953 на братській могилі встанов-
лено скульптурний пам’ятник «Воїн  
з автоматом», відлитий на ХСФ. Скульп-
тура (вис. 2,1 м) із залізобетону на  
прямокутному цегляному постаменті  
(1,55 × 1,2 × 1,2 м), який розташовано 
на двохступінчатій основі (4,0 × 2,0 м). 
З чолового боку постаменту закріпле-
но меморіальну дошку (0,5 × 0,13 м)  
з присвятним написом.
Перед основою пам’ятника покладено  
3 плити з лабрадориту (0,8 × 0,74 м;  
0,8 × 0,68 м; 0,65 × 0,72 м) із присвят-
ними написами та переліком прізвищ 
похованих воїнів. 
Територію частково викладено бетон-
ними плитами та задерновано. Навколо 
дерев’яний паркан (вис. 1,1 м).

Софія Крюкова, 
Марина Михайлова. 

 
 

18.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,294—1,456 км на північ та за 0,951—
1,08 км на північний захід від цвинтаря, 
що розташований на північній околиці 
села.
Кургани № 1, 4 — зафіксовано та нане-
сено на військово-топографічну карту 
західної частини Російської імперії.  
Кургани № 2―3 — картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та 
І. Білько під час інвентаризації у 2018.

с. береЗІВка, с. богоДарІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

18. Курган № 1. Вигляд із заходу.

18. Курган № 2. Вигляд із заходу.
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18. Курган № 3. Вигляд із заходу.

18. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

Складається з 4 курганів. Вис. 0,4—3,5 м,  
діам. 30—70 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На одному  
з курганів залишки окопів часів Другої 
світової війни (1939—45). Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. богоДарІВка, с-ще борІВське 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с-ще борІВське,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

19.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). У центрі 
села.
Поховано 14 воїнів РСЧА зі складу 914-го  
стрілецького полку 244-ї стрілецької 
дивізії (28-а армія, Південно-Західний 
фронт), які загинули при обороні й виз-
воленні селища від нацистських оку- 19. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

пантів у черв. 1942. Відомо 8 прізвищ.
Братська могила обмежена бетонним 
бордюром (0,12 × 9,0 × 9,0 м). У 1956 
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з вінком», відлитий на ХСФ.
Скульптура (вис. 2,15 м) із залізобе-
тону на двоступінчастому постаменті  
з цегли, тинькованому цементом. Верх-
ня частина (1,95 × 1,3 × 1,35 м), нижня  
(0,44 × 3,5 × 3,5 м). Основа (0,6 × 4,37 ×  
4,37 м) з бутового каміння. З чолового 
боку верхньої частини постаменту ме-
моріальна металева дошка (0,5× 1,08 м) 
з присвятним написом та переліком 
прізвищ похованих воїнів.
Обабіч пам’ятника 2 похилі стели  
(0,43 × 1,08 × 0,71 м) з пластиковою  

дошкою на кожній із присвятним напи-
сом та переліком прізвищ воїнів-одно-
сельців, які загинули під час Другої 
світової війни.
Територію викладено тротуарною плит-
кою. Навколо зелені насадження.

Лариса Колесникова, 
Марина Михайлова. 

 
 

20.   КУРГАН, 30—23 ст. до н. е., 23— 
18 ст. до н. е., 15—13 ст. до н. е. (археол.).
За 0,4 км на північний схід від північної 
околиці селища, праворуч від асфаль-
тованої дороги до смт Шевченкове, на 
узвишші біля витоку р. Волоська Ба-
лаклійка (прит. р. Сіверський Донець).
Дослідив В. Клименко у 1983.
Вис. 1,3 м, діам. 22 м. 
Виявлено 7 поховань: 2 ямної КІС, 4 ка-
такомбної КІС, 1 зрубної КІС.
Поховання ямної КІС влаштовані в ямах  
овальної та підпрямокутної форми з ок-
ругленими кутами. Небіжчики лежали  
на спині і правому боці, головою на схід 
та північ. Руки прямі, в одного похова-
ного рука зігнута у лікті. В одного з не-
біжчиків ноги зібгані, в іншого череп та 
ноги відсутні. В могилі виявлено тлін 
білого і коричневого кольору, червону 
вохру. Інвентар представлений мідним 
ножем листоподібної форми.
2 поховання катакомбної КІС здійснені 
у камерах овальної та підбоях округлої  
форми, з вхідними ямами овальної та  
округлої форми. В одній ямі влаштова-
но східець. 2 поховання здійснені в ямах  
прямокутної та п’ятикутної форми з під-
боєм. Поховання індивідуальні. 3 кістяки  
були поза анатомічним порядком. Один 
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небіжчик покладений на правому боці, 
головою на південний захід. Права рука 
пряма, ліва зігнута у лікті. Ноги зібгані 
у тазових та колінних суглобах. В по-
хованнях виявлено: тлін коричневого 
кольору, крейду, червону вохру, кістки  
вівці. Інвентар представлений: 2 тероч-
никами для розтирання вохри, ножем  
з кременю, 2 кликами кабана, 2 цілими  
та 1 фрагментованою глиняними посу-
динами. Вони прикрашені відбитками  
шнуру, тасьми, гребінки, зубчастого 
штампу, пальцьовими затисками, гори-
зонтальними розчісуваннями, гладкими 
валиками.
У похованні зрубної КІС (кенотаф) яму 
не простежено, кістяк відсутній. Інвен-
тар представлений глиняною посуди-
ною з вираженим ребром та виступаю-
чим піддоном.
Матеріали досліджень зберігаються  
у Єнакієвському палаці дитячої та  
юнацької творчості.

В’ячеслав Ревенко. 
 
 

21.   КУРГАНИ ТА МАйДАНИ, 4 тис. 
до н. е. — 2 тис. (археол.). Біля села.
Складається з 17 курганів та 2 май-
данів. Кургани № 1―4, 8―13 ― за 
2,099―6,324 км на північний схід від 
розгалуження ґрунтової та шосейної 
доріг на північній околиці села. Курган 
№ 5 ― за 2,585 км на північний захід 
від розгалуження ґрунтової та шосей-
ної доріг на північній околиці села; 
№ 6, 14―18, майдани № 7, 19 ― за 
1,122―6,944 км на північ від розгалу-
ження ґрунтової та шосейної доріг на 
північній околиці села.
Кургани № 1―2, 9―10, 12 — зафіксо-
вано та нанесено на військово-топогра-
фічну карту західної частини Російської  
імперії. Кургани № 3―6, 11, 13―18, 
майдани № 7, 19 — картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації у 2018.
Вис. курганів 0,3—1,5 м, діам. 25—55 м.  
Вис. майданів № 7 ― 1,3 м, діам. 129 ×  
78 м; № 19 ― 0,6 м, діам. 90 × 50 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Зустріча-
ються опори ЛЕП. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

22.   МОГИЛА МОЧЕРНЮКА М. в., 
2017 (іст.). На селищному кладовищі.
Мочернюк Михайло Васильович 
[27.08.1974, с-ще Борівське, Шевченків-
ський р-н (тепер Шевченківська тергро-
мада, Куп’янський р-н), Харківська обл. — 
16.06.2017, смт Новотошківське, Попас-

нянський р-н, Луганська обл.] — ст. сол-
дат ЗСУ.
Народився у робітничій родині.
Зарахований на службу механіком-
водієм 93-ї ОМБр, в/ч А1302 (смт Чер-
каське, Дніпропетровська обл.).
Під час російської збройної агресії про-
ти України виконував завдання на те-
риторії проведення антитерористичній  
операції, зокрема в районі «Бахмутської  
траси» на Луганщині.
Загинув 16 черв. 2017 бл. 04:25 від снай-
перського обстрілу на околицях смт Но-
вотошківське (Попаснянський район, 
Луганська обл.).

22. Могила Мочернюка М. В.  
Загальний вигляд.

с. ВасиленкоВе,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с-ще борІВське, с. ВасиленкоВе 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

23.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). У 
центрі села.
Поховано 39 воїнів РСЧА зі складу  
617-го стрілецького полку 199-ї стрілець-
кої дивізії, 852-го стрілецького полку  
277-ї стрілецької дивізії (38-а армія,  
Південно-Західний фронт); 12-го тан-

23. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

Похований у с-щі Борівське. 
Указом Президента України № 318/2017 
від 11 жовт. 2017 за особисту мужність 
і самовіддані дії, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та територіальної 
цілісності України, зразкове виконання  
військового обов’язку нагороджений ор-
деном «За мужність» ІІІ ст. (посмертно).
На могилі покладено надгробну плиту 
(1,1 × 0,6 м) та встановлено асиметрич-
ну стелу у вигляді козацького хреста 
з овалом в центральній частині, який 
символічно оповитий рушником (вис. 
1,3 м) та на основі (0,89 × 0,16 × 0,17 м) 
із чорного граніту.
З чолового боку стели зображення пог-
рудного портрета загиблого на фоні 
природного пейзажу з ключем журав-
лів та присвятний напис.
Зі зворотного боку стели на фоні польо-
вого пейзажу зображено церкву та березу.
Територію навколо могили викладено 
тротуарною плиткою.

Ярослав Ліхолєтов.



~  169  ~

кового корпусу (3-я танкова армія, Во-
ронезький фронт), які загинули в боях 
при обороні та визволенні села від на-
цистських окупантів у черв. 1942; лют. 
1943. Відомо всі прізвища.
1954 на братській могилі встановлено  
залізобетонну скульптуру «Воїн з авто-
матом» (вис. 2,5 м), яку в 1980-і рр.  
замінено новою «Скорботна жінка з по-
хиленою головою», відлиту на ХСФ.  
Скульптура (вис. 3,5 м) із залізобетону  
на прямокутному постаменті (2,08 × 1,2 ×  
1,2 м). Обабіч до постаменту примика-
ють 2 стели (праворуч 1,5 × 1,72 × 0,8 м,  
ліворуч 1,5 × 3,8 × 0,65 м). Праворуч на 
стелі зображення ордена Вітчизняної 
війни.
Ліворуч — барельєфне зображення  
2 радянських воїнів та 4 меморіальні  
мармурові дошки з присвятним напи-
сом та переліком прізвищ загиблих. 
Пам’ятник і стела розташовані на ос-
нові з бетону (0,53 × 3,36 × 9,3 м).
Територію викладено бетонними пли-
тами. Перед братською могилою вла-
штовано квітник. Навкола бетонна ого-
рожа (вис. 0,82 м).

Софія Крюкова, 
Марина Михайлова. 

 
 

с. ВасиленкоВе, с. ВеликІ Хутори 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

24.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). Навко-
ло села. У різній віддаленості від сіль-
ського цвинтаря, який знаходиться на 
західній околиці села.
Складається з 35 курганів. Кургани  
№ 1—11 — за 3,367—6,012 км на пів-
денний захід від сільського цвинтаря; 
№ 12 — за 1,036 км на північ від сіль-
ського цвинтаря; № 13 — за 0,785 км на 
північний захід від сільського цвинтаря;  
№ 14 — за 0,542 км на схід від сільсь-
кого цвинтаря; № 15, 21―26, 29—35 —  
за 0,815—4,478 км на південний схід  
від сільського цвинтаря; № 16—20, 27— 
28 — за 2,891—7,612 км на південь від 
сільського цвинтаря.
Кургани № 21, 23 — зафіксовано та на-
несено на військово-топографічну карту  
західної частини Російської імперії. 
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд С. Качало та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри: вис. 0,4—3,0 м, діам. 20—52 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхні  
курганів № 14, 29, 30—32, 34—35 — 
задерновано. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

25.   ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРІв, 2003 (іст.). Cільське 
кладовище.
Відкрито 25 лист. 2003 за ініціативи  
місцевої громади з метою вшанування 
пам’яті односельців, померлих під час 
Голодоморів 20 ст. Найбільш тяжким  
був Голодомор 1932—33, штучно ство-
рений радянською владою, який на сьо-
годнішній день визнано геноцидом ук-
раїнського народу. Остаточну кількість 
загиблих не з’ясовано.

Пам’ятний знак у вигляді гранітної бри-
ли (вис. 1,15 м) на прямокутній основі  
(0,22 × 0,95 × 1,2 м), викладеній з цегли.  
З чолового боку закріплено металоке-
рамічну дошку із присвятним написом. 
Територію навколо пам’ятного знаку 
задерновано.

Лариса Колесникова. 
 
 

25. Пам’ятний знак жертвам 
Голодоморів. Загальний вигляд.

26.   СЕЛИЩЕ «вАСИЛЕНКОвЕ»,  
1 тис. до н. е., 8 ― серед. 10 ст., 18―
19 ст. (археол.). За 1,0 км на північ від  
села, на лівому березі р. Великий Бур-
лук (ліва прит. р. Сіверський Донець).
Відкрив та проводив дослідження В. Ко-
лода під час роботи Середньовічної 
експедиції ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 
у 2015.
Площа ― 3,0 га. Селище займає дюнне 
узвишшя вис. 3,0―4,0 м на краю широ-
кої заплави.
На поверхні зустрічаються уламки гли-
няного посуду бронзової доби (1 тис. 
до н. е.), раннього середньовіччя (Сал-
тівська культура, 8 ― серед. 10 ст.) та 
слобожанської культури нового часу 
(18―19 ст.). Також на поселенні було 
виявлено арабський дирхем (770 р.).

26. План розташування Селища 
«Василенкове».

Розкопки не проводились. Частково за-
дерновано. Розорюються.

Володимир Колода.

с. ВеликІ Хутори,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

27.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 1,88—2,14 км на північний захід та 
за 2,504—2,972 км на схід від сільсько-
го цвинтаря, що розташований на пів-
денно-східній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 13 курганів. Вис. 0,4—
2,7 м, діам. 20—60 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Один з кур-
ганів знівельовано. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

28.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ ЗАГИб-
ЛИМ РАДЯНСЬКИМ вОЇНАМ У 
РОКИ ДРУГОЇ СвІТОвОЇ вІйНИ 
1942—43 (іст.). Вул. 40 років Перемоги.
Поховано 22 воїна РСЧА зі складу 38-ї  
армії (Південно-Західний фронт) та 
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ін. військових з’єднань, які загинули в 
боях з нацистськими окупантами при 
обороні й визволенні села у трав.-черв. 
1942, лют.-берез. 1943. Відомо 9 пріз-
вищ.
У 1953 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом», відлитий на ХСФ. Скульптура  
(вис. 2,5 м) із залізобетону на двоступін-
частому постаменті (2,4 × 1,22 × 1,26 м)  
з цегли. З чолового боку постаменту 
меморіальна дошка (0,6 × 0,4 м) з мар-
мурової крихти із епітафією. Поста-
мент встановлено на триступінчастому  
цегляному п’єдесталі (0,87 × 2,07 × 2,07 м)  
та бетонній основі (2,92 × 2,92 м).
Обабіч пам’ятника встановлено по 6 стел  
(11 стел 1,2 × 0,5 × 0,15 м з мармурової 
крихти; 1 стела 1,1 × 0,63 × 0,17 м з бе-
тону) на триступінчастих постаментах  
(1,1 × 0,5 × 0,75 м). З чолового боку стел  
прикріплено меморіальні дошки (1,0 ×  
0,4 м; 9 з 12 мармурові) з переліком 
прізвищ воїнів-односельців, які заги-
нули на фронтах Другої світової війни. 
Фланкують ці стели — 2 з мармурової 
крихти (1,71 × 1,23 × 0,23 м) на основі  
(0,48 × 1,36 × 0,45 м), до яких прикріп-
лено гранітні меморіальні дошки (1,12 ×  
0,57 м) з датами німецько-радянської 
війни та зображенням воїна і жінки.
Перед пам’ятником гранітна стела (2,1 ×  
0,54 × 0,34 м) на гранітному поста-
менті (0,49 × 0,55 × 0,44 м). З чолового  
боку стели присвятний напис та пере-
лік прізвищ похованих воїнів. Між 
пам’ятником та стелою влаштовано віч-
ний вогонь (діам. 0,95 м) з металу.

28. Меморіал пам’яті загиблим радянським воїнам у роки Другої світової війни.  
Загальний вигляд.

29.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
Складається з 20 курганів. Кургани  
№ 1, 7―11 ― за 0,646―0,88 км на пів-
денний захід від ставкової дамби, яка 
розміщена на північно-західній околи-
ці села; № 2―5 ― за 0,91―1,28 км на 
південний схід від дамби; № 6, 19―20 ―  
за 0,963―1,672 км на південь від дам-
би; № 12―18 ― за 0,874―1,381 км на 
північний захід від ставкової дамби, яка 
розміщена на північно-західній околиці 
села.
Курган № 5 — зафіксовано та нанесено  
на військово-топографічну карту захід-
ної частини Російської імперії. Кургани  
№ 1―4, 6―20 — картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. 0,3—3,3 м, діам. 20—80 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. ВолоДимирІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

Територію братської могили викладено 
тротуарною плиткою, навколо сквер.

Марина Михайлова, 
Яна Пересьолкова.

