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Передмова
Підготовлене видання має на меті ознайомити широкі
кола громадськості з розмаїттям інформації про Богодухів –
старовинне поселення Східної України, місто районного
підпорядкування у західній частині Харківської області.
Представлений
масив
фактографічних
і
бібліографічних відомостей про минулий час і сьогодення
Богодухова виявлено і опрацьовано за фондами Харківської
обласної універсальної наукової бібліотеки, а також
ресурсами мережі Інтернет.
Упорядкована за хронологічним принципом довідкова
частина “м. Богодухів: події, факти” містить повне зібрання
відомих і маловідомих матеріалів про районний центр з часу
його заснування.
У
науково-допоміжному
ретроспективному
бібліографічному покажчику подано відомості про офіційну,
наукову, науково-популярну, довідкову, художню літературу,
інформаційно-бібліографічні видання, статті із журналів,
публікації із часописів (зокрема міжрайонної і районної газет
“Зоря” і “Маяк”), а також електронні ресурси. Відбір
документів закінчено у серпні 2012 р.
Бібліографічні записи мають суцільну нумерацію і
розташовані за галузево-тематичними розділами: (Загальні
питання розвитку м. Богодухова. Видатні діячі і знатні
мешканці м. Богодухова. Почесні громадяни м. Богодухова;
Історія. Пам’ятки історії та культури м. Богодухова; Природні
та екологічні умови; Соціально-економічний розвиток м.
Богодухова; Охорона здоров’я. Медичні заклади; Фізична
культура і спорт. Оздоровлення. Туризм; Суспільнополітичне життя; Діяльність органів місцевої влади; Релігія.
Церква; Освіта. Заклади освіти та позашкільної освіти;
Культура і мистецьке життя; Засоби масової інформації.
Друкарня; Літературне життя; м. Богодухів в художній
літературі, музиці і образотворчому мистецтві; Бібліографічні
посібники), а в їх межах – за абеткою авторів та назв
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документів. У таких розділах і підрозділах як “Видатні діячі і
знатні
мешканці
Богодухова”,
“Учасники
Великої
Вітчизняної війни”, “Літературне життя” інформацію
згруповано за алфавітом персоналій.
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні
стандартами. При необхідності опис супроводжується
довідковими анотаціями. Документи, не опрацьовані de visu,
позначено астериском (*), у деяких випадках подається
неповний опис.
У додатках 1 и 2 вміщено тексти віршів, пісень,
присвячених Богодухові, а також фотографії краєвиду та
архітектури міста.
Пошукові
можливості
посібника
розширюють
бібліографічні посилання, іменний допоміжний покажчик та
“Зміст”.
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*

Василь Таран, Наталка Могилевська

Богодухівська симфонія
Богодухове! Назва твоя – від Бога, від Всевишнього, від
Духу Святого. Назва твоя – чоловічого роду, тож лице, твоє –
чоловіче, лице твоє – батьківське. Дав ти Україні козаків хоробрих
і мужніх – таких, як осавул Павлов, зарахований Богодухівським
Соборним Храмом до лику святих; таких, як Назар Каразін; таких,
як вся богодухівська сотня, що входила до славного Охтирського
козацького полку.
Богодухове! Правда твоя – у самому тобі, чистота твоя –
первозданна, ніжним струменем ллється в душі твоїх синів і дочок.
Недарма ж богодухівські мрійники більше як 300 років тому
подали до Харкова проект герба свого міста: крізь блакитні хмари
віє благодатний вітер, бо вважали, що й витоки назви міста – від
чистого повітря, від Святогo Духу, від чистоти і душ, і помислів
жителів цього облюбованого Богом краю. І хоч проект герба
забракували, бо це вважалося свого роду викликом іншим
губернським містам, але від цього чисте повітря Богодухова не
втратило своїх цілющих властивостей.
Бошдухове! Краса твоя – у навколишній природі – ніжній,
щедрій і життєдайній, яка зігріває, пестить і голубить, яка окрилює
і дає животворні сили тим лебединим крилам: викохає, випестить
лебедятко, здійме руки до неба і долоні розгорне – лети, дитя, у
незвідані світи. І більше нічого не скаже, бо пташеняті й так уже
ніколи не забути тепла тих долонь. І кликатиме до себе все життя
крислата липа над рідною домівкою чи старезний дуб, побатьківському мудрий, по-батьківському щедрий.
Богодухове! Краса твоя – у музиці, в піснях. Симфонії твоїй
– немає ні початку, ні кінця, бо пише її саме життя, наповнюючи
новим звучанням, новими кольорами і відтінками, новими
почуттями і пристрастями.