с. ВеликІ Хутори, с. ВолоДимирІВка, с. Волоська балаклІя 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. Волоська балаклІя,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

30.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 2,02 км 
на північ, за 3,75—3,86 км на південний  
захід та за 2,16—4,6 км на південь від 
сільського цвинтаря, який розташова-
ний на південній околиці села.
Кургани № 1, 12―13 — зафіксовано та 
нанесено на військово-топографічну 
карту західної частини Російської імпе-
рії. Кургани № 2―11, 14―17 ― карто-
графовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під 
час геодезичної зйомки у 1973. 
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 17 курганів. Вис. 0,2— 
1,8 м, діам. 20—55 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

31.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
23—18 ст. до н. е. (археол.). За 1,4 км  
на північний захід від північної околиці 
села, на узвишші правого берега р. Во-
лоська Балаклійка (прит. р. Сіверський 
Донець).
Складався з 4 курганів. 2 кургани дослі-
див В. Клименко у 1979, 2 нерозкопані 
кургани обстежив В. Ревенко у 2003.  
Вис. 1,3—2,0 м, діам. 30—45 м. 
Виявлено 10 поховань катакомбної КІС.
Вхідні ями 2 поховань мали овальну та  
підпрямокутну форму з округленими  
кутами. Поховання здійснені у камерах  
овальної і підпрямокутної форми. 5 похо-
вань здійснені в ямах овальної та округлої  
форми, з підбоями з однієї або з усіх  
сторін. В одній з вхідних ям влаштова-
но 2 східці. Поховання індивідуальні. 
Одне поховання виявилося кенотафом 
(кістяк та інвентар в ньому відсутні). 
Небіжчики покладені на спині або пра-
вому боці, орієнтовані головами на схід, 
північний схід, південний схід, півден-
ний захід, захід. Руки покладені прямо, 
кисті рук — на тазу або під колінами. 
Ноги зібгані у тазових та колінних суг-
лобах. В похованнях виявлено: залишки 
підстилок у вигляді тліну коричневого 
кольору, залишки дерев’яної колоди та 
закладу до камери, тлін жовтого кольо-
ру, червону вохру, підсипку з деревного 
вугілля та крейди, кістки корови та вів-
ці. Інвентар представлений: браслетом 
з 6 бронзових пронизок циліндричної  
та біконічної форми, 3 цілими глиняни-
ми посудинами та 3 фрагментованими  
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глиняними посудинами. Вони прикра-
шені відбитками шнуру, зубчастого 
штампу, пласкої палички, нігтьовими 
вдавленнями, наліпними валиками, що 
розчленовані насічками.
Поховання здійснені в ямах овальної та  
підпрямокутної форми. У 2 ямах вла-
штовано по 1 східцю. 1 яма з підбоєм. 
Поховання індивідуальні. Небіжчиків 
покладено на спину або правий бік,  
орієнтовані головами на південний схід,  
південь, захід. Руки витягнуті прямо, 
кисті рук — на тазу. Ноги зібгані у та-
зових та колінних суглобах. У похован-
нях виявлено: тлін білого, жовтого та 
коричневого кольору, червону вохру, 
підсипку з крейди, кістки вівці. Інвен-
тар представлений: наконечником спи-
су з кременю, 3 глиняними посудинами. 
Вони прикрашені відбитками шнуру, 
нігтя, гребінки, загладжуваннями пуч-
ками трави.
Матеріали досліджень зберігаються у 
Єнакієвському палаці дитячої та юнацької 
творчості.

В’ячеслав Ревенко. 
 
 

32.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1941—43, 
1985 (іст.). Вул. Кропивницького, біля 
школи.
Складається з братської могили ра-
дянських воїнів та могили воїна-афган-
ця Семененка О. І.
братська могила радянських воїнів 
1941—43 (іст.). Вул. Кропивницького, 
біля школи.
Поховано 167 воїнів РСЧА зі складу  
605-го артилерійського полку 162-ї стрі-
лецької дивізії, 807-го стрілецького 
полку 304-ї стрілецької дивізії, 617-го 
стрілецького полку 199-ї стрілецької 
дивізії, 903-го стрілецького полку 242-ї  
стрілецької дивізії (38-а армія, Південно- 
Західний фронт); 3-ї гвардійської тан-
кової армії (Воронезький фронт); 172-ї  
та 350-ї стрілецьких дивізій (6-а армія, 
Південно-Західний фронт), які загину-
ли в боях з нацистськими окупантами 
при обороні й визволенні села у листоп.  
1941, трав. 1942, лют.-берез. 1943. Відомо  
110 прізвищ.
У 1953 на братській могилі встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з автома-
том», який у 1980-і рр. замінено на новий  
«Скорботна жінка», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,45 м) із залізобето-
ну на постаменті (0,53 × 2,55 × 4,0 м) 
з цегли. До постаменту вмонтовано 
5 меморіальних дощок. Перша і чет-
верта з пластику (1,24 × 0,7 м), друга 
і третя з пластику (0,7 × 0,4 м), п’ята 
з мармуру (0,5 × 0,3 м) з епітафією та 
переліком прізвищ похованих воїнів.
З чолового боку могили 10 плит (0,92 ×  

32. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

0,55 м) із бетону з меморіальними до-
шками на кожній (0,45 × 0,49 м) із пе-
реліком прізвищ воїнів-односельців, які  
загинули на фронтах Другої світової 
війни.
За пам’ятником встановлено залізобе-
тонну стелу (1,5 × 4,1 × 0,46 м) з 2 го-
рельєфами облич воїнів (0,96 × 0,68 м). 
Перед пам’ятником на бетонній основі 
(1,8 × 1,8 м) влаштовано вічний вогонь.
При вході на територію могили встанов-
лено 2 похилі стели (0,66 × 1,26 × 1,0 м).  
На лівій стелі — барельєф ордена  
Вітчизняної війни. На правій — орден 
Перемоги.
Могила Семененка О. І., 1985 (іст.). 
Праворуч від братської могили радян-
ських воїнів.

32. Могила Семененка О. І.  
Загальний вигляд.

Семененко Олександр Іванович 
[22.10.1965, с. Волоська Балаклія, Шев-
ченківський р-н (тепер Шевченківська 
тергромада, Куп’янський р-н), Харків-
ська обл. — 01.11.1985, Афганістан] —  
рядовий, радіотелеграфіст мотомангру-
пи погранвійськ.
У лист. 1983 призвано до Збройних  
Сил СРСР. У лют. 1984 відправлено  
рядовим до Афганістану. Неодноразово 
брав участь в бойових операціях, рей-
дах. Загинув у бою.
Нагороджений медаллю «За відзнаку 
в охороні державного кордону СРСР», 
орденом Червоної Зірки (посмертно).
На могилі встановлено гробницю (1,3 ×  
0,8 м) з поребриків з гранітної крих-
ти та гранітну стелу (1,2 × 0,67 (0,4) ×  
0,46 (0,16) м) із закругленим трохи ви-
довженим завершенням на прямокут-
ному постаменті (0,40 × 0.75 × 0,56 м)  
з того ж матеріалу. Частково нижню час-
тину стели та постаменту тиньковано 
цементом. З чолового боку стели пор-
третне зображення похованого та при-
святний напис.
Територію меморіалу викладено тро-
туарною плиткою. Навколо металева  
огорожа (вис. 0,9 м).

Марина Михайлова, 
Яна Пересьолкова. 

 
 

33. ПАМ’ЯТНИй ЗНАК ЖЕРТвАМ 
ГОЛОДОМОРУ 1932—33, 2010 (іст.).  
Вул. Бубліченко. На сільському кладо-
вищі.
Відкрито у 2010 за ініціативи місцевої 
громади з метою вшанування пам’яті 
односельців, померлих під час Голодо-
мору 1932—33, який штучно створено 

с. Волоська балаклІя 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа
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33. Пам’ятний знак жертвам Голодо-
мору 1932—33. Загальний вигляд.

радянською владою та на сьогоднішній 
день визнано геноцидом українського 
народу. Остаточну кількість загиблих  
не з’ясовано.
Пам’ятний знак (заг. вис. 2,25 м) скла-
дається з основи у вигляді 8 гранітних 
каменів, які встановлено один за одним  
пірамідально: нижні перші (0,5 × 1,2 м),  
ін. (0,4 × 0,5 м).
В основу верхнього каменю вмонто-
вано шестикінцевий металевий хрест  
(вис. 0,76 м). З чолового боку основи 
закріплено 2 металокерамічні дошки із 
присвятним написом. Територію навко-
ло пам’ятного знаку задерновано.

Лариса Колесникова. 
 
 

34.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). Сіль-
ське кладовище.
Поховано 151 воїна РСЧА зі складу 277-ї,  
199-ї та 304-ї стрілецьких дивізій (38-а  
армія, Південно-Західний фронт), 3-ї 
гвардійської танкової армії (Воронезь-
кий фронт), які загинули в боях з 
нацистськими окупантами при обороні 
й визволенні села у трав. 1942, лют.-
берез. 1943. Відомо всі прізвища.

с. Волоська балаклІя, с. гетьманІВка, с. горожанІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. гетьманІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

34. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

У 1983 на братській могилі встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,0 м) із залізобетону на поста-
менті (0,97 × 1,3 × 1,9 м) з цегли та на 
подіумі (0,7 × 10,0 × 3,13 м). З чолового  
боку постаменту прикріплено пласти-
кову меморіальну дошку (0,98 × 0,64 м)  
з епітафією та переліком прізвищ по-
хованих воїнів, а до схиленого боку —  
9 меморіальних дощок (0,98 × 0,63 м)  
з присвятним написом та переліком 
прізвищ похованих воїнів та воїнів-
односельців, які загинули на фронтах  
Другої світової війни. Ліворуч від 
скульптури влаштовано квітник та  
покладено кам’яну плиту (1,3 × 2,0 м).
У підніжжя основи пам’ятника —  
бетонна плита (1,5 × 3,07 м) з вічним 
вогнем (1,01 × 1,01 м) із чавуну.
Територію навколо частково вкрито  
бетонними плитами та задерновано.

Василь Касьянов, 
Яна Пересьолкова. 

 
 

35.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,722—2,838 км на південний захід та 
за 2,627―4,270 км на захід від мосту  
через р. Великий Бурлук (ліва прит.  
р. Сіверський Донець), що знаходиться 
за 0,76 км на північ від північно-східної 
околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.

Провели візуальний огляд С. Качало та 
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 19 курганів. Вис. 0,3—
3,5 м, діам. 13—48 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхні 
окремих курганів задерновані. Розорю-
ються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. горожанІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

36.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 1,575—2,93 км на північний захід від  
автомобільного мосту, що розташований  
на південній околиці села, через р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський  
Донець), біля земель Гетьманівської 
сільради.
Кургани № 5―6 — зафіксовано та на-
несено на військово-топографічну кар-
ту західної частини Російської імперії. 
Кургани № 1―4, 7―11 — картографо-
вано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час 
геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 11 курганів. Вис. 0,2—2,4 м,  
діам. 15—70 м.
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36. Курган № 1. Вигляд зі сходу..

36. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

36. Курган № 3. Вигляд зі сходу.

36. Курган № 4. Вигляд з півночі.

с. горожанІВка, с. гроЗа 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

36. Курган № 5. Вигляд з півночі.

36. Курган № 6. Вигляд з півночі.

36. Курган № 7. Вигляд з півночі.

36. Курган № 8.  
Вигляд з південного сходу.

36. Курган № 11.  
Вигляд з південного заходу.

36. Курган № 9. Вигляд зі сходу.

36. Курган № 10. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. гроЗа,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

37.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Зелена.
Поховано 30 воїнів РСЧА зі складу 
220-го гвардійського стрілецького пол-
ку 79-ї гвардійської стрілецької дивізії 
(38-а армія, Південно-Західний фронт), 
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с. гроЗа, с. ДуВанка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

які загинули при обороні та визволенні 
села від нацистських окупантів у квіт.-
серп. 1943. Відомо 8 прізвищ.
Братську могилу обмежено бордюром  
з мармурової крихти (0,26 × 2,0 × 3,1 м) 
з квітником. 1969 на братській могилі 
встановлено скульптуру «Воїн з авто-
матом та смолоскипом», відлиту на 
ХСФ. Скульптура (вис. 3,5 м) із залі-
зобетону на прямокутному постаменті 
із цегли (1,37 × 1,5 × 1,5 м). З чолового 
боку постаменту мармурова меморіаль-
на дошка (0,46 × 0,28 м) із присвятним 
написом.
Постамент влаштовано на двохступін-
чатій цегляній основі (1,5 × 2,71 × 2,71 м)  
та на трисхідчастому стилобаті (0,66 ×  
5,8 × 5,8 м). Біля підніжжя основи —  
меморіальна дошка із переліком пріз-
вищ похованих воїнів.
Територію навколо братської могили  
викладено бруківкою. Навколо дерев’я-
ний паркан (1,35 × 11,0 × 9,0 м).

Софія Крюкова, 
Марина Михайлова. 

 
 

37. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

38.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). Навко-
ло сільського кладовища.
Складається з 3 курганів. Курган № 1 —  
на території сільського кладовища;  
№ 2 ― за 0,036 км на схід від східного 
краю кладовища та за 0,5 км від північ-
ної околиці селища; № 3 — за 0,087 км  
на південний схід від східного краю 
сільського кладовища.
Кургани № 2―3 — зафіксовано та нане-
сено на військово-топографічну карту  
західної частини Російської імперії.  
Курган № 1 ― картографовано ХФ «УКР-
ЗЕМПРОЕКТ» під час геодезичної 
зйомки у 1973. 

Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.

38. Курган № 1. Вигляд із заходу.

38. Курган № 2.  
Вигляд із північного заходу.

38. Курган № 3.  
Вигляд із північного заходу.

Вис. 0,3—2,5 м, діам. 15—60 × 90 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Зустріча-
ються залишки окопів часів Другої сві-
тової війни (1939—45) та тріангуляцій-
них знаків. Поверхня задернована.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. ДуВанка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

39.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
1,337—1,416 км на південний захід та 
за 3,109—3,146 км на схід від повороту  
асфальтованої дороги на північній око-
лиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,3—1,5 м,  
діам. 20—55 м.

39. Курган № 1. Вигляд із заходу.

39. Курган № 2. Вигляд з півдня.

39. Курган № 3.  
Вигляд з південного заходу.
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39. Курган № 4. Вигляд із заходу.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Частина 
курганів задернована. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. ДуВанка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

40.   ПОСЕЛЕННЯ СПОДОбІвСЬКА 
ДУвАНКА-1, 2 тис. до н. е., 8—9 ст. 
(археол.).
За 0,8 км на південь від греблі півден-
ного ставка в с. Сподобівка. На схилі 
надзаплавної тераси. На низькому мисі 
правого берега р. Синиха (права прит. 
р. Оскіл), утвореному при впадінні безі-
менного струмка (правої прит. р. Си-
ниха), що тече від с. Дуванка. Зі сходу  
поселення обмежене долиною річки, 
західна межа визначена східною околи-
цею с. Дуванка.
Виявив та дослідив О. Лаптєв у 2010.

40. Поселення Сподобівська Дуванка-1. Вигляд з півдня.

Розміри 220 × 40 м. Витягнене із захо-
ду на схід, на західній, більш високій  
частині поселення, на ділянці розмірами  
60 × 40 м, фіксувалися фрагменти пе-
реважно ліплених глиняних сосудів,  
низька східна частина мису характери-
зувалася поширенням ранньосередньо-
вічних матеріалів. Стратиграфію посе-
лення не встановлено.
Поверхня задернована.
Знахідки у вигляді фрагментів керамі-
ки зберігаються у МАЕСУ при ХНУ  
ім. В. Н. Каразіна.

Галина Охріменко.

40. Схема розміщення поселення Сподобівська Дуванка-1.

41.   ПОСЕЛЕННЯ СПОДОбІвСЬКА  
ДУвАНКА-2, (археол.).
На високому правому березі безімен-
ного струмка — правого прит. р. Си-
ниха. Займає мис, обмежений з півночі 
та півдня короткими широкими ярами.  
З заходу поселення обмежене запла-
вою безіменного струмка, що тече від  
с. Дуванка. Південно-західний край  
поселення віддалений від асфальтова-
ної дороги «Сподобівка — Федорівка» 
на 50 м, від мосту через струмок — на 
100 м.
Виявив О. Лаптєв у 2010 під час архео-
логічних розвідок.
Розміри 150 × 130 м. Поселення більш  
витягнуте вздовж струмка, з північного  
сходу на південний захід. У цьому ж на-
прямку по краю рілля поселення пере-
сікає ґрунтова дорога. Вздовж схилу —  
по напряму до струмка — поселення 
простяглося на 130 м, причому 50 з них 
(південно-східна околиця пам’ятки) —  
по ріллі. Стратиграфію поселення не 
встановлено. Знахідки у вигляді фраг-
ментів кераміки.
Територія поселення розорюється.  
Вздовж рілля проходить ґрунтова дорога.

41. Поселення Сподобівська Дуванка-2.  
Вигляд на з півночі.
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41. Схема розміщення поселення Сподобівська Дуванка-2.

Матеріали обстеження зберігаються  
в фондах МАЕСУ при ХНУ ім. В. Н. Ка-
разіна.

Галина Охріменко. 
 
 

с. жураВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

42.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис. 
до н. е. — 2 тис. (археол.). За 2,267 км 
на південний захід та за 2,08—2,4 км 
на південь від сільського цвинтаря, що 
розташований на південно-східній око-
лиці с. Великі Хутори.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 3 курганів та майдану. 
Вис. курганів 0,3—1,7 м, діам. 20—45 м.  
Вис. майдану 1,0 м, діам. 140 × 70—40 м.

42. Курган № 1.  
Вигляд із північного заходу.

42. Курган № 2. Вигляд з півдня.

42. Курган № 3. Вигляд з півночі.

42. Курган № 4. Вигляд з півночі.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. Зорянське,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. ДуВанка, с. жураВка, с. Зорянське  
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

43.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). 
Навколо села.
Складається з 9 курганів. Кургани  
№ 1—5 — за 0,785—1,3 км на північний  
схід від мосту через балку Баба у цент-
ральній частині села; № 6—9 — за 
0,83—0,99 км на північ від мосту через 
балку Баба у центральній частині села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.

43. Курган № 1. Вигляд з півдня.

43. Курган № 2. Вигляд з півдня.

43. Курган № 3. Вигляд з півдня.
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Розміри курганів: вис. 0,3—1,7 м, діам. 
20—40 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Кургани розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

43. Курган № 4. Вигляд з півдня.

с. Зорянське, с. ІВанІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

43. Курган № 5. Вигляд з півдня.

43. Курган № 6. Вигляд з півдня.

43. Курган № 7. Вигляд зі сходу.

43. Курган № 8. Вигляд зі сходу.

43. Курган № 9. Вигляд зі сходу.

с. ІВанІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

44.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,168—1,435 км на північний схід від 
мосту через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець), що на пів-
денній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 1,2—2,7 м,  
діам. 40—65 м.

44. Курган № 1. Вигляд із заходу.

44. Курган № 2. Вигляд із заходу.

44. Курган № 3. Вигляд із заходу.
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44. Курган № 4. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. колІсникІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. ІВанІВка, с. колІсникІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

45.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ ЗАГИб-
ЛИМ РАДЯНСЬКИМ вОЇНАМ У 
РОКИ ДРУГОЇ СвІТОвОЇ вІйНИ 
1942, 1980-і рр. (іст.). На околиці села.
Поховано 19 воїнів РСЧА зі складу 199-ї  
стрілецької дивізії (38-а армія, Півден-
но-Західний фронт) та ін. частин, які 
загинули під час оборони та визволення 
села від нацистських окупантів у черв. 
1942. Відомо всі прізвищ.
У центрі меморіалу — братська моги-
ла, яку обмежено бетонним бордюром  
(0,12 × 1,66 × 2,82 м) та викладено тро-

45. Меморіал пам’яті загиблим радянським воїнам у роки Другої світової війни.  
Загальний вигляд.

туарною плиткою. На могилі покладено  
меморіальну дошку з чорного граніту  
(0,05 × 1,2 × 0,6 м) з підвищенням (0,4 ×  
0,2 × 0,5 м), на якому присвятний напис.
1957 за братською могилою встановлено 
залізобетонний скульптурний пам’ятник  
«Воїн з вінком», який у 1980-і рр. замі-
нено на новий «Воїн з похиленою го-
ловою», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,1 м) із мармурової крихти на 
постаменті (1,43 × 0,92 × 1,0 м) із цегли  
та на основі (0,36 × 3,3 × 3,3 м). З чо-
лового боку постаменту пам’ятника  
дошка з мармурової крихти (0,41 × 0,5 м)  
з присвятним написом.
Обабіч пам’ятника 2 бетонні стели 
(1,63 × 2,36 × 0,6 м). На стелі ліворуч  
2 пластикові дошки (0,6 × 0,8 м) з пере-
ліком прізвищ воїнів-односельців, які 
загинули під час Другої світової війни  
та мармурова дошка з присвятним  
написом.
Ліворуч поряд зі стелою — скульптурний 
пам’ятник у вигляді янгола (вис. 2,1 м)  
із залізобетону. На основі пам’ятника 
у вигляді янгола дошка (0,4 × 0,6 м)  
з присвятним написом.
До братської могили ведуть сходинки.  
Територію викладено бетонними пли-
тами та огороджено європарканом 
(0,76 × 20 × 20 м).

Марина Михайлова, 
Тетяна Романова.

46. бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
У центрі села.
Поховано 145 воїнів РСЧА зі скла-
ду 654-го окремого батальйону, 39-го 
гвардійського стрілецького полку 13-ї 
гвардійської стрілецької дивізії, 36-ї 
танкової бригади (38-а армія, Півден-
но-Західний фронт), які загинули в 
боях при обороні й визволенні села від 
нацистських окупантів у трав. 1942, ве-
рес. 1943. Відомо 26 прізвищ.
1956 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом та каскою», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,0 м) із залізобетону 
на прямокутному цегляному постамен-
ті (1,6 × 1,42 × 1,36 м), обличкованому 
цементом та на чотирьохступінчатому 
стилобаті (0,5 × 3,1 × 3,0 м) з того ж 
матеріалу. З чолового боку постаменту 
меморіальна дошка (0,6 × 0,4 м) із мар-
муру з епітафією.

46. Братська могила радянських  
воїнів. Загальний вигляд.

Територію огороджено дерев’яним пар-
каном (0,7 × 10 × 4,5 м) та викладено 
тротуарною плиткою. Понад парканом 
влаштовано квітники.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна. 

 
 

47.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,158—2,96 км на північний захід та за  
1,028 км на південний захід від став-
кової дамби, на північній околиці села.
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Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 3 курганів. Вис. 0,3—1,4 м,  
діам. 20—50 м. Форма округла.

47. Курган № 1. Вигляд із заходу.

47. Курган № 2.  
Вигляд з північного заходу.

47. Курган № 3. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
задернована, розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. краВцІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

48.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). У 
центрі села, в сквері.
Поховано 12 воїнів РСЧА зі складу  
172-ї стрілецької дивізії (6-а армія, 
Південно-Західний фронт) та ін. вій-

с. колІсникІВка, с. краВцІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

ськових частин, які загинули в боях під 
час визволення села від нацистських 
окупантів у трав. 1942, берез. 1943. 
Відомо 2 прізвища.
1956 на братській могилі встановлено  
залізобетонну скульптуру «Воїн з він-
ком», відлиту на ХСФ. Скульптура (вис. 
2,1 м) із залізобетону на прямокутному 
цегляному постаменті (1,7 × 1,3 × 1,3 м)  
та на цегляній основі (0,55 ×2,0 × 1,95 м).

48. Братська могила радянських  
воїнів. Загальний вигляд.

З чолового боку постаменту закріплено 
бетонну меморіальну дошку (0,4 × 0,6 м)  
з присвятним написом. Перед пам’ят-
ником розташована надгробна плита  
трапецієподібної форми з мармурової 
крихти (0,26 × 0,95 × 0,92 м) з марму-
ровою дошкою (0,8 × 0,7 м) із присвят-
ним текстом та переліком прізвищ по-
хованих. 
Територію поховання обмежено мета-
левим ланцюгом.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна. 

 
 

49.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
2,496 км на схід та за 1,922—2,25 км  
на південь від шосейної дамби через яр 
Бідний.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,4—0,5 м,  
діам. 20—35 м.

49. Курган № 1. Вигляд із заходу.

49. Курган № 2. Вигляд з півночі.

49. Курган № 3. Вигляд зі сходу.

49. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
задернована, розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.
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с. лелЮкІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. лелЮкІВка, с. миропІлля 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

50.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1943 (іст.). Вул. Цен-
тральна.
Поховано 21 воїна РСЧА зі складу 227-го  
гвардійського стрілецького полку 79-ї  
гвардійської стрілецької дивізії (8-а 
гвардійська армія, Південно-Західний  
фронт) та 319-го артилерійського полку,  
які загинули в боях при обороні й виз-
воленні села у серп. 1943. Відомо 6 пріз-
вищ.
Братську могилу обмежено бетонним  
бордюром (0,1 × 0,75 × 1,0 м). У 1953  
на могилі встановлено скульптурний  
пам’ятник «Воїн з автоматом», який  

у 1980-і рр. замінено на новий «Воїн  
з автоматом», відлитий на ХСФ. Скульп-
тура (вис. 3,0 м) на прямокутному 
постаменті (1,4 × 1,1 × 1,1 м) із залізо-
бетону та на прямокутній основі з мар-
мурової крихти (0,2 × 1,5 × 1,5 м). 
З чолового боку постаменту напис  
металевими літерами (0,97 × 0,6 м),  
в нижній частині встановлено марму-
рову меморіальну дошку (0,3 × 0,5 м)  
з присвятним написом. З тильного боку  
постаменту металокерамічне фото 
(діам. 0,18 м), нижче — стальна мемо-
ріальна дошка (0,25 × 0,1 м) з інформа-
тивним написом.
Територію братської могили викладе-
но тротуарною плиткою та обмежено 
бетонним бордюром. Навколо зелені 
насадження.

Світлана Бахтіна, 
Марина Михайлова.

50. Братська могила радянських воїнів.  
Загальний вигляд.

с. миропІлля,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

51.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Садова.
Поховано 83 воїна РСЧА зі складу  

807-го, 809-го, 812-го стрілецьких пол-
ків 304-ї стрілецької дивізії (38-а армія, 
Південно-Західний фронт ), які загину-
ли в боях при визволенні села від на-
цистських окупантів у 1942—43. Відо-
мо всі прізвища.
Братську могилу прямокутної форми  
обмежено бетонним бордюром (0,52 ×  
8,0 × 3,5 м) з квітником. 1960 з тильного 
боку від братської могили встановлено 
скульптурний пам’ятник «Мати з суво-
ровцем», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(2,1 м) із залізобетону на постаменті 
(1,7 × 1,9 × 2,45 м) із цегли та на основі 
(1,8 × 8,55 × 2,2 м) з того ж матеріалу. 
На постаменті бетонна меморіальна 
дошка (0,85 × 0,97 м) з епітафією.
З чолового боку основи 3 рельєфи, по 
центру зображення ордену Вітчизняної  
війни (1,34 × 0,55 м), обабіч — рельєфи  
(0,6 × 1,45 м). З тильного боку основи,  
в центральній частині, рельєф із зобра-
женням післявоєнного життя (1,34 ×  
0,55 м), обабіч — дати «1941» та «1945»  
(0,83 × 0,4 м). По боках основи роз-
міщено 2 залізобетонні траурні урни 
(0,7 м).
Територію задерновано. Навколо огоро-
жа з металевих труб (1,0 × 20 × 11 м).

Марина Михайлова, 
Тетяна Романова.

51. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.
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52.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,372—3,121 км на північний захід та 
за 0,41 км на схід від шосейної дам-
би на східній околиці села через яр 
«Западний» на правій прит. р. Волоська  
Балаклійка (ліва прит. р. Сіверський  
Донець).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 11 курганів. Вис. 0,6—2,5 м,  
діам. 25—60 м.

с. миропІлля, с. миХайлІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

52. Курган № 1. Вигляд із заходу.

52. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

52. Курган № 3.  
Вигляд з північного сходу.

52. Курган № 4. Вигляд з півдня.

52. Курган № 5. Вигляд з півдня.

52. Курган № 6. Вигляд з півдня.

52. Курган № 7. Вигляд з півдня.

52. Курган № 8. Вигляд із заходу.

52. Курган № 9. Вигляд зі сходу.

52. Курган № 10. Вигляд зі сходу.

52. Курган № 11. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхні 
окремих курганів задерновані та знахо-
дяться біля лісосмуги. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. миХайлІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

53.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис. 
до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 2,0—2,83 км на північний захід від 
мосту через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець), який роз-
ташований на південно-східній околиці 
с. Нижній Бурлук.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  

53. Курган № 1. Вигляд з півночі.
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І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів та майдану. 
Розміри курганів: вис. 0,6—2,0 м, діам.  

53. Майдан № 2. Вигляд з півночі.

53. Курган № 3. Вигляд із заходу.

53. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

53. Курган № 5. Вигляд з півночі.

20—45 м; майдан — вис. 1,5 м, діам. 
170 × 100 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Кургани розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. миХайлІВка, с. мостоВе 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

54.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). За 1,98— 
2,15 км на північний захід від сільсько-
го цвинтаря, який розташований на 
північно-східній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів та майдану.  
Розміри: кургани № 1, 3 — вис. 0,6—1,4 м,  
діам. 29—47 м; майдан № 2 — вис. 2,5 м,  
діам. 52 × 50 м; кургани № 4-5 відсутні.

54. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

54. Курган № 3. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Кургани розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

55.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). 
Навколо села.
Складається з 37 курганів. Кургани  
№ 1, 30―33 ― за 0,663―1,134 км на пів-
день від мосту через р. Великий Бурлук 
(ліва прит. р. Сіверський Донець), який  
розташований на північно-східній око-
лиці села; № 2―25 ― за 1,045―2,145 км  
на південний схід від мосту; № 26―29, 
35―36 ― за 0,664―1,219 км на півден-
ний захід від мосту; № 34 ― за 0,335 км 
на північний захід від мосту; № 37 ― за  
0,641 км на захід від мосту через р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський  
Донець), який розташований на північно- 
східній околиці села.
Курган № 27 — зафіксовано та нанесено  
на військово-топографічну карту захід-
ної частини Російської імперії. Карто-
графовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під 
час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд С. Качало та 
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. 0,3—5,0 м, діам. 21—60 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На кур-
ганах зустрічаються опори ЛЕП. Розо-
рюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. мостоВе,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

54. Курган № 2.  
Вигляд з південного сходу.

56.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
23—18 ст. до н. е., 2 ст. до н. е. — 2 ст. 
(археол.).
За 0,3 км на південний схід від села, 
на другій надзаплавній терасі лівого  
берега р. Великий Бурлук (прит. р. Сі-
верський Донець).
Складався з 5 курганів. 3 кургани до-
слідив В. Клименко у 1979. Вис. 0,7 м,  
діам. 32 м. 
Виявлено 17 поховань катакомбної КІС.
Вхідна яма та камера одного з поховань 
мали підпрямокутну форму з округле-
ними кутами. 2 поховання здійснені  
в ямах підпрямокутної форми, одна з 
яких мала підбої з трьох сторін. В одній 
з ям влаштовано 1 східець. Поховання 
індивідуальні. 1 поховання (дитини)  
збереглося у вигляді 3 ребер. 2 небіжчики  
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с. мостоВе, с. нижнІй бурлук 
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57. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

с. нижнІй бурлук,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

57.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Зелена.
Поховано 26 воїнів РСЧА зі складу 22-го  
гвардійського стрілецького полку 9-ї  
гвардійської стрілецької дивізії, 199-ї 
стрілецької дивізії (38-а армія, Пів-
денно-Західний фронт); 1-го окремого  
гвардійського танкового полку (28-а  
армія, Південний фронт), які загинули  
в боях при обороні та визволенні села 
від нацистських окупантів у черв. 1942, 
берез., серп. 1943, а також померли від  
ран у 494-му медсанбаті (113-а стрілець-
ка дивізія, 57-а армія, Південно-Захід-
ний фронт). Відомо 14 прізвищ.
Братську могилу прямокутної форми  
обмежено цегляним бордюром (2,75 ×  
3,1 м) із квітником. 1956 з тильного 
боку від могили встановлено скуль-
птуру «Воїн з автоматом», відлиту на 
ХСФ. Скульптура (вис. 2,0 м) із за-

лізобетону на цегляному постаменті 
(2,1 × 1,63 × 1,61 м) та на 6-ступінчатій  
цегляній основі (0,65 × 2,7 × 2,65 м).  
Перед пам’ятником меморіальна бетонна  
дошка (0,64 × 0,35 м) із переліком пріз-
вищ похованих воїнів.
Обабіч братської могили 8 меморіаль-
них дощок з граніту (0,5 × 0,6 м) з пере-
ліком прізвищ воїнів-односельців, які 
загинули на фронтах Другої світової 
війни.
Територію навколо братської могили 
задерновано.

Марина Михайлова, 
Тетяна Романова. 

 
 

58.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,91―2,75 км на північний захід та за 
1,19—2,75 км на південний захід від 
мосту через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець), що розта-
шований на північній околиці села.
Кургани № 5, 11 — зафіксовано та на-
несено на військово-топографічну кар-
ту західної частини Російської імперії. 
Кургани № 1―4, 6―10, 12 — карто-
графовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під 
час геодезичної зйомки у 1973. 
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 12 курганів. Вис. 0,3—
1,8 м, діам. 20—40 м.