*

Таран В. Богодухівська симфонія : худож.-іст. нариси / В.Таран, Н.Могилевська. – Х., 1997.
– С. 3.
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м. Богодухів: події, факти
40–10
На території цегельного заводу №
тисяч років знаходилася стоянка первісних мисливців
тому
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ІХ–VІ
На території східної частини сучасного міста та
тисячоліття урочища “Попівка” існували поселення епохи
до н.е.
мезоліту
VІ–ІV
На відстані 100 м від Богодухівського лісництва
тисячоліття знаходилося поселення епохи неоліту
до н.е.
ІІ–І
У межах сучасного міста існувало 2 поселення
тисячоліття пізньозрубної культури
до н.е.
1184

Перша згадка про р. Мерло в “Літописі
руському”

1571

У цьому році згадується про те, що на території
сучасного міста знаходилося поселення під назвою
Дяків остріг (або Диякове городище). Саме під цією
датою Богодухів занесений до Списку історичних
населених місць України (2001)

1662

Засновано Богодухів переселенцями (1096 селян
та 33 міщанина) з Правобережної України на
чолі з отаманом Т.Крисою. Була побудована
фортеця для оборони від нападів кримських
татар

1664,
квітень

Мешканець Охтирки Карп Борзиленко почав
“осаживать слободу на Богодуховой гати”

1668,
березень

Татарський
загін
і
агенти
гетьмана
І.Брюховецького
обложили
Богодухів.
Мешканці слободи разом із загоном російських
військ відігнали ворогів

6

1669,
початок
року

Невдала спроба татарської орди захопити
Богодухів

1670, друга Виступ бідного населення Богодухова під час
половина
селянської війни під проводом Степана Разіна.
жовтня
У листопаді повстання було придушено.
Богодухівського сотника Тимофія Решетилова
піддано жахливим катуванням
1670

Збудована дерев’яна Успенська церква. Службу
проводили протоієреї: Сергій (1679), Косьма
Іванов (1698–1712), Герасим Степанов (1715–
1729) та інші

1676

Під час нападу двохтисячного татарського
війська було зруйновано Богодухів

1677–1678

За розписом у межах Бєлгородського розряду
знаходилося містечко Богодухів

1680,
січень

Під час нападу кримських татар на Богодухів
загинуло 49 чоловік, 184 особи забрано в полон,
спалено 312 дворів, 2 млини

1681–1765

Богодухів – сотенне містечко Охтирського
слобідського полку

1685

Збудована дерев’яна Покровська церква

1686

Через напади татарських загонів у сотенному
містечку проживало лише 550 чоловік

1687–1689

Богодухівська сотня у складі Охтирського
слобідського полку брала участь у багатьох
воєнних операціях, зокрема в походах
російських військ проти ханського Криму (1687,
1689)

Від
ст.

ХVІІІ Богодухів – центр ремісничого виробництва
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1709,
лютий–
квітень

У Богодухові перебували російські війська на
чолі з О.Меншиковим, царевичем Олексієм
Петровичем. Через це загони шведів і
мазепивців не наважилися напасти на містечко

1713–1716

На місці згорівшої Успенської
збудовано новий дерев’яний храм

1732

За переписом слобідських полків у Богодухові
зареєстровано 554 двори, де стояло 620 хат і
проживало 1830 чоловік; діяла церковнопарафіяльна школа

1762

У складі гайдамацького загону богодухівці
брали участь у нападі на садибу майора
Шидловського

1765–1780

У
Богодухові
організовано
комісарське
правління,
підпорядковане
Охтирській
провінції. Жителів переведено до розряду
військових обивателів

1768–1769

Складено “План войсковой государственной
слободы Богодухова”

1779

У Богодухові проживало 3369 осіб, серед них
3198 військових обивателів, 130 власницьких
підданих

1780

Богодухову надано статус повітового міста
Харківського намісництва

1780-ті
роки

У місті працювали 10 винокурень, содовий
завод, водяний та вітряні млини; діяв
чумацький промисел