покладені на правому боці та орієн-
товані головами на південний захід та  
південь. Руки в одного з них зігнуті  
у ліктях. Ноги в обох зібгані у тазових 
та колінних суглобах. У похованнях ви-
явлено: залишки підстилок у вигляді 
тліну коричневого кольору, дерев’яний 
заклад до камери, тлін білого, жовтого 
кольору, червону вохру, кістки корови 
та вівці. Інвентар представлений 4 гли-
няними посудинами. Вони прикрашені 
відбитками шнуру, тасьми, зубчастого  
штампу, нігтя, насічками, наліпними ва-
ликами, загладжуваннями пучками трави.
Яма поховання овальної форми з закруг-
леними кутами. У всіх стінках влашто-
вано невеликий підбій. Поховання пред-
ставлене нижньою частиною скелету 
покладеного на правому боці, головою 
на південь. У похованні виявлено: тлін 
білого, жовтого кольору, червону вохру,  
кістки вівці. Інвентар представлений  
2 глиняними посудинами біконічної та 
опуклобокої форми. Вони прикрашені  
відбитками шнуру, нігтя, зубчатого 
штампу, гладкими валиками.
6 поховань здійснені у камерах, 5 по-
ховань — у ямах (одна з підбоєм)  
округлої, овальної та підпрямокутної 
форми, з такими ж вхідними ямами.  
В ямах влаштовано 1 або 2 східця та 
підбої в одній чи декількох стінках. По-
ховання індивідуальні, одне — парне. 
Деякі кістяки були поза анатомічним  
порядком. Небіжчики покладені на пра-
вому боці та спині, орієнтовані головами  
на південь, захід та південний схід. Руки  
покладені прямо або зігнуті у ліктях,  
з кистями перед груддю чи на тазу. Ноги  
зібгані у тазових та колінних суглобах. 
В похованнях виявлено: дерев’яний 
заклад до камери, залишки підстилок 
у вигляді тліну коричневого кольору, 
тлін білого, жовтого кольору, крейду, 
червону вохру, кістки корови. Інвентар 
представлений: бронзовими пронизка-
ми циліндричної форми, кістяними та 
залізним скроневим кільцем, астрага-
лами, іклом собаки, 8 цілими та 2 фраг-
ментованими глиняними посудинами.  
Вони прикрашені відбитками шнуру,  
тасьми, зубчастого штампу, нігтя, насіч-
ками, нігтьовими затисками, наліпними 
валиками розчленованими затисками, 
відбитками та вдавленнями палички, 
вертикальними загладжуваннями пуч-
ками трави, прокресленими зигзаго-
подібними лініями. 
Яму сарматського поховання не просте-
жено. Кістяк лежав на спині у витягну-
тому положенні, головою на південний 
схід. Інвентар представлений 4 підвіс-
ками із зубів оленя та 5 бусинами з вап-
няку циліндричної форми.
До 2014 матеріали досліджень зберіга-
лись у Єнакієвському Палаці дитячої та 

юнацької творчості. У зв’язку із почат-
ком проведення АТО (з 2018 — ООС) 
місце перебування знахідок невідомо.

В’ячеслав Ревенко. 
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58. Курган № 1. Вигляд зі сходу.

58. Курган № 2. Вигляд зі сходу.

58. Курган № 3. Вигляд зі сходу.

58. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

58. Курган № 5. Вигляд зі сходу.

58. Курган № 6. Вигляд з півночі.

58. Курган № 7. Вигляд з півночі.

58. Курган № 8. Вигляд з півдня.

58. Курган № 9. Вигляд з півдня.

58. Курган № 10. Вигляд з півдня.

58. Курган № 11. Вигляд з півдня.

58. Курган № 12. Вигляд з півночі.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. ноВомиколаїВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

59. КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). Навколо села.
Складається з 20 курганів та майдану. 
Кургани № 1—4 — за 0,95—3,98 км на 
південь від сільського цвинтаря, який 
розташований на південній околиці 
села; № 5—14 — за 1,989—3,9 км на 
південний схід від сільського цвинтаря, 
який розташований на південній околи-
ці села; № 15 — за 2,5 км на північний  
схід від сільського цвинтаря; майдан  
№ 16 та кургани № 17—19 — за 2,2—
3,4 км на північний захід від сільського 
цвинтаря який розташований на пів-
денній околиці села; № 20—21 — за  
2,42—3,24 км на захід від сільського 
цвинтаря який розташований на півден-
ній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провели візуальний огляд В. Дідик та 
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри курганів: вис. 0,2—1,9 м, діам. 
15—50 м; майдану — 150 × 100 м.
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Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Через деякі 
кургани проходить ґрунтова дорога, та 
зустрічаються залишки зрошувальних 
систем. Кургани розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. ноВомиколаїВка, с. ноВий лиман 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

60.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 1942—
43, 1960 (іст.). Вул. Миру.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів та могили Героя Радян-
ського Союзу Штонди Г. Є.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.).
Поховано 74 воїна РСЧА зі складу 162-ї 
стрілецької дивізії, 156-ї танкової бри-
гади (38-а армія, Південно-Західний 
фронт); 11-ї кавалерійської дивізії (3-я 
танкова армія, Воронезький фронт), які 
загинули в боях при обороні та визво-
ленні села від нацистських окупантів у 
черв. 1942 і лют. 1943. Відомо 27 пріз-
вищ.
Братську могилу обмежено бетонним  
бордюром (0,15 × 3,0 × 2,0 м) з квітни-
ком. У 1975, замість надгробку 1957,  
з тильного боку від братської могили 
встановлено чорну прямокутну стелу 
(1,77 × 0,4 × 0,4 м) із лабрадориту на 
прямокутному двоступінчатому цегля-
ному постаменті (0,97 × 2,9 × 2,94 м), 
обличкованому керамічною плиткою та 
металевим профілем. З чолового боку 
стели вигравіювано присвятний напис. 
На постаменті, обабіч стели, розташо-
вано 2 надгробки із мармурової крихти 
(0,36 × 0,96 × 0,96 м) з пластиковими 
меморіальними дошками (0,81 × 0,5 м) 
із переліком прізвищ похованих воїнів.
Могила Героя Радянського Союзу 
Г. Є. Штонди, 1960 (іст.). Ліворуч від 
братської могили.
Штонда Григорій Єгорович [06.08.1901, 
с. Новомиколаївка, Старовірівська вол.,  
Куп’янський пов. Харківська губ. (тепер  
Шевченківська тергромада, Куп’ян-
ський р-н, Харківська обл.) — 14.02.1960, 
с. Новомиколаївка, Шевченківська тер-
громада, Куп’янський р-н] — Герой Ра-
дянського Союзу (1943), гвардії єфрейтор.
Народився в селянській родині. Закін-
чив 3 класи. 1931 працював у місцевому  
колгоспі. В лавах РСЧА з 1922—24 та  
з берез. 1943. Кулеметник 1-го батальйо-
ну 175-го гвардійського стрілецького 
полку 58-ї гвардійської стрілецької 
дивізії (57-а армія, Степний фронт). 
Брав участь в боях під м. Харковом  
у серп. 1943, біля смт Безлюдівка,  
м. Мерефа, м. Красноград. Особливо від-
значився в боях за р. Дніпро. Під час  
форсування Дніпра 26 верес. 1943 гвар-

60. Меморіал пам’яті. Загальний вигляд.

дії єфрейтор Г. Штонда в числі перших 
переправився і атакував супротивни-
ка. В боях за утримання плацдарму на 
правому березі брав участь у відбитті 2 
контратак, знищив 3 вогневі точки і до 
70 нацистських окупантів.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 20 груд. 1943 за мужність та відва-
гу, проявлені при форсуванні р. Дніпро, 
присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу. З січ. 1944 брав участь у визво-
ленні півдня України, з лип. 1944 брав 
участь у форсуванні р. Вісла, в Берлін-
ській стратегічної операції. Після закін-
чення війни повернувся в рідне село, де 
працював у колгоспі.
1960 на могилі встановлено чорну гра-
нітну надмогильну плиту (0,12 × 0,7 ×  
1,54 м) та прямокутну стелу (1,33 ×  
0,55 × 0,11 м) з мармурової крихти на  
прямокутному постаменті (0,77 × 0,45 ×  
0,4 м) з того ж матеріалу. З чолового  
боку стели металокерамічна дошка  
з фотопортретом (0,13 × 0,18 м) та мемо-
ріальна мармурова дошка (0,2 × 0,15 м) 
з присвятним написом. 
Територію меморіалу викладено троту-
арною плиткою. Влаштовано квітники. 
Навколо металева огорожа (1,0 × 12 ×  
11,5 м). 

Василь Касьянов, 
Вікторія Нарожна.

с. ноВий лиман,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

61.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). Біля 
села.
Складається з 13 курганів. Кургани  
№ 1―2, 12―13 — за 1,163—2,843 км 
на північний схід від шосейного в’їзду, 
що на південно-західній околиці села; 
№ 3―7 ― за 1,277―2,240 км на пів-
денний схід від шосейного в’їзду, що  
на південно-західній околиці села;  
№ 8―11 ― за 1,904―2,580 км на схід 
від шосейного в’їзду, що на південно-
західній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри: вис. 0,2—4,0 м, діам. 15— 
70 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Задерно-
вані. Через окремі кургани проходить 
ґрунтова дорога. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.
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с. огурцІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

62.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Шевченка, 9.
Поховано 19 воїнів РСЧА зі складу  
199-ї, 227-ї, 242-ї стрілецьких дивізій,  
168-ї окремої танкової бригади (38-а  
армія, Південно-Західний фронт) та  
1176-го стрілецького полку 350-ї стрі-
лецької дивізії (6-а армія, Південно-За-
хідний фронт), які загинули в боях при 
обороні та визволенні села від нацист-
ських окупантів у черв. 1942, лют. 1943. 
Відомо всі прізвища.
1955 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з кас-
кою», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,1 м) із залізобетону на цегля-
ному постаменті (1,97 × 1,2 × 1,28 м) 
восьмигранної форми, обличкованому 
цементом та на прямокутній цегляній  
триступінчатій основі (1,3 × 1,7 × 2,56 м).  
З чолового боку постаменту розміщено  
меморіальну мармурову дошку (0,6 ×  
0,33 м) із присвятним написом та пере-
ліком прізвищ похованих. З тильного  
боку від пам’ятника розташовано інфор-
маційну залізобетонну стелу (1,93 × 0,9 ×  

с. огурцІВка, с. олексанДрІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

62. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

12 м). Праворуч стела (1,93 × 0,9 × 2,5 м)  
під прямим кутом спрямована на пів-
день. Ліворуч, на стелі, розміщено при-
святний напис на 4 мармурових дошках 
(0,8 × 1,0 м) та орден Вітчизняної вій-
ни, праворуч — 2 меморіальні марму-
рові дошки (0,6 × 0,33 м) із присвятним 
написом та переліком прізвищ воїнів-
односельців, які загинули під час Дру-
гої світової війни.
Перед пам’ятником — вічний вогонь  
(діам. 1,06 м) з металу.
Територію викладено залізобетонними 
плитами, влаштовано квітники.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна. 

 
 

63.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За  
4,3 км на південний захід від перехрестя 
шосейних доріг на північній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 2 курганів. Розміри кур-
ганів: вис. 1,0—2,0 м, розміри кургану  
№ 1 — 66 × 50 м, діам. кургану № 2 —  
34 м. Форма — округла.

63. Курган № 1. Вигляд з півночі.

63. Курган № 2. Вигляд з півночі.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. олексанДрІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

64.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). На 
сільському кладовищі.
Поховано 145 воїнів РСЧА зі складу  
125-го стрілецького полку (6-а стрілець-
ка дивізія, 6-а армія, Південно-Західний  
фронт); 168-го та 274-го стрілецьких 
полків 24-ї стрілецької дивізії (62-а ар-
мія, Південно-Західний фронт); 807-го  
стрілецького полку 304-ї стрілецької 
дивізії 277-ї стрілецької дивізії (38-а ар-
мія, Південно-Західний фронт), які заги-
нули в боях при обороні та визволенні  
села від нацистських окупантів у черв. 
1942, лют. 1943. Відомо 53 прізвища.
1957 на братській могилі встановлено  
залізобетонний скульптурний пам’ятник  
«Воїн з автоматом» (вис. 2,5 м), який 
в 1982 замінено на новий «Скорботна 
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матір», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 4,5 м) із залізобетону на цегля-
ному постаменті (1,45 × 0,83 × 1,05 м)  
прямокутної форми, обличкованому  
цементом та розміщеному на прямокут-
ній цегляній основі (0,33 × 11 × 2,0 м).
Ліворуч до постаменту примикає цег-
ляна стела (1,35 × 7,0 × 0,34 м) прямо-
кутної форми, яка завершується залі-
зобетонним рельєфним зображенням 
облич солдатів (1,75 × 3,1 × 0,65 м). 

64. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

64. Братська могила радянських воїнів. Фрагмент.

З чолового боку стели розташовано  
3 меморіальні залізобетонні дошки 
(3,76 × 0,68 м; 2,32 × 0,57 м; 2,1 × 0,58 м)  
із присвятними написами та переліком 
прізвищ похованих воїнів.
Територію виокремлено бетонним бор-
дюром, частково заасфальтовано та за-
дерновано.

Василь Касьянов, 
Вікторія Нарожна.

с. олексанДрІВка, с. олексІїВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

65.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
3,948—4,805 км на захід та за 0,838—
1,738 км на північний захід від ставкової 
дамби на західній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 8 курганів. Вис. 0,4—3,5 м,  
діам. 25—70 м.

с. олексІїВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

65. Курган № 3. Вигляд з півночі.

65. Курган № 2. Вигляд з півдня.

65. Курган № 1. Вигляд з півдня.
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65. Курган № 4. Вигляд з півночі.

65. Курган № 5.  
Вигляд з північного сходу.

65. Курган № 6. Вигляд зі сходу.

65. Курган № 7. Вигляд із заходу.

65. Курган № 8. Вигляд з півночі.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поли де-
яких курганів пошкоджено сільськогос-
подарською технікою. Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. оДраДне,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. олексІїВка, с. оДраДне, с. перВомайське, с. петрІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

66.  КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). На півночі  
та північному сході від села.
Складається з 26 курганів та майдану.  
Кургани № 1—3, 24—26 та майдан  
№ 27 — за 1,188—2,538 км на північний 
схід від мосту через р. Великий Бурлук  
(ліва прит. р. Сіверський Донець); № 4— 
24 — за 1,544—4,067 км на північ від 
мосту через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973. 
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри курганів: вис. 0,2—3,0 м, діам. 
15—70 м; майдану — 100 × 80 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Частина 
курганів задернована, частина засад-
жена змішаним лісом, зустрічаються 
фрагменти тріангуляційного знаку, ро-
зорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. перВомайське,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

67.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,82—3,82 км на південний схід та за 
2,27—4,74 км на південь від дорожньо-
го перехрестя на східній околиці села.
Кургани № 6―7, 10―11, 15 — зафік-
совано та нанесено на військово-топог-
рафічну карту західної частини Росій-
ської імперії. Кургани № 1―5, 8―9,  
12―14, 16―17 ― картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 17 курганів. Вис. 0,3—
3,2 м, діам. 20—75 м.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. петрІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

68.   КУРГАНИ ТА МАйДАНИ,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). 
Навколо села.
Складається з 20 курганів та 2 майда-
нів. Майдан № 1, кургани № 2―5 ―  
за 3,34―4,91 км на південний схід від  
мосту через р. Великий Бурлук (ліва 
прит. р. Сіверський Донець), на північ-
ний захід від північної околиці села; 
кургани № 6―14 ― 1,1―3,148 км на 
південний захід від мосту через р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський  
Донець), на північний захід від північ-
ної околиці села; кургани № 15―20, 
22, майдан № 21 ― за 0,95―2,75 км на 
північний схід від мосту через р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський  
Донець), на північний захід від північ-
ної околиці села.
Кургани № 2, 11, 22 — зафіксовано та  
нанесено на військово-топографічну кар-
ту західної частини Російської імперії.  
Кургани № 3―10, 12―20, майдани  
№ 1, 21 — картографовано ХФ «УКР-
ЗЕМПРОЕКТ» під час геодезичної 
зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. курганів 0,3—2,7 м, діам. 15—60 м.  
Вис. майданів: № 1 — 0,3 м, діам. 60 м;  
№ 21 — 1,3 м, діам. 100 × 80 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. На деяких 
курганах зустрічаються залишки окопів 
часів Другої світової війни (1939―45). 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

69.   МОГИЛА ШИТІвА М. С., 1987 
(іст.). На сільському кладовищі.
Шитів Микола Самуїлович [07.03.1967, 
с. Миронівка, П’ятихатський р-н (те-
пер Покровська тергромада, Нікополь-
ський р-н), Дніпропетровська обл. —  
26.06.1987, Гулямуддінхан, пров. Кан-
дагар, Афганістан] — гвардії рядовий, 
учасник бойових дій в Афганістані.
Народився у селянській родині. У 1982 
закінчив Петрівську восьмирічну шко-
лу (тепер Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.).  
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с. петрІВка, с. петропІлля 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

69. Могила Шитіва М. С.  
Загальний вигляд.

Навчався в технікумі.
13 квіт. 1986 призваний до лав Радянської 
армії Нововодолазьким РВК. Служив 
старшим стрілком 9-ї мотострілкової  
роти (3-й мотострілковий батальйон, 
в/ч 71176).
Після направлення до Афганістану брав 
участь у бойових операціях та супро-
воді військової техніки.
Загинув 26 черв. 1987 у бою біля  
с. Гулямуддінхан, неподалік Кандагару  
(Афганістан).
Нагороджений орденом Червоної Зірки 
(посмертно).
Похований в с. Петрівка.
На могилі встановлено плиту (0,07 × 1,7 ×  
0,7 м) із чорного граніту та скісну стелу  
(1,55 × 0,77 × 0,15 м) з того ж матеріа-
лу. З чолового боку стели вигравіювано 
погрудний фотопортрет з присвятним 
написом.
Територію навколо могили викладено 
тротуарною плиткою та оточено мета-
левим парканом (вис. 1,0 м).

Ярослав Ліхолєтов.