1781,
21 вересня

Затверджено герб м. Богодухова. На щиті герба
відображено срібне поле, на якому зелене
деревце терну з квітами і ягодами

1785

У місті проживало 6763 особи, серед них
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церкви

чоловічої статі – 3463, жіночої – 3300
1786

Почав діяти повітовий суд

1787

У Богодухові 4 дерев’яні церкви, 26 торгових
лавок, 1048 приватних будинків.
У місті проживало 6754 особи

1793,
13 листопада

У Богодухові відкрито мале народне училище.
У 1806 р. реорганізовано у повітове

1793

Збудовано кам’яний Успенський храм на кошти
прихожан

1796

У місті мешкало 3594 особи, серед них 280
цехових, 2442 казенних обивателя, 55 дворян

1797–1833

Діяло Богодухівське духовне правління

1798, кінець Відкрито Богодухівську поштову експедицію
травня
1801–1822

У місті діяли канцелярії благочинних 1-го, 2-го і
3-го округів Богодухівського повіту

1803

На міському кладовищі збудована дерев’яна
церква Усіх Святих (раніше існувала церква
Воскресіння Лаврентія)

1807

У місті 152 підприємця займалися чумацьким
промислом

1808

У Богодухові мешкало 4407 осіб чоловічої статі,
жіночої – 4212

1810

Замість дерев’яної збудована і освячена кам’яна
Троїцька церква

1824

У Богодухові було 6 вулиць, 66 провулків,
непокритих бруківкою.
Через р. Мерло встановлено 8 дерев’яних
мостів.
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У місті діяли 2 кам’яних та 2 дерев’яних храми.
У Богодухові функціонували лікарня, тюрма,
ринок, 3 торгові лавки, трактир
1830-ті
роки – 1917

Діяло Богодухівське повітове казначейство

1834,
21 червня

Відповідно циркуляру Міністерства внутрішніх
справ поліцмейстери і городничі повинні були
щотижнево (з березня до жовтня) повідомляти
Харківському губернатору відомості про погоду
у Богодухові

1837

У місті проживало 9197 осіб

1838, перша У Богодухові стався землетрус. Спостерігалися
половина
незначні коливання земної поверхні
січня
1843

Населення Богодухова налічувало 8165 осіб,
серед них чоловічої статі – 3989, жіночої – 4176

1853,
червень

Купець Дмитро Сластін уклав контракт на
будівництво цегельного заводу

1854

У Богодухові проживало 9654 особи, серед них
7010 військових обивателів, 54 кріпака, 1692
міщанина, 66 купців

1857

У місті діяли Покровський, Троїцький храми,
церква Архистратига Михаїла

1859

У місті мешкало 10 тисяч осіб

1860-ті
роки

Діяли чоловічі повітове і приходське училища,
жіноче училище (з 1868 по 1919 рр. – гімназія)

1860

Відкрито богадільню в м. Богодухів.
У місті проживало 10552 особи, серед них 111
купців, 1717 міщан та цехових, решта населення
займалася сільським господарством
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1863,
13 червня

Народилася Грінченко Марія Миколаївна
(псевдоніми:
М.Загірня,
М.Чайченко,
М.Доленко)
–
українська
письменниця,
перекладачка і громадська діячка (померла
15.07.1928, Київ). Закінчила Богодухівську
земську прогімназію. Вчителювала в народних
школах Богодухівщини (1881–1884)

1863–1917,
березень

Діяло Богодухівське
управління

1864,
16 жовтня

Міністерство внутрішніх справ прийняло
рішення про відкриття Богодухівської публічної
бібліотеки

1864–1918

Функціонувала повітова тюрма

1865

Відкрито богадільню на кошти міста

1865–1919

Функціонували повітова та міська земська
управи

1867 (за
іншими
даними
1869)

Землевласник Д.Ф.Кованько заснував жіноче
училище 2-го розряду. Пізніше називалося
прогімназією, згодом – гімназією. Тепер у
будівлі – ліцей № 3

1870-ті
роки

Лікарня розміщалася в трьох житлових
будинках, мала амбулаторію і стаціонар на 20
ліжок. Працював лікар Р.М.Ейнес – вихованець
Московського університету. У 1880-х рр.
збудовано корпус хірургічного відділення, у
1914 р. – корпус інфекційного відділення

1877

Богодухів став залізничною станцією з
відкриттям залізничного сполучення між
Харковом і Сумами