с. петропІлля,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

70.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
Вул. Центральна.
Поховано 107 воїнів РСЧА зі складу  
143-го стрілецького та 180-го гвардій-

70. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

ського стрілецького полків 278-ї стрі-
лецької дивізії, 156-го танкового бата-
льйону (38-а армія, Південно-Західний  
фронт), які загинули в боях при обороні 
та визволенні села від нацистських оку-
пантів у черв. 1942, лют. 1943. Відомо 
55 прізвищ.
1953 на братській могилі встановлено 
залізобетонну скульптуру «Воїн з авто-
матом» (вис. 2,5 м), яку в 1980-х рр. 
замінено залізобетонним обеліском (5,0 ×  
0,49 × 0,49 м) на прямокутному цегля-
ному постаменті (0,93 × 0,97 × 1,2 м),  
тинькованому цементом. Позаду обе-
ліску розташовується цегляна стела  
(2,01 × 5,05 × 0,76 м) з 2 гранітними 
написами (0,73 × 0,15 м). Ліворуч від  
обеліску — цегляна стела (2,0 × 3,07 ×  
0,77 м) з 3 залізобетонними дошками: 
2 дошки (0,76 × 0,46 м), остання дошка 
(0,6 × 0,5 м) з присвятним написом та 
переліком прізвищ похованих.
Праворуч від обеліску — цегляна стела 
(2,0 × 3,07 × 0,77 м) з 8 залізобетонними 
дошками (0,64 × 0,5 м) з присвятним 
написом та переліком прізвищ воїнів-
односельців, які загинули під час Другої 
світової війни.
Територію викладено плитами з мар-
мурової крихти. Влаштовано квітники.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна. 

 
 

71.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).
За 2,86—3,1 км на південний захід від  
шосейної дамби на східній околиці 
села.

Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ»  
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,3—1,7 м,  
діам. 20—65 м. Форма округла.

71. Курган № 1. Вигляд з півночі.

71. Курган № 2.  
Вигляд з північного сходу.
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71. Курган № 3. Вигляд зі сходу.

71. Курган № 4. Вигляд зі сходу.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Частково 
розорюється пола одного з курганів. 
Поверхня задернована.

Ярослав Ліхолєтов. 
 

с. роЗДольне,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. петропІлля, с. роЗДольне 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

72. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

72.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). У центрі 
села, у сквері.
Поховано 15 воїнів РСЧА зі складу 22-го  
та 31-го гвардійських стрілецьких пол-
ків 9-ї гвардійської стрілецької дивізії,  
13-ї танкової бригади (38-а армія, Пів-
денно-Західний фронт), які загинули  
в боях при обороні та визволенні села 
від нацистських окупантів у черв. 1942. 
Відомо 9 прізвищ.
У 1968 на братській могилі встановле-
но скульптурний пам’ятник «Воїн з пра-
пором», відлитий на ХСФ. Скульптура 
(вис. 2,0 м) із залізобетону на прямокут-
ному постаменті (1,85 × 0,83 × 1,49 м)  
та на прямокутній основі (1,85 × 0,83 ×  
1,49 м) із цегли зі сходинкою.

З чолового боку постаменту мармурова 
меморіальна дошка (0,4 × 0,5 м) з епіта-
фією та переліком прізвищ похованих 
воїнів. З тильного боку постаменту роз-
міщено бетонний вінок (діам. 1,38 м).
Територію братської могили задерно-
вано.

Світлана Бахтіна, 
Марина Михайлова. 

 
 

73.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). Навколо села.  
У різній віддаленості від автомобільного 
мосту.
Складається з 20 курганів та майдану. 
Кургани № 1―2, 8, 12 та майдан № 11 ―  
за 0,827―1,454 км на північний захід 
від автомобільного мосту, який роз-
ташований на північній околиці села;  
№ 3―6 ― за 0,662―0,877 км на північ 
від автомобільного мосту; № 7, 13―14 ―  

за 1,26―2,19 км на північний схід від 
автомобільного мосту; № 9―10 ― за  
0,868―0,917 км на південний захід від 
автомобільного мосту; № 15 ― за 1,814 км  
на схід від автомобільного мосту; № 16― 
21 ― за 1,49―2,06 км на південний схід 
від автомобільного мосту, який розта-
шований на північній околиці села
Курган № 16 — зафіксовано та нанесено  
на військово-топографічну карту захід-
ної частини Російської імперії. Карто-
графовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під 
час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. курганів 0,2—3,0 м, діам. 20—60 м.  
Вис. майдану 2,3 м, діам. 100 × 80 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.
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с. саЗонІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. саЗонІВка, с. семенІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

74.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). Біля 
села.
Складається з 4 курганів. Кургани № 1— 
3 — за 1,463—1,63 км на північ від 
сільського цвинтаря, який розташова-
ний на південно-східній околиці села;  
№ 4 — за 2,72 км на захід від сільського  
цвинтаря, який розташований на півден-
но-східній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри курганів: вис. 0,3—1,2 м, діам. 
25—36 м.

74. Курган № 1. Вигляд з півночі. 

74. Курган № 2. Вигляд з півночі.

74. Курган № 3. Вигляд з півночі.

74. Курган № 4. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Кургани 
розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. семенІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

75.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв, 1942 (іст.). Вул. Цент-
ральна, 32.
Поховано 158 воїнів РСЧА зі складу  
148-го та 353-го горно-стрілецьких 
полків 47-ї горно-стрілецької дивізії  
(6-а армія, Південно-Західний фронт); 
492-го стрілецького полку 199-ї стрі-

лецької армії, 162-ї, 277-ї, 278-ї, 304-ї  
стрілецьких дивізій та 133-ї, 156-ї, 
168-ї танкових бригад 22-го танкового 
корпусу (38-а армія, Південно-Західний 
фронт), які загинули в боях при обороні  
та визволенні села від нацистських  
окупантів у черв. 1942. Відомо всі пріз-
вища.
У 1953 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом» (вис. 2,5 м), відлитий на ХСФ. 
Скульптура із залізобетону на цегляно-
му постаменті (1,82 × 1,44 × 1,25 м) та  
на бетонній трапецієподібній основі:  
верхня частина (1,05 × 1,96 × 2,2 м), 
нижня (0,25 × 2,5 × 2,33 м). 
З чолового боку постаменту мемо-
ріальна дошка з мармурової крихти 
(0,53 × 0,35 м) з присвятним написом. 
З чолового боку основи гранітна ме-
моріальна дошка (1,05 × 1,0 м) з епіта-
фією та переліком прізвищ похованих  
воїнів. Внизу ліворуч меморіальна ме-
талева дошка (0,35 × 0,29 м) з фотопор-
третом (0,16 × 0,1 м) та інформативним  
написом. Внизу праворуч — меморіальна 
дошка з мармурової крихти (0,3 × 0,3 м)  
із прізвищем загиблого на металокера-
мічній дошці (0,22 × 0,15 м).
Навколо металева огорожа (0,8 × 7,0 ×  
7,0 м). Доріжку, що веде до поховання  
викладено тротуарною плиткою, вла-
штовано квітники.

Світлана Бахтіна, 
Марина Михайлова.

75. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.
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76.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,155—1,77 км на південь та за 2,09—
2,54 км на захід від автомобільного мос-
ту через р. Середня Балаклійка (права 
прит. р. Балаклійка).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 12 курганів. Вис. 0,3—
1,4 м, діам. 25—45 м.
Розкопки не проводились. Культурну  
приналежність не визначено. Деякі  
кургани поросли листяними деревами,  
частина знищена ґрунтовою дорогою. 
Кургани № 10—12 знівельовано. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. смолІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

77.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
0,092—0,93 км на схід та за 0,835—
2,16 км на північний схід від в’їзду на 
південній околиці села.
Кургани № 11―12 — зафіксовано та  
нанесено на військово-топографічну  
карту західної частини Російської імпе-
рії. Кургани № 1―10 — картографовано  
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 12 курганів. Вис. 0,9—
1,6 м, діам. 30—55 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Через деякі 
кургани проходить ґрунтова дорога. 
Розорюється.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. семенІВка, с. смолІВка, с. споДобІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

78.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).  
Навколо села.
Складається з 15 курганів. Кургани  
№ 1—5 — за 1,875—3,764 км на північ 
від ставкової дамби, по якій проходить 
асфальтована дорога розміщена у центрі  

с. споДобІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

села; № 6—12 — за 2,486—3,809 км на  
південний захід від ставкової дамби; 
№ 13 — за 2,0 км на захід від ставкової 
дамби; № 14 — за 2,39 км на схід від  
ставкової дамби; № 15 — за 2,7739 км 
на південь від ставкової дамби.
Кургани № 2―3, 10, 12 — зафіксовано  
та нанесено на військово-топографічну  
карту західної частини Російської ім-
перії. Кургани № 1, 4―9, 11, 13―15 —  
картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Розміри: вис. 0,3—3,9 м, діам. 15—70 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Задерновані. Розорюються.Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

79.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ ЗАГИб-
ЛИМ РАДЯНСЬКИМ вОЇНАМ  
У РОКИ ДРУГОЇ СвІТОвОЇ вІйНИ 
1942, 2006 (іст.). Вул. Кропивницького.
Складається з братської могили радян-
ських воїнів, могили Героя Радянського 
Союзу Васильченка О. А. та пам’ятного 
знаку жертвам Голодомору 1932—33.
братська могила радянських воїнів, 
1942 (іст.). 
Поховано 5 воїнів РСЧА із складу 156-ї 
танкової бригади (38-а армія, Південно-
Західний фронт), які загинули в боях з 
нацистськими окупантами в черв. 1942. 
Відомо всі прізвища.
1958 на братській могилі встановлено 
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом та каскою», відлитий на ХСФ.

79. Меморіал пам’яті загиблим воїнам у роки Другої світової війни. Загальний вигляд.

Скульптура (вис. 2,2 м) із залізобетону  
на цегляному прямокутному постаменті  
(1,18 × 1,28 × 1,2 м) та на залізобетонній  
основі (0,43 × 1,77 × 1,7 м). З чолового 
боку постаменту меморіальна дошка 
(0,5 × 0,73 м) з присвятним написом.
Перед пам’ятником прямокутний над-
гробок з мармурової крихти (0,61 ×  
0,52 м). На надгробку мармурова мемо-
ріальна дошка (0,4 × 0,37 м) із присвят-
ним написом.
Ліворуч від постаменту міститься залі-
зобетонний пам’ятник у вигляді янгола 
(вис. 1,75 м). Перед пам’ятником —  
стела у вигляді надгробкуіз залізобето-
ну (0,31 × 1,33 × 0,57 м), на якому роз-
ташована металева меморіальна дошка 
(0,89 × 0,6 м) з присвятним написом. 
Могила Героя Радянського Союзу 
васильченка О. А., 1942 (іст.). Ліворуч  
від братської могили радянських воїнів. 
Васильченко Олексій Андрійович 
[6.04.1913, ст. Біла Калитва (нині м. Біла  
Калитва, Ростовська обл., РФ) — 
13.05.1942, с. Сподобівка, Шевченків-
ський р-н (тепер Шевченківська тергро-
мада, Куп’янський р-н), Харківська 
обл.] — льотчик, ст. лейтенант, Герой 
Радянського Союзу (1942).
Народився в селянській родині. 1934 
закінчив гірничий технікум у м. Крас-
ний Луч (тепер м. Хрустальний, Луган-
ська обл.), працював електромонтером.  
Закінчив місцевий аероклуб. У лавах 
РСЧА з 1934. У 1936 закінчив Вороши-
ловградську військову школу пілотів.  
Брав участь у німецько-радянській війні  
з черв. 1941. Заступник командира ес-
кадрильї 316-го розвідувального авіа-
ційного полку (Південно-Західний 
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фронт) лейтенант О. Васильченко до лис-
топ. 1941 здійснив 121 бойовий виліт.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 27 берез. 1942 присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Загинув при 
виконанні бойового завдання 13 трав. 
1942.
1958 на могилі встановлено прямокутну 
стелу із мармурової крихти, яку в 1994 
замінено на залізобетонний бюст (вис. 
0,75 м) на постаменті (1,42 × 0,46 × 0,49 м)  
з того ж матеріалу із металевою мемо-
ріальною дошкою (0,3 × 0,44 м) з при-
святним написом.
Пам’ятний знак жертвам Голодомо-
ру 1932—33, 2006 (іст.). Праворуч від 
братської могили радянських воїнів.
Відкрито у 2006 за ініціативи місцевої 
громади з метою вшанування пам’яті 
односельців, померлих під час Голо-
домору 1932—33. Остаточну кількість 
загиблих не з’ясовано.
Пам’ятний знак у вигляді кам’яної бри-
ли (0,66 × 0,45 м) на гранітній основі 
(0,16 × 0,7 × 0,7 м).
Довкола меморіалу металева огорожа  
(0,77 × 21 × 11 м). Ліворуч біля входу  
встановлено цегляну стелу (2,1 × 0,55 ×  
1,95 м) з 2 металевими дошками з при-
святним написом. Із західного та пів-
нічного боків меморіалу розташовано  
бетонний парапет та цегляну меморіаль-
ну стелу з виступами із пластиковими 
меморіальними дошками (0,75 × 0,65 м).
На західній частині стели (2,41 × 14 ×  
0,41 м) — 7 дощок з переліком прізвищ  
загиблих воїнів-односельців під час 
Другої світової війни. На північній (2,41 ×  

79. Могила Героя Радянського Союзу 
Васильченка О. А. Загальний вигляд.

11,0 × 0,41 м) — 6 дощок. З північно-
східного боку меморіалу, за огорожею, 
інформативна стела з карбованого  
металу (4,0 × 2,08 × 0,44 м). З чолового  
боку стели меморіальна дошка (1,65 ×  
0,81 м) з присвятним написом.
До меморіалу пам’яті веде алея зі схо-
динками. Навколо влаштовано квітники.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна.

79. Пам’ятний знак жертвам  
Голодомору.

с. споДобІВка, с. стаВище, с. старий чиЗВик 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. стаВище,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

80.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК, 
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 
1,255—1,422 км на захід та за 1,379 км  
на північний захід від повороту шосей-
ної дороги біля південно-східної околиці  
села. Біля в’їзду в село.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.

Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 4 курганів. Вис. 0,3—0,5 м,  
діам. 20—30 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

80. Курган № 1. Вигляд з півдня.

80. Курган № 2. Вигляд з півдня.

80. Курган № 3. Вигляд із заходу.

80. Курган № 4.  
Вигляд з північного сходу.

с. старий чиЗВик,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

81.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.).  
За 2,130 км на північний захід та за  
0,755 км на захід від сільського цвинта-
ря, що розташований у центральній 
частині південної околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
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с. старий чиЗВик, с. староВІрІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 6 курганів. Вис. 0,2—1,0 м,  
діам. 15—30 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
задернована, розорюються. Один з кур-
ганів знівельований.

Ярослав Ліхолєтов.

81. Курган № 1. Вигляд з півдня.

81. Курган № 2. Вигляд з півдня.

81. Курган № 3. Вигляд з півдня.

с. староВІрІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

82.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.). У парку.
Поховано 105 воїнів РСЧА зі складу  
384-го стрілецького полку; 242-ї стрі-
лецької дивізії (38-а армія, Південно-
Західний фронт); 182-го гвардійського 
стрілецького полку 62-ї гвардійської 
стрілецької дивізії (3-я танкова армія, 

Воронезький фронт); 505-ї окремого  
зенітно-артилерійського дивізіону (38-а  
армія, Південно-Західний фронт), які 
загинули в боях при обороні та визво-
ленні села від нацистських окупантів  
у черв. 1942, берез. та верес. 1943. Ві-
домо 27 прізвищ.
На братській могилі встановлено над-
гробок з бетону (0,5 × 0,9 × 0,7 м) з гра-
нітною дошкою (0,7 × 0,8 м) із присвят-
ним написом. 1958 з тильного боку  
від братської могили було встановлено  
скульптурний пам’ятник «Воїн з авто-
матом» (вис. 2,5 м), відлитий на ХСФ.  
У 1990 замінено на скульптурний  
пам’ятник (4,6 × 3,0 × 2,55 м) із залізо-
бетону та мармурової крихти на пря-
мокутному бетонному постаменті (0,5 ×  
3,57 × 3,34 м). Пам’ятник у вигляді 
оригінальної композиції асиметричної  
форми, що складається з 3 пілонів  
і горельєфної композиції з портретів 
льотчика, танкіста та піхотинця. З чо-
лового боку перед постаментом роз-
міщено надгробок прямокутної форми 
(0,5 × 0,9 × 0,7 м) з бетону. На ньому 
встановлено гранітну дошку (0,7 × 0,8 м)  
з присвятним написом та переліком 
прізвищ загиблих. Перед нею розміще-
но меморіальну дошку з колишнього 
пам’ятника.
Обабіч від пам’ятника встановлено  
6 похилих надгробків з бетону (0,87 ×  
1,86 × 0,9 м), на яких розташовано ме-
моріальні дошки (1,1 × 0,5 м) з граніту 
та переліком прізвищ воїнів-односель-
ців, які загинули під час Другої світової 
війни.
Територію братської могили викладено  

82. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

бетонними плитами. По периметру 
братської могили розміщено ліхтарі. 
Навколо зелені насадження.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна, 

Лідія Чувпило. 
 
 

83.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис. 
(археол.).
За 1,75 км на південний схід від сіль-
ського цвинтаря на північній околиці 
села.
Уперше згадується Д. Багалієм 1902  
у пояснювальному тексті до археоло-
гічної карти Харківської губернії, яка 
була представлена на 12 Археологічно-
му з’їзді (1902, Харків).
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.

Розміри: вис. 1,8 м, діам. 45 м.
Розкопки не проводились. Задернований.

Ярослав Ліхолєтов.