1878,
січень

Відкрито
Богодухівську
підпорядковану міській управі

повітове

поліцейське

друкарню,
11

1879

У місті проживало 5318 осіб чоловічої статі,
5187 – жіночої, серед них були дворяни,
духовенство, купці, міщани, селяни, ремісники,
солдати

1880

Замість дерев’яної збудована
кам’яна Покровська церква

1881

За проектом мецената Християна Гебенштрейта
збудовано земську лікарню

1882,
5 травня

Від Харківського губернатора одержано дозвіл
на відкриття аптеки при Богодухівській
земській лікарні

1882

На кошти прихожан на міському кладовищі
збудовано кам’яну церкву Усіх Святих.

та

освячена

У Богодухові діяли 3 готелі, 3 заїжджих двора, 2
ресторана, 2 трактира, 24 шинка, 32 торгові
лавки
1883

Вступив в дію цегельний завод селянина Павла
Барвінченка

1886

Богодухівську
перейменовано
громаду

1890-ті
роки,
початок

У місті діяли 2 парових млина, 3 шкіряних
(чинбарних) заводи, 43 лавки.

богадільню
для
на Свято-Троїцьку

жінок
жіночу

У Богодухові проживало 12445 осіб, було 1600
дворів.
Діяли 3 церкви, жіноча прогімназія, двокласне
міське і парафіяльне училища, церковнопарафіяльна школа, бібліотека при клубі

1890
12

Почав діяти паровий млин, господар – купець
І.Панченко

1891

Відкрито Товариство допомоги нужденним
учням Богодухівського міського училища

1892, 2-ге Відкрито Богодухівську недільну школу
півріччя
1892,
Організовано
комітет
Богодухівського
19 листопада відділення Харківського товариства грамотності
(за старим
стилем)
1893,
24 січня

Засновано Богодухівське благодійне товариство

1893,
29 грудня

Заснована безплатна народна бібліотекачитальня при чоловічій недільній школі
Богодухівського
відділення
Харківського
товариства грамотності

1893

Свято-Троїцьку жіночу громаду перейменовано
у монастир

1897

Населення міста становило 11752 особи, серед
них 8508 селян

1898–1919

Діяло Богодухівське вище початкове училище

1898

Відкрито Богодухівський повітовий комітет
опікунства про народну тверезість

1899,
25 липня

Закладено фундамент храму на території СвятоТроїцького жіночого монастиря

ХІХ ст.,
кінець

У місті було 1600 будинків, працювало декілька
цегельних та шкіряних заводів, 2 парових
млина, церковно-парафіяльна школа, двокласне
міське парафіяльне училище, жіноча гімназія

1900-ті
1910-ті
роки,
початок

– Навчався в Богодухівській гімназії (з перервою)
український письменник Микола Григорович
Хвильовий (Фітільов) (1893–1933). Працював у
Богодухівському
повітовому
виконкомі,
13

1920-х
років

керував
освіти

1901,
20 липня

Народився Борисов Валентин Тихонович
(помер 24.09.1988, Харків), композитор,
педагог, музично-громадський діяч, заслужений
діяч мистецтв УРСР

1902,
весна

Богодухівці взяли активну участь у селянському
заворушенні

1905,
кінець
грудня

27 грудня у приміщенні богодухівського театру
відбувся виступ на знак протесту проти
жорстокої розправи царизму з робітниками
Харкова, Москви, Горлівки та інших міст.
Наступного дня у місті відбулася політична
демонстрація за участю місцевих жителів і
робітників з Люботина

1906,
4 березня

Народився Грипич Костянтин Миколайович,
український радянський художник. Основні
твори станкового живопису: “Дніпровська
гребля”, “Ранок на Дніпрі”, “Домни”

1906,
березень

Відкрито та освячено міське парафіяльне
училище, збудоване на кошти міста

1906,
квітень –
1910,
липень

Діяла Богодухівська тимчасова повітова комісія
для надання допомоги приватним особам і
підприємствам, які зазнали збитків під час
революції 1905–1907 рр.

1906,
1 травня

Засновано Богодухівське товариство взаємного
кредиту

1907

У Свято-Троїцькому монастирі відкрився
притулок для дітей селян, заарештованих за
бунти і заворушення у 1905–1907 рр.