83. Курган № 1. Вигляд зі сходу.
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с. сумське, с. тетянІВка, с. троїцьке 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. сумське,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

84.   КУРГАН, 4 тис. до н. е. — 2 тис.  
(археол.). За 1,678 км на захід від став-
кової дамби, у центральній частині 
села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації у 2018.
Вис.1,0 м, діам. 20 м. Форма округла.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
задернована, розорюється.

Ярослав Ліхолєтов.

с. тетянІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

85.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). Навко-
ло села.
Складається з 19 курганів. Кургани  
№ 1—2, 5, 13, 18―19 — за 2,096― 
4,83 км на південний захід від сільсько-
го цвинтаря, що розміщений на східній 
околиці села; № 3―4 ― за 2,56―4,28 км  
на південь від сільського цвинтаря;  
№ 6―12 ― за 1,764―3,174 км на пів-
денний схід від сільського цвинтаря;  
№ 14―17 ― за 1,468―2,297 км на захід  
від сільського цвинтаря, що розміще-
ний на східній околиці села.
Картографовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» 
під час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик,  
С. Качало та І. Білько під час інвентари-
зації пам’яток археології у 2018.
Розміри: вис. 0,7—2,0 м, діам. 20—46 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Задерно-
вані. Частина курганів знаходиться під 
лісосмугою. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. троїцьке,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

86.   МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ ЗАГИб-
ЛИМ РАДЯНСЬКИМ вОЇНАМ ПІД 
ЧАС ДРУГОЇ СвІТОвОЇ вІйНИ 
1942—43, 1950 (іст.). Вул. Центральна. 

86. Меморіал пам’яті загиблим радянським воїнам під час Другої світової війни.  
Загальний вигляд.

Складається з братської могили радян-
ських воїнів та могил Героїв Радян-
ського Союзу Гордєєва Н. М., Медвєдє-
ва С. І.
братська могила радянських воїнів 
1942—43 (іст.). 
Поховано 25 воїнів РСЧА зі складу вій-
ськових з’єднань Південно-Західного  
фронту, які загинули в боях при обороні 
та визволенні с. Троїцьке та с. Михай-
лівка від нацистських окупантів у черв. 
1942 та лют. 1943. Відомо всі прізвища.
1957 було встановлено скульптурний  
пам’ятник «Воїн з вінком», відлитий на  
ХСФ. 1975 замінено на прямокутний  
обеліск (1,67 × 0,46 × 0,43 м) з чорного  
граніту, на постаменті (0,45 × 0,59 ×  
0,59 м) та на високій основі (1,13 ×  
1,25 × 1,25 м) із цегли. З чолового боку 
обеліску зверху присвятний напис (0,42 ×  
0,35 м). Перед обеліском встановлено 
надгробок (0,4 × 0,61 × 0,98 м) із цегли 
з меморіальною мармуровою дошкою 
(0,8 × 0,4 м) з присвятним написом та 
переліком прізвищ похованих.
Могили Героїв Радянського Союзу 
Гордєєва Н. М. та Медвєдєва С. І., 1942, 
1950 (іст.).
Обабіч братської могили розташовано 
2 могили Героїв Радянського Союзу — 
Гордєєва Наркиса Михайловича та Мед-
ведєва Сергія Івановича, останки яких 
у 1950 перенесено з братської могили  
с. Михайлівка (тепер Шевченківська тер-
громада, Куп’янський р-н). На кожній  
з могил розміщено однакові прямокут-
ні надгробні плити (0,12 × 1,71 × 0,6 м)  
з граніту. На плитах встановлено стели 
з мармурової крихти (1,12 × 0,53 × 0,17 м)  
на постаментах (0,52 × 0,67 × 0,43 м). 
На стелах розміщено мармурові мемо-

ріальні дошки (0,4 × 0,5 м) з присвят-
ними написами. 
Гордєєв Наркис Михайлович [14.10.1911, 
м. Нижній Новгород, Російська імперія 
(тепер РФ) — 22.06.1942 с. Троїцьке, 
Шевченківський р-н, Харківської обл.  
(тепер Шевченківська тергромада, Куп’ян-
ський р-н)] — політкерівник, комісар 
батареї артилерійського полку (1-а вини-
щувальна бригада, Південно-Західний  
фронт).
Народився в родині робітника. Закін-
чив 7 класів. Після навчання працював 
столяром.
1939 був призваний до лав РСЧА. Слу-
жив в артилерії, після звільнення в за-
пас працював завідуючим тютюновим 
магазином.
На поч. німецько-радянської війни 
(1941—45) знову призваний до армії 
та направлений в Горьківське військо-
во-політичне училище, після закінчен-
ня якого призначений комісаром роти  
аеродромного обслуговування. В квіт. 
1942 був переведений на передову.  
22 черв. 1942 батарея вела бій за с. Ми-
хайлівка, під час якого загинув.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 4 лют. 1943 за мужність та героїзм, 
присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу (посмертно).
Медведєв Сергій Іванович [30.10.1912 
с. Кромове, Мглинський пов., Чернігів-
ська губ., Російська імперія (тепер с. Кро-
мове, Суражський р-н, Брянська обл.,  
РФ) — 22.06.1942. с. Троїцьке, Шевчен-
ківський р-н, Харківської обл. (тепер  
Шевченківська тергромада, Куп’ян-
ський р-н)] — ст. сержант, командир 
вогневого взводу в артилерійському 
полку (1-а винищувальна бригада,  
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Південно-Західний фронт).
Народився сільській родині. Закінчив 
середню школу. До війни жив і працю-
вав в м. Москві (РФ).
З 1941 в лавах РСЧА. У жовт. 1941 
ввійшов до знову сформованого окре-
мого винищувального мотострілкового 
полку Управління НКВС м. Москви та 
Московської обл. В боях біля м. Мос-
кви Медведєв був нагороджений орде-
ном Червоної Зірки.
У трав. 1942 Медведєва призначено 
командиром вогневого взводу в арти-
лерійському полку 1-ї винищувальної  
бригади Південно-Західного фронту.
22 черв. 1942 в с. Михайлівка під час 
бою С. Медведєв загинув.
Указом Президії Верховної Ради СРСР 
від 4 лют. 1943 за мужність та героїзм, 
присвоєно звання Героя Радянського 
Союзу (посмертно).
Територію меморіалу викладено бетон-
ними плитами та огороджено дерев’яним  
парканом. Навколо зелені насадження.

Василь Касьянов, 
Михайло Уманський, 

Лідія Чувпило.

с. ФеДорІВка,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. троїцьке, с. ФеДорІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

87.   бРАТСЬКА МОГИЛА РАДЯН-
СЬКИХ вОЇНІв 1942—43 (іст.).  
У центрі села.
Поховано 47 воїнів РСЧА зі складу  
989-го стрілецького полку 226-ї стрі-
лецької дивізії (38-а армія, Південно-
Західний фронт); 686-го стрілецького 
полку 411-ї стрілецької дивізії (6-а ар-
мія, Південно-Західний фронт); 46-го 
гвардійського кавалерійського полку 
13-ї гвардійської кавалерійської дивізії  
(6-й гвардійський кавалерійський кор-
пус, Воронезький фронт), які загинули 
в боях при обороні та визволенні села 
від нацистських окупантів у трав. 1942 
та лют. 1943. Відомо 8 прізвищ.
Братська могила круглої форми, яку ого-
роджено бордюрною плиткою. У 1956  
встановлено скульптурний пам’ятник 
«Воїн з автоматом», відлитий на ХСФ. 
Скульптура (вис. 2,1 м) із залізобетону  
на прямокутному постаменті (2,0 ×  
1,85 × 1,43 м) із цегли. З чолового боку 
постаменту бетонна меморіальна дошка  
(0,58 × 0,4 м) з присвятним написом.
Перед пам’ятником встановлено над-
гробну плиту (0,34 × 0,96 × 0,6 м) з мар-
мурової крихти. З чолового боку плити 

87. Братська могила радянських воїнів. Загальний вигляд.

прикріплено меморіальну мармурову 
дошку (0,7 × 0,4 м) з присвятним напи-
сом та переліком прізвищ похованих. 
Ліворуч від пам’ятника розташовано 
пам’ятний знак земляку Куті М. В.
Територію задерновано. Навколо зелені 
насадження.

Марина Михайлова, 
Вікторія Нарожна, 

Михайло Уманський, 
Лідія Чувпило. 

 
 

88.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис. 
до н. е. — 2 тис. (археол.). За 2,1— 
2,217 км на південь та за 2,065 км на  
захід від ставкової дамби, що розта-
шована на західній околиці села.
Курган № 7 — зафіксовано та нанесено 
на військово-топографічну карту захід-
ної частини Російської імперії. Кургани  
№ 1, 2, 4―6 та майдан № 3 — карто-
графовано ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під 
час геодезичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.

88. Курган № 1.  
Вигляд з південного заходу.

88. Курган № 2.  
Вигляд з південного заходу.

88. Майдан № 3.  
Вигляд з південного заходу.

88. Курган № 4.  
Вигляд з південного заходу.
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Складається з 6 курганів та майдану. 
Вис. курганів 0,7—4,0 м, діам. 20—35 м.  
Вис. майдану 4,0 м, діам. 70 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
майдану задернована. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

с. ФеДорІВка 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

88. Курган № 5.  
Вигляд з південного заходу.

88. Курган № 6.  
Вигляд з південного сходу.

88. Курган № 7.  
Вигляд з південного сходу.

89.   ПОСЕЛЕННЯ СПОДОбІвСЬКА  
ФЕДОРІвКА-1, 18—12 ст. до н. е.  
(археол.).
Займає низький мис правого берега  
р. Синиха (права прит. р. Оскіл). Мис  
утворений впадінням в долину річки  
безіменного яру. З заходу поселення  
обмежене яром, з півночі та зі сходу —  

заплавою річки. Від найближчого на-
селеного пункту ― с. Федорівка ― 
пам’ятка віддалена на 2 км в північному  
напрямку.
Виявив О. Лаптєв восени 2010 під час 
археологічних розвідок.
Розміри 65 × 70 м. Довша вісь пам’ятки 
(70 м) співпадає з віссю «південний за-
хід – північний схід». Стратиграфія по-
селення не встановлена.
Територія поселення розорюється. З пів-
денного сходу на північний захід пам’ят-
ку перетинає ґрунтова дорога.
Знахідки у вигляді фрагментів керамі-
ки зберігаються у фондах МАЕСУ при  
ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Галина Охріменко. 
 
 

91. Поселення Сподобівська Федорівка-3. Вигляд із північного заходу.

89. Поселення Сподобівська Федорівка-1.  
Вигляд на з півночі.

90.   ПОСЕЛЕННЯ СПОДОбІвСЬКА 
ФЕДОРІвКА-2, 2 тис. до н. е. (ар-
хеол.).
За 1,5 км у північному напрямку від  
с. Федорівка та за 3,15 км на схід від 
с. Дуванка. Поселення займає низький  

мис правого берега р. Синиха. Мис  
утворений впадінням в долину річки 
безіменного яру. З заходу поселення 
обмежене яром, з півночі — заплавою 
річки.
Виявив О. Лаптєв під час археологічних  
розвідок у 2010.
Розміри 60 × 60 м. Стратиграфію посе-
лення не встановлено.
Територія поселення розорюється. З пів-
нічного заходу на південний схід посе-
лення перетинає ґрунтова дорога.
Поселення залишене населенням доби 
бронзи. Знахідки у вигляді фрагментів  
кераміки зберігаються у фондах МАЕСУ  
при ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Олена Бабич. 
 
 

91.  ПОСЕЛЕННЯ СПОДОбІвСЬКА 
ФЕДОРІвКА-3, 2 тис. до н. е. (ар-
хеол.). За 1,2 км на північ від села. На 
схилі правого берега р. Синихи, між  
двома ерозійними промоїнами. З заходу  
поселення обмежене більшою промої-
ною, зі сходу — меншою, з півночі —  
заплавою річки.
Виявив О. Лаптєв 2010 під час археоло-
гічних розвідок.
Розміри: 60 × 40 м (вздовж річки — 60 м,  
за схилом — 40 м).Знахідки у вигляді 
фрагментів кераміки, кісток, уламків 
ліпленого глиняного посуду, що відоб-
ражає розвиток культури та пов’язаний 
з життям населення Донецько-Оскіль-
ського межиріччя. Розкопки не прово-
дилися. Частково розорюється.Частково розорюється.
Знахідки зберігаються у фондах МАЕСУ 
при ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Іван Білько.
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с. ШеВченкоВе,
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

с. ШеВченкоВе, с. олІйникоВе (кол.) 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

92.   КУРГАНИ ТА МАйДАН, 4 тис.  
до н. е. — 2 тис. (археол.). Навколо села.
Складається з 24 курганів та майдану:  
Курган № 1 ― за 0,873 км на північний 
схід від мосту через р. Великий Бурлук 
(ліва прит. р. Сіверський Донець), який 
за 0,3 км на захід від західної околиці 
села. Курган № 2 ― за 1,89 км на схід 
від мосту через р. Великий Бурлук (ліва  
прит. р. Сіверський Донець), який за 0,3 км  
на захід від західної околиці села. 
Майдан № 3, кургани № 4―14 ― за 
0,546―1,887 км на південь від мосту  
через р. Великий Бурлук (ліва прит.  
р. Сіверський Донець), який за 0,3 км  
на захід від західної околиці села;  
№ 15―25 ― за 0,594―1,88 км на пів-
денний схід від мосту через р. Великий  
Бурлук (ліва прит. р. Сіверський Донець),  
який за 0,3 км на захід від західної око-
лиці села.
Кургани № 21, 24 — зафіксовано та 
нанесено на військово-топографічну 
карту західної частини Російської ім-
перії. Кургани № 1―2, 4―20, 22―23,  
25 та майдан № 3 — картографовано 
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973. 
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Вис. курганів 0,3—2,5 м, діам. 20—60 м.  
Вис. майдану 2,5 м, діам. 100 × 80 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Поверхня 
майдану задернована. Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов. 
 
 

93.   КУРГАННИй МОГИЛЬНИК,  
4 тис. до н. е. — 2 тис. (археол.). За 4,89— 
4,934 км на північний захід та за 2,0—
3,966 км на північ від мосту через р. Ве-
ликий Бурлук (ліва прит. р. Сіверський 
Донець), що на південній околиці села.
Курган № 19 — зафіксовано та нанесе-
но на військово-топографічну карту 
західної частини Російської імперії. 
Кургани № 1―18 — картографовано 
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» під час геоде-
зичної зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та  
І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 19 курганів. Вис. 0,3—
4,0 м, діам. 20—60 м.
Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Зустріча-
ються залишки тріангуляційних знаків. 
Розорюються.

Ярослав Ліхолєтов.

с. олІйникоВе (кол.),
ШеВченкІВська селищна
територІальна громаДа

94.  КУРГАНИ ТА МАйДАНИ, 4 тис. 
до н. е. — 2 тис. (археол.). За 3,304—
5,268 км на північний захід від мосту  
через р. Великий Бурлук (ліва прит.  
р. Сіверський Донець), що на південній  
околиці села Одрадне, в межах кол.  
с. Олійникове.
Кургани № 3, 6 — зафіксовано та нане-

сено на військово-топографічну карту 
західної частини Російської імперії. 
Кургани № 1―2, 4―5, 8―11, майдани  
№ 7, 12 — картографовано ХФ «УКР-
ЗЕМПРОЕКТ» під час геодезичної 
зйомки у 1973.
Провели візуальний огляд В. Дідик та 
 І. Білько під час інвентаризації пам’яток 
археології у 2018.
Складається з 10 курганів та 2 майда-
нів. Вис. курганів 0,3—4,5 м, діам. 15— 
60 м. Вис. майданів: № 7 — 2,0 м, діам. 
100 × 90 м; № 12 — 2,5 м, діам. 70 × 80 м.

94. Курган № 1. Вигляд з південного сходу.

94. Курган № 2.  
Вигляд з південного сходу.

94. Курган № 3. Вигляд з півдня. 94. Курган № 5. Вигляд з півдня.

94. Курган № 4.  
Вигляд з південного сходу.
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94. Майдан № 12. Вигляд зі сходу.

с. олІйникоВе (кол.) 
ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

94. Курган № 6.  
Вигляд з південного заходу.

94. Майдан № 7.  
Вигляд з південного заходу.

94. Курган № 8.  
Вигляд з південного заходу.

94. Курган № 9.  
Вигляд з південного заходу.

94. Курган № 10. Вигляд з півночі.

94. Курган № 11. Вигляд з півдня.

Розкопки не проводились. Культурну 
приналежність не визначено. Через де-
які кургани проходить ґрунтова дорога. 
Майдан № 12 задернований. Частина 

«вусів» майданів та кургани розорю-
ються.

Ярослав Ліхолєтов.
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лове / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка  
об’єкта культурної спадщини; Білько І. В. ―  
08.07.2019.

18.
Курган № 11. Харківська область, Вели-
кобурлуцький р-н, Міловська с. р., с. Мі-
лове / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Білько І. В. ―  
08.07.2019.

19.
Курганна група. Харківська область, Вели-
кобурлуцький р-н, Міловська с. р., с. Міло-
ве. Кургани № 1-3 / ОКЗ «ХНМЦОКС»:  
облікова картка об’єкта культурної спад-
щини; Білько І. В. ― 08.07.2019.

20.
Курганна група. Харківська область, Вели-
кобурлуцький р-н, Міловська с. р., с. Мі-
лове. Кургани № 4-6 / ОКЗ «ХНМЦОКС»:  
облікова картка об’єкта культурної спад-
щини; Білько І. В. ― 08.07.2019.

21.
Схемы планов землепользователей Велико-
бурлукского района Харьковской области 
с нанесением памятников археологии. —  
Х.: ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ», 1973.
Курганна група. Харківська область, Вели-
кобурлуцький р-н, Міловська с. р., с. Міло-
ве. Кургани № 7-8 / ОКЗ «ХНМЦОКС»: 
облікова картка об’єкта культурної спад-
щини; Білько І. В. ― 08.07.2019.

22.
За матеріалами інвентаризації об’єктів 
культурної спадщини Великобурлуцького 
району 2018 р. // Поточний архів відділу 
пам’яток історії ОКЗ «ХНМЦОКС».
ДАХО, ф. 4785, оп. 2, спр. 78.
Матеріали сектору культури і туризму  
Великобурцької РДА станом на груд. 2019.
Меморіал пам’яті (Братська могила ра-
дянських воїнів). Харківська обл., Вели-
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кобурлуцький р-н, Приколотнянської сел/ 
ради, смт Приколотне, вул. Центральна /  
ОКЗ «ХНМЦОКС»: паспорт об’єкта куль-
турної спадщини; Я. Г. Пересьолкова; 
С. А. Бахтіна. — 06.12.2018.
Облікова карта військового поховання  
№ 478 від 22 липн. 1991 // Матеріали Ве-
ликобурлуцького РВК.
ЦАМО РФ, ф. 69 А, оп. 55562, спр. 5.
Великобурлуцький район 1923—2003 /  
Упоряд. К. Оковита. — Х.: MAG-press, 
2003. — 99 с.
Голодомор 1932—1933 років на Харків-
щині. — Х.: Оригінал, 2008.
Герои Советского Союза. Крат. биогр. 
словарь: В 2 т. — М.: Военное издатель-
ство, 1988. — Т. 2.
Інформаційно-довідковий ресурс «Черно-
былец Харьковщины» [Електронний ре-
сурс] — Режим доступу: www/ chernobul. 
kh. ua.
Калинин В. В., Макаренко Д. Г. Герои под-
вигов на Харьковщине. — Х.: Прапор, 1970.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Обласна пошуково-видавнича 
наукова редакція Книги Пам’яті України, 
2001. — Т. 17.
Національна книга пам’яті жертв Голо-
домору 1932—1933 років в Україні. Хар-
ківська область. — Х.: Фоліо, 2008.
Оковита К. О. Слава і гордість краю бур-
луцького. — Х.: Контраст, 2017.

23.
Книга Пам’яті полеглих за Україну: Радіо-
нов Володимир Олександрович («Чем-
піон») [Електронний ресурс] — Режим 
доступу: http://memorybook.org.ua/20/
radionov.htm#gsc.tab=0.
Матеріали КЗ «Приколотнянський музей  
Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшан-
ського».
Радіонов Володимир Олександрович / Ін-
формаційний ресурс «Національна Гвар-
дія України» [Електронний ресурс] —  
Режим доступу: http://ngu.gov.ua/ua/radionov- 
volodymyr-oleksandrovych.

24.
Пам’ятник-бюст Герою Радянського Союзу  
К. Ф. Ольшанському. Харківська обл., Ве-
ликобурлуцький р-н, Приколотнянська сел/ 
рада, смт Приколотне, вул. Шевченка, 2,  
біля школи / ОКЗ «ХНМЦОКС»: паспорт  
об’єкта культурної спадщини; Бахтіна С. А., 
Пересьолкова Я. Г. ― 14.08.2019.
История городов и сел Украинской ССР. 
Харьковская область. — К.: Глав. ред. 
УСЭ АН УССР, 1976.
Командир легендарного десанту: [Про 
Героя Рад. Союзу К. Ф. Ольшанского з 
с. Приколотне] // Радянський патріот. —  
1975. — 20 трав.

Подвиг твоих отцов. — М.: Молодая гвар-
дия, 1970.
Подвиги во имя Отчизны. — Х.: Прапор, 
1974.
Ступак В. Герої не вмирають: [Відкриття  
пам’ятника Герою Рад. Союзу Ольшан-
ському К. Ф.] // Радянський патріот. — 
1967. — 7 верес.

25.
Братська могила радянських воїнів. Хар-
ківська обл., Великобурлуцький р-н, Руб-
ленська сільська рада, с. Рублене / ОКЗ 
«ХНМЦОКС»: паспорт об’єкта культур-
ної спадщини; С. А. Бахтіна; Я. Г. Пере-
сьолкова. — 14.08.2019.
Облікова карта військового поховання  
№ 476 від 22 лип. 1991 // Матеріали Вели-
кобурлуцького РВК.
Великобурлуцький район 1923—2003 /  
Упоряд. К. Оковита. — Х.: MAG-press, 
2003.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Обласна пошуково-видавнича 
наукова редакція Книги Пам’яті України, 
2001. — Т. 17.
Оковита К. О. Ратоборці землі Бурлуць-
кої. — Вовчанськ, 2005.

26.
Курган № 1. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Курган № 2. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Курган № 3. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Курган № 4. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Военно-топографическая карта Западной 
части Российской Империи: губ. Полтав-
ской и Харьковской / Военно-топографи-
ческое Депо. — 1846–1863. — ряд ХХIІІ. 

27.
Матеріали сектору культури і туризму  
Великобурцької РДА станом на груд. 2019.
Голодомор 1932—1933 років на Харків-
щині. — Х.: Оригінал, 2008.
Національна книга пам’яті жертв Голо-
домору 1932—1933 років в Україні. Хар-
ківська область. — Х.: Фоліо, 2008.

28.
Братська могила радянських воїнів. Хар-
ківська обл., Великобурлуцький р-н, Віль-
хуватська сел/рада, с. Устинівка / ОКЗ  
«ХНМЦОКС»: паспорт об’єкта культур-
ної спадщини; Пересьолкова Я. Г. —  
14.08.2019.
Облікова карта військового поховання  
№ 461 від 22 лип. 1991 // Матеріали Вели-
кобурлуцького РВК.
Великобурлуцький район 1923—2003 /  
Упоряд. К. Оковита. — Х.: MAG-press, 
2003.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Обласна пошуково-видавнича  
наукова редакція Книги Пам’яті України, 
2001. — Т. 17.
Оковита К. О. Ратоборці землі Бурлуць-
кої. — Вовчанськ, 2005.
Памятники истории и культуры Укра-
инской ССР. Каталог-справочник. — К.: 
Наук. думка, 1987.
Победа в памяти слобожан. Фотоальма-
нах. — Запорожье: Дикое Поле, 2011.

29.
За матеріалами інвентаризації об’єктів 
культурної спадщини Великобурлуцького 
району 2018 р. // Поточний архів відділу 
пам’яток історії ОКЗ «ХНМЦОКС».
Матеріали сектору культури і туризму  
Великобурцької РДА станом на груд. 2019.
Голодомор 1932—1933 років на Харків-
щині. — Х.: Оригінал, 2008.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Наукова редакція Харків-
ського обласного видання Книги Пам’яті 
України, 1995. — Т. 5.
Національна книга пам’яті жертв Голодо-
мору 1932—1933 років в Україні. Харків-
ська область. — Х.: Фоліо, 2008.
Оковита К. О. Слава і гордість краю бур-
луцького. — Х.: Контраст, 2017.

30.
Курган № 1. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Курган № 2. Харківська обл., Великобур-
луцький р-н, Вільхуватська с. р., с. Ши-
роке / ОКЗ «ХНМЦОКС»: облікова картка 
об’єкта культурної спадщини; Охрімен-
ко Г. М. — 02.07.2019.
Военно-топографическая карта Западной 
части Российской Империи: губ. Полтав-
ской и Харьковской / Военно-топографи-
ческое Депо. — 1846–1863. — ряд ХХIІІ.
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Матеріали Дворічанського краєзнавчого 
музею.
Матеріали поточного архіву відділу 
пам’яток археології ОКЗ «ХНМЦОКС».
Багалій Д. І. Історія Слобідської України. ―  
Х.: Дельта, 1993.
Багалей Д. И. Объяснительный текст 
к Археологической карте Харьковской 
губернии // Труды ХII Археологического 
съезда. — М., 1905. — Т. 1.
Борисенко В. Й. Роль українського етносу 
в колонізації слобідських земель у XVI—
XVII ст. та перетворення їх у Слобідську 
Україну: на фоні сучасної агресії Росії //  
Науковий часопис Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драго-
манова. Серія 6: Історичні науки: / М-во  
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т  
ім. М. П. Драгоманова. — Київ: Вид-во 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 
Вип. 13. 
Герои Советского Союза. Краткий биогр.  
словарь. В 2 т. — М.: Военное издатель-
ство, 1987. — Т. 1.
Герои Советского Союза. Краткий биогр.  
словарь. В 2 т. — М.: Военное издатель-
ство, 1988. — Т. 2.

Герой-прикордонник Олексій Гаркавий —  
його подвиг пам’ятатимуть вічно. Чи не 
старіє «Гренада» [Електронний ресурс] —  
Режим доступу: https://nvuti-info.ru/uk/ 
sovety/geroi-pogranichnik-aleksei-garkavyi--- 
ego-podvig-budut-pomnit-vechno-ne/.
Голодомор 1932—1933 років на Харків-
щині. — Х.: Оригінал, 2008.
Дикань А. П. Герои Харьковщины. — Х.: 
Харьков, 1998.
Дикань А. П. Золотые звезды Харьковщи-
ны. — Х.: Полиграфист, 2009.
Історія виникнення району [Електронний  
ресурс ] — Режим доступу: http://dvorichna- 
rda.gov.ua/info/page/824.
Історія міст і сіл УРСР. Харківська об-
ласть. — К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1967.
Історія населених пунктів Харківської обл.  
Бібліогр. покажчик. — Х., 2004.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Обласна пошуково-видавнича 
наукова редакція Книги Пам’яті України, 
2003. — Т. 18.
Книга Скорботи України. Харківська об-
ласть. — Х.: Комунальний заклад «Облас-
на пошуково-видавнича наукова редакція 
Книги Пам’яті України», 2007. — Т. 3.

Колода В. В. Археологические разведки 
в бессейне верхнего течения Северского 
Донца и Оскола // НА ІА НАНУ. — 1991. —  
№ 1990/46.
Краєзнавчі шляхи Слобожанщини. Збірник 
інформаційно-методичних матеріалів. —  
Х., 2014. — Вип. VII.
Крыганов А. В. Отчет о проведении ар-
хеологических разведок в Двуречанском  
р-не Харьковской обл. в 1983 г. // НА ІА 
НАНУ. — 1983. 1983/172.
Національна книга пам’яті жертв Голодо-
мору 1932—1933 років в Україні. Харківська  
область / В. Я. Білоцерківський, О. С. Кири-
ченко, О. В. Корнєв та ін. — Х.: Фоліо, 2008.
Парамонов А. Ф. Історія Дворічанського 
району до 1917 року. — Х.: Райдер, 2003.
Святкували воїни-«афганці» [Електрон-
ний ресурс ] — Режим доступу: https://
dvorkraj.at.ua/news/svjatkuvali_vojini_
afganci/2016-02-19-127.
Топонімічний словник Харківщини / Хар-
ків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. —  
Х., 1991.
Щелков К. П. Историческая хронология 
Харьковской губернии. — Харьков: Уни-
верситетская типография, 1882.

пам’ятки ІсторІї та культури  
ДВорІчанської селищної територІальної громаДи 

1.
Братська могила радянських воїнів. Хар-
ківська обл., Дворічанський р-н, смт Дво-
річна, вул. Слобожанська, в центрі сели-
ща / ОКЗ «ХНМЦОКС»: паспорт об’єкта 
культурної спадщини; Пашко В. М.; Ро-
манова Т. І. — 06.09.2017.
Облікова картка військового похован-
ня № 549 від 5 серп. 1991 // Матеріали 
Дворічанського РВК.
Історія міст і сіл Української РСР. Хар-
ківська обл. — К.: Голов. ред. УРЕ АН 
УРСР, 1967.
Книга Пам’яті України. Харківська область:  
У 20 т. — Х.: Обласна пошуково-видавнича  
наукова редакція Книги Пам’яті України, 
2001. — Т. 18.
Книга Пам’яті України. Харківська область: 
У 20 т. — Х.: Наукова редакція Харків-
ського обласного видання Книги Пам’яті 
України, 1995. — Т. 6.

Тріщов І. М. Дворічанському району — 75 
років // Дворічанський край. — 1998. —  
18 груд.
Харьковщина в годы Великой Отечествен-
ной войны. Июнь 1941—1943 гг.: Сб.  
документов и материалов. — Х.: Прапор, 
1965. 

2.
Багалей Д. И. Объяснительный текст 
к Археологической карте Харьковской 
губернии // Труды ХІІ Археологического 
съезда. — М., 1905.
Схемы планов землепользователей Дву-
речанского района Харьковской области 
с нанесением памятников археологии. —  
Х.: ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ», 1973.
Шрамко Б. А., Михеев В. К., Грубник-
Буйнова Л. П. Справочник по археологии 
Украины. Харьковская область. — К.: 

Наук. думка, 1977.
Крыганов А. В. Отчет о проведении архе-
ологических разведок в Двуречанском р-не  
Харьковской обл. в 1983 г. // НА ІА HAHУ. —  
1983. — № 1983/172.
Курган № 1. Харківська обл., Дворічан-
ський р-н, Дворічанська сел./р, смт Дво-
річна / ОКЗ «ХНМЦОКС»: паспорт об’єкта  
культурної спадщини; Дідик В. В. — 
11.11.2013.

3.
Багалей Д. И. Объяснительный текст 
к Археологической карте Харьковской 
губернии // Труды ХII Археологического 
съезда. — М., 1905. — Т. 1.
Курган № 8. Харківська обл., Дворічан-
ський р-н, Дворічанська селищна рада,  
смт Дворічна / ОКЗ «ХНМЦОКС»: 
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листоп. ― листопад
лют. — лютий
м — метр
м. ― місто (з назвою)
мист. ― мистецтво (у назвах статей)
містобуд. — містобудування (у назвах 
статей)
н. е. — наша (нова) ера
наприкін. ― наприкінці
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с. ― сторінка
серед. — середина

серп. — серпень
серп. — серпень
січ. — січень
ск. — скульптор (з прізвищем)
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ВАШЛ ― Вища авіаційна школа льот-
чиків

ВДВ — Високомобільні десантні війська
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академії наук Української Радянської 
Соціалістичної республіки
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ОДПУ — Об’єднане державне політичне 
управління
ОЗСП — Окремий загін спеціального 
призначення
ОКЗ «ХНМЦОКС» — Обласний кому-
нальний заклад «Харківський науково-
методичний центр охорони культурної 
спадщини»
ОМБр — Окрема механізована бригада
ОПДБр — Окрема повітрянодесантна 
бригада
ОТО — Оперативно-територіальне об’єд-
нання
ПОСП — Приватно-орендне сільськогос-
подарське підприємство
ПП — Приватне підприємство
ППО — Протиповітряна оборона
ППСМОП — Полк патрульної служби 
міліції особливого призначення
ПЦУ — Православна Церква України
РБК — Районний Будинок культури

РВК — Районний військовий комісаріат
РДА — Районна державна адміністрація
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національний педагогічний університет 
ім. Г. С. Сковороди
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інститут
ХСФ — Харківська скульптурна фабрика
ХФ «УКРЗЕМПРОЕКТ» — Республікан-
ський проектний інститут із землевпоряд-
кування «УКРЗЕМПРОЕКТ»: Харківський 
філіал
ЦАМО РФ — Центральний архів Міні-
стерства оборони Російської Федерації
ЦДІАК України — Центральний держав-
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ЧАО ― Чеченська автономна область
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  № 28 54

с-ще підсереднє

Центральна вулиця   57

с. плоске

Українська вулиця   58, 59, 206
  № 18 59

с. середній бурлук

Набережна вулиця 60

с. стецьківка

Гагаріна вулиця   61

с. Хатнє

Першотравнева вулиця   62

с-ще червона Хвиля

Центральна вулиця 64

с. шевченкове

Осіпова вулиця    64

с. шипувате

Набережна вулиця   64, 66
  № 43 66
  № 60 64
Центральна вулиця   65, 69, 209
  № 9 65

покажчик Вулиць

Великобурлуцька селищна територІальна громаДа

ВІльХуВатська сІльська територІальна громаДа

с. вільХуватка

Синько вулиця    70, 210

с. Грачівка

Грачівська вулиця   72, 210

с. довжанка

Польова вулиця   72

с. зарубинка

Центральна вулиця   73

с. комісарове

Центральна вулиця   74

смт приколотне

Центральна вулиця   75, 212
Шевченка вулиця 78, 212 
  № 2   78

с. устинівка

Трудова вулиця    79

с. чорне

Центральна вулиця   79

ДВорІчанська селищна територІальна громаДа

смт дворічна

35-ї Гвардійської дивізії вулиця  113
Підгірна вулиця   110, 124
Слобожанська вулиця   108, 110,  
   111, 112, 213
Центральна вулиця   89

с. боГданівське

Шкільна вулиця   114, 215

с. болоГівка

Центральна вулиця   116, 216

с. вільшана

Миру вулиця    116, 216

с. Гракове

9 Травня вулиця   118, 216
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с. кам’янка

Центральна вулиця   120, 217

с. колодязне

Підгірна вулиця  124
Радянська вулиця   219

с. кутьківка

Перемоги площа  125, 219

с. лиман друГий

Центральна вулиця   126, 219

с. мечникове

Мечникова вулиця   127, 220

с. миколаївка

Центральна вулиця   128

с. першотравневе

Нова вулиця    130, 220

с. петро-іванівка

Центральна вулиця   132, 221

с. піски

Центральна вулиця   133, 221

с. рідкодуб

Чкалова вулиця    134, 221

с. тавільжанка

Центральна вулиця   135, 222

с. токарівка

Молодіжна вулиця   137, 222

с. тополі

Центральна вулиця   138, 223

смт шевченкове

Паркова вулиця    158, 224
Шевченка вулиця   162, 224

с. аркадівка

Зарічна вулиця    163, 224

с. безмятежне

Мостова вулиця   164, 225

с. березівка

Величка вулиця   165, 166
  № 12-а 225

с. боГодарівка

Верьовкіна вулиця   166

с. великі Хутори

40 років Перемоги вулиця 169

ШеВченкІВська селищна територІальна громаДа

с. волоська балаклія

Бубличенко вулиця   171
Кропивницького вулиця 171, 226

с. Гроза

Зелена вулиця    173

с. лелюківка

Центральна вулиця   180, 228

с. миропілля

Садова вулиця    180, 228

с. нижній бурлук

Зелена вулиця    183, 229

с. новомиколаївка

Миру вулиця    185, 229

с. оГурцівка

Шевченка вулиця 186, 229
  № 9 186, 229

с. петропілля

Центральна вулиця   189, 230
  № 38-В 189, 220

с. семенівка

Центральна вулиця 191, 230
  № 32 191, 230

с. сподобівка

Кропивницького вулиця  192, 231

с. троїцьке

Центральна вулиця   195

покажчик Вулиць
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А

Агібалов Василь Іванович   162
Алєксєєв Володимир Іванович   220
Ананчиков   99
Антонов Олександр Антонович   27
Апазіді Юрій Костянтинович   156
Ахмед ІІ, султан   14
Ашкаренко Григорій Андрійович   150

б

Бабич Олена Вікторівна   197, 215, 216, 
217, 218, 219, 222, 252

Бабков Олексій   149
Багалій Дмитро Іванович   6, 42, 43, 72, 

84, 109, 115, 120, 122, 136, 137, 194, 
202, 210, 213, 214, 217, 218, 222, 
223, 231

Багнюк Роман Лукич   152
Баєва Ірина Сергіївна   123, 124, 129, 252
Баєр Карл Ернст фон   93
Бакаринський Василь   86
Бакуменко Костянтин Іванович   108, 

109, 118—120, 127, 216, 219
Балєв Федір Сергійович   112
Бардах Яків Юлійович   93
Барков Алітрат Петрович   90
Бах Йоганн Себастьян   150
Бахтіна Світлана Анатоліївна   133, 135, 

138, 180, 190, 191, 202, 204, 205, 
206—210, 212, 219, 252

Бевзюк Анатолій Володимирович   113
Безменов Василь Іванович   154
Бендюк Євгеній Олександрович   252
Бендюк П.   59
Берестнєв Сергій Іларіонович   201
Бєліков Василь Олександрович   147, 223
Бєлобородов Панас Павлентійович   219
Биков Олександр Михайлович   154
Бібіков О. В.   104
Білан І.   55
Біленька Наталія Семенівна   102
Білик В. О.   226
Біляєв Д. П.   89
Білько Іван Володимирович   42, 43, 45, 

49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60—71, 
73, 75, 79, 80, 86, 118, 120—125, 
127—131, 134, 135, 138, 139, 144, 
158, 164—166, 168—170, 172, 174, 
176, 179, 181, 182—189, 191—198, 
203—209, 211, 217—219, 220, 221, 
223, 225, 227, 228, 231, 252

Боженко Олександр Гаврилович   154
Бондаренко О.   59
Бондарь В’ячеслав Михайлович   50
Борисенко Володимир Йосипович   213

Борисова Тамара Михайлівна   252
Борщова Марія Сергіївна   56
Борщов Сергій Семенович   56
Брижицька Світлана Анатоліївна   224
Бризгайло С.   107
Броун Ігор Михайлович   161
Бубличенко Лазар Іванович   149, 157
Бугера Михайло Каленикович   34, 35
Буйнов Юрій Володимирович   201
Булацель Ілля Варлаамович   148
Булацель Варлаам Тихонович   148
Булацель Григорій Варлаамович   148
Булига Андрій Михайлович   141, 157, 

223, 224, 228, 231, 252
Булкін С. П.   231
Бурлуцький В.   201
Бут Павло (справж. Михнович Павло; 

псевдонім — Павлюк)   38
Буцький Герасим Герасимович   148

в

Вакуленко Крістіна Олексіївна   252
Васильченко Олексій Андрійович   192, 

193
Васюкова О. І.   202
Велика Людмила Петрівна   41, 252
Величко Василь Іванович   165, 166, 225
Вєтров Денис Олександрович   201, 215
Воліков М. І.   104
Волошаненко Людмила Антонівна   161
Волянський Юрій Леонідович   215

Г

Гаврутенко С.   201
Гаврюшенко Микола Федорович   153
Галицька В.   35
Гамалія Микола Федорович   93
Гаркавий Олексій Дмитрович   106, 213
Гарячий Іван Федорович   155, 160
Георгій (Корчмагін)   38
Гладкий Анатолій Іванович   30
Головченко Іван Харитонович   106
Гонтар   90
Гонтарєв Іван   96
Гордєєв Наркис Михайлович   26, 153, 

195
Гостудим Тетяна Миколаївна   252
Гредескул Микола Андрійович   106
Греков Михайло Васильович   90
Григор’євський Трохим, прот.   96
Григор’євський Марко Трохимович   90
Громова Л.   35
Грубник-Буйнова Лариса Петрівна   201, 

204, 210, 213—218, 222—232

Губіна Марія Михайлівна   27
Гула Оксана Григорівна   108, 114, 

116—120, 125, 128, 131, 133, 135, 
138, 252

Гунько Віталій Тимофійович   157
Гуня Дмитро Тимошевич   38
Гурбанов Сейфаддін Алі-огли   38, 110
Гусаров Віктор Олександрович   34, 36

Д

Давиденко В’ячеслав Борисович   31
Данилов Іван   89
Дворніченко Олексій Васильович   106
Денікін Антон Іванович   24, 98
Дикань Олексій Петрович   201, 204, 213, 

214, 216, 224, 229
Дідик Віктор Васильович   32, 42, 43, 45, 

49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61—64, 
67—71, 73, 75, 78, 80, 86, 108, 109, 
114—120, 123—125, 127—131, 
134—139, 144, 158, 164—166, 
168—170, 172, 174, 176, 179, 
181—189, 191—196, 198, 210, 211, 
213—217, 252

Дмитренко Д.   150
Долгорукий Василь Михайлович   15
Донець-Захаржевський Андрій 

Якович   16, 39
Донець-Захаржевський Григорій Єро-

фійович   13, 14, 39
Донець-Захаржевський Костянтин 

Григорович   13, 15
Донець-Захаржевський Федір Григо-

рович   14
Донець-Захаржевський Яків Григо-

рович   39
Донець-Захаржевський Яків Михай-

лович   15
Дорогань І. М.   225
Дубровинський Микола   150
Дудка Олександр Федорович   154
Дяченко О.   12

Е

Ерліх Пауль   94, 113

Є

Єлисеєв Михайло Григорович   27
Єнакієв Дмитро   147
Єфімов Олександр Володимирович   104, 

109, 110, 214

Іменний покажчик
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Ж

Желєзняков М. І.   71
Житник Варвара Павлівна   27
Жихарєва Л. Т.   226

З

Заболотний Іван Миколайович   27, 32, 
66, 68, 69, 209

Задонська (Донець-Захаржевська) 
Єлизавета Андріївна   16, 18, 19, 20

Задонська Катерина Василівна   51
Задонська Олена Воїнівна   20
Задонський Андрій Воїнович   19
Задонський Воїн Дмитрович   16, 24,  

31, 56
Задонський Володимир Воїнович   20
Задонський Захар Воїнович   20
Задонський Іван Воїнович   20
Задонський Олександр Воїнович   20, 

31, 56
Залізняк Леонід Львович   201
Залюбовський Ілля Іванович   215
Зарудний Іван   43
Застьола І.   24
Затула Дмитро Григорович   157
Захаров І. В.   201
Збицький Василь Денисович   154
Звягінцев Валерій Петрович   104,  

110, 214
Зубченко Марія Данилівна   31

І

Івченко Марія Самуїлівна   252
Ігнашкін Гаврило Іванович   153
Ізенбек Алі (Федір Артурович)   41
Ізмайлов О. М.   78
Ісаєв Станіслав Іванович   210

К

Каліберда І.   27, 31
Калінін Веніамін Васильович   212
Калашник О.   55
Калашник Є. І.   252
Кантемир, князь   147
Капністов Яків Іванович   148
Капустіна Алла Михайлівна   220
Карпенко-Карий Іван Карпович 

(Тобілевич)   150
Карпенко С. Й.   54
Карпов Микола Олександрович   124, 252
Касьянов Василь Пилипович   160, 164, 

172, 185, 187, 196, 252
Качало Світлана Іванівна   52, 57, 58, 61, 

62, 122, 123, 125, 130, 134, 144, 169, 
172, 182, 195, 205, 208, 210, 224, 
227, 229, 231, 252

Кашин Володимир Антонович   215

Квітка-Основ’яненко Григорій Федо-
рович   150

Кизим І. І.   26
Кизим Калістрат Григорович   54
Кисіль Платон Євстратович   24
Кисельов Іван Герасимович   27, 48, 204
Кір’ян Іван Іванович   46
Кітченко Леонтій Іванович   155
Клейн Борис Григорович   161
Клименко Віктор Федорович   167, 170, 

182, 225, 226, 229
Ковалевський Олександр Онуфрі-

йович   93
Ковалинський Михайло Іванович   15
Ковальов Олексій Федорович   101, 106, 

111
Ковшар Дмитро Сергійович   157, 160, 

161, 224
Ковшар Сергій   224
Козуб Юлія Йосипівна   59
Колінько Прокоп Омелянович   27
Колесник Катерина Григорівна   27
Колесникова Лариса Миколаївна   38, 41, 

43, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 57, 65, 71, 
72, 74, 77—80, 109, 110, 112, 117, 
119, 120, 124, 133, 138, 160, 164, 
166, 167, 169, 172, 203, 204, 210, 
211, 252, 254

Колода Володимир Васильович   169, 
213, 226, 252

Колокольцов Василь Григорович   20,  
21, 201

Кондратьєв Михайло   97
Корочанська Євфросинія Сидорівна   27
Косолапов Анатолій Григорович   31
Костенко І.   107
Костенко Іван Іванович   119, 217
Костюк Ю.   202
Котелевський Григорій Лук’янович   154
Котляревський Іван Петрович   150
Кравцов Анатолій Михайлович   46
Крейдун М. О.   104
Кривда Т. М.   156
Кривцов О.   148
Криганов Андрій Васильович   84, 108, 

109, 114—116, 120, 134, 136, 213, 
214, 217, 221

Кропивницький Марко Лукич   149, 150, 
151, 157

Кропоткін А. В.   201
Крюкова Софія Сергіївна   160, 162, 163, 

165, 166, 169, 174, 252
Крюков Петро Макарович   70
Купіна Алла Іванівна   202
Курильченко Семен Денисович   155
Кута Максим Володимирович   196
Кутько Охрім Пилипович   89
Кутько Роман Йосипович   102
Куценко О. П.   104
Куценко Пилип Євдокимович   27

Л 

Лаптєв Олексій Олексійович   86, 121, 
122, 126, 144, 175, 197, 223, 227, 
232, 252

Ларіонов Семен Трохимович   97
Левченко Віталій Миколайович   210
Левченко Наталя Юріївна   136, 137, 252
Лисиченко М. Я.   104
Лідовська Тетяна Сергіївна   27
Лізниченко Дмитро Миколайович (прот. 

Димитрій Лізниченко)   46
Ліхолєтов Ярослав Володимирович   37, 

38, 42, 48, 52, 60, 69, 70, 71, 73, 77—
80, 107—109, 112, 115, 118—120, 
157, 158, 161, 164, 165, 167—170, 
172—179, 181, 182, 184—186, 
188—190, 192—195, 197—199, 203, 
210, 211, 223, 252, 254

Лобанова Марія Федотівна   27
Лубенець Митрофан Андрійович   154
Лузан Володимир Миколайович   62,  

63, 208
Лукомський Георгій Крескентійович   40, 

202, 203
Любичев Михайло Васильович   122, 

201, 252
Лялін Василь Костянтинович   101,  

106, 111
Ляпушкін Іван Іванович   118, 216

М

Мазепа Іван Степанович   15
Мазко Григорій Пилипович   102, 117
Майборода Олександр Антонович   27
Макаренко Дмитро Григорович   212
Макоєдов Назар Олександрович   155
Мараховський Віктор Сергійович, 252
Марков   149
Мартинов А. Ю.   214
Мархайчук Наталя Віталіївна   38, 48, 69, 

78, 161—163, 215, 252
Марьонкіна Валентина Геннадіївна   108, 

128, 223, 252
Масна Олена Йосипівна   102
Медведєв Сергій Іванович   26, 153, 

195, 196
Медяник Олександр Володимирович   104,  

110, 118
Мечников Ілля Іванович   96, 127, 128
Мечников Ілля Ілліч   93, 94, 106, 112, 

113, 127, 220
Мечникова Емілія Львівна   128
Мєшкова Олена Борисівна   220
Микола ІІ (Романов Микола Олександ-

рович)   22
Миролюбов Юрій Петрович   41
Михайлова Марина Дмитрівна   163, 

165—167, 169—171, 174, 178—180, 
183, 186, 189—191, 193, 194, 196, 252

Михеєв Володимир Кузьмич   118, 201, 
204, 210, 213—218, 222—232

Мілешту Георгій Степанович   127

 
Іменний покажчик
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Модзалевський Вадим Львович   203
Мозговський Микола Володимирович   56,  

206, 252
Мордовенко Людмила Валентинівна   31
Мормуль В. М.   104
Москаленко Кирило Семенович   224, 

228, 229, 230, 231
Мочернюк Михайло Васильович   226

Н

Наконечна С. М.   220
Нарожна Вікторія Павлівна   166, 178, 

179, 185—187, 189, 193, 194, 196, 
224, 225, 252

Невахович Емілія Львівна   93
Невахович Лев Миколайович   93, 128
Нестеренко І. Г.   89
Нечай Ольга Володимирівна   252
Никодим   97
Ніколаєнко А.   85
Нікулін Володимир Валерійович  252
Ніц В. Ю.   68
Новгородов Володимир Євгенович   34, 

44, 48, 67, 252

О

Обломський Андрій Михайлович   201
Озеров Петро Іванович   201
Оковита Клавдія Онисимівна   31, 38, 

201—207, 210—212
о. Олег (Козуб)   59
Олійник Леніна Петрівна   41, 43, 45, 

48—50, 54, 60, 61, 64, 65, 69, 
71—74, 77—79, 252

Олійник Микола Петрович   32, 107, 252
Олійник Пелагея Гаврилівна   27
Олійник Яків Тихонович   101
Олександр ІІ (Романов Олександр 

Миколайович)   19
Ольшанський Костянтин Федорович   27, 

32, 78
Опухтін Аверкій   88
Орлов К. О.   89
Остряниця Яків   38
Отрощенко Віталій Васильович   223
Охріменко Галина Михайлівна   55, 

67—69, 75, 120—122, 126, 129—
132, 134, 175, 176, 197, 203, 207, 
211, 212, 252

П

Палкін Юрій Іванович   116, 117, 252
Парамонов Андрій Федорович   213, 220
Паровай Юрій Петрович   201
Пархоменко Галина Макарівна   26
Пасмур Ганна Василівна   27
Пастер Луї   93
Пашко Вікторія Миколаївна   213, 

215—217, 219—221, 223, 252

Пересьолкова Яна Геннадіївна   37, 126, 
170—172, 202, 204—212, 252

Петренко Євгенія Вікторівна   37, 41, 43, 
45, 48—51, 54, 57, 60, 61, 64, 65, 69, 
71—74, 77—79, 252

Петро І (Романов Петро Олексійович)   147
Печеніжський Микола Іванович   107
Пилипчук Ярослав Валентинович   223
Пирогов Миколай Іванович   93
Писаревський Петро Степанович   107
Підлипняк Ісак Митрофанович   154, 

155, 161
Плевако Микола Антонович   107
Плескач Микола Лукич   100
Плотникова Лукерія Степанівна   148
Плутцов Микола Іванович   157
Покровський Володимир Микола-

йович   46, 203
Попов І. П.   89
Поправко Павло Венедиктович   154
Посохов Дмитро Вікторович   58, 59, 

206, 207
Постощук Дмитро Миколайович   38
Походенко Володимир Іванович   65
Прибилов Пилип Олександрович   107
Придатько Іван Васильович   114, 115, 

116, 126, 252
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Харламов Григорій Іванович   65, 66
Харченко Олександр Федорович   21, 31
Хаустова Алла Павлівна   252
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Черкасова Катерина Тимофіївна   41, 51, 
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