1908,
листопад

Відкрито лікарню
жіночому монастирі

14

позашкільною

при

мережею

народної

Свято-Троїцькому

1910

6 лікарів міської лікарні обслуговували
мешканців міста та сіл Богодухівського повіту.
Земство Богодухівського повіту виділило кошти
для будівництва ставка на вигоні між вулицями
Троїцького (тепер – вулиця Урицького),
“Большой” (тепер – вулиця Шевченка) та
Валківською (тепер – вулиця Чапаєва)

1911,
1 липня

Відкрито чоловічу гімназію. 1 жовтня 1915 р.
було освячено нову будівлю гімназії

1911,
8 листопада

Народився Чорний Михайло Кирилович (помер
у 1985 р.), кінооператор художніх фільмів
(“Велике життя”, “Як гартувалася сталь”,
“Нескорені”, “Інспектор карного розшуку”)

1911,
грудень

Відкрито
ремісниче
училище
на
базі
залізничних майстерень. Нині – Богодухівський
професійний аграрний ліцей

1912,
4 листопада

Народився Івченко Віктор Іларіонович (помер
06.09.1972), кінорежисер, народний артист
України (1960). Поставив художні фільми:
“Надзвичайна
подія”,
“Іванна”,
“Софія
Глушко”, “Лісова пісня” та інші

1913,
У Богодухові проживало 24200 осіб
початок року
1913

У приміщенні, де тепер колегіум № 2, було
встановлено електричний генератор з паровим
двигуном і споруджена електрична лінія
потужністю 110 В.
Виступ української трупи П.К.Саксаганського
на сцені Богодухівського міського театру

1914

Виступ жінок-солдаток Богодухова
зловживань місцевої влади.

проти
15

Збудовано чоловічу гімназію на кошти
меценатів, зокрема цукрозаводчика Кенінга
1916,
19 серпня

На Базарній площі мешканці міста виступили
проти дорожнечі товарів першого вжитку.
Виникла сутичка богодухівців з поліцією

1916

У повітовому місті проживало близько 13 тисяч
осіб.
У Богодухові видавався журнал “Известия по
пчеловодству”

1917,
10 липня

Народився Шигимага Петро Антонович (помер
у 1999 р.), український радянський художник.
Працював у галузі станкового живопису,
графіки та театрально-декораційного мистецтва.
Основні твори: художнє оформлення вистав
(“Фра-Дьяволо”
Д.Обера,
“Лев
Гурич
Синичкін” за Д.Ленським); пейзаж “Вечірня
тиша”, серія офортів “Старий і новий Харків”,
монотипія “Зачарована весна”

1917

У Богодухові діяли Успенський (1793),
Покровський (1880), Троїцький (1810) кам’яні
храми, церква Усіх Святих (1882)

1917–1919

Працювали дві приватні нотаріальні контори

1918,
січень

У місті встановлена влада Рад

1918,
28 січня

Відбувся Богодухівський повітовий з’їзд. Було
об’єднано Раду робітничих і солдатських
депутатів та Раду селянських депутатів; обрано
виконавчий комітет у складі 37 осіб

1918,
квітень–
листопад

Під час окупації Богодухова австро-німецькими
військами панували свавілля і репресії
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1918,
24 грудня

Богодухівський партизанський загін визволив
місто від окупантів

1918,
грудень

Створено Богодухівський повітовий військовий
комісаріат

1918–1920ті роки

Виходила
газета
“Известия”
–
орган
Богодухівської Ради робітничих і селянських
депутатів та Богодухівського комітету КП (б)У

1919,
19 лютого

Утворено
народний
Богодухівського повіту

суд

3-ї

дільниці

1919,
Богодухів окупували денікінські війська
початок літа
1919–1923

Функціонували відділи: народної освіти,
охорони здоров’я Богодухівського повітового
виконкому Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

1919,
10-11
грудня

Частини Червоної армії ввійшли до Богодухова.
Відновлено владу Рад. Утворено повітовий
військово-революційний комітет

1919–1923,
березень

Діяв Богодухівський повітовий і волосний
воєнкоми Рад робітничих, селянських і
червоноармійських депутатів

1919, кінець Богодухівський повстанський полк брав участь
червня–
у затяжних боях з військами Добровольчої армії
липень
А.Денікіна
1920-ті
роки,
початок

У місті діяли 2 вищих початкових училища, 9
початкових училищ, 2 середні навчальні
заклади, 2 професійні навчальні заклади,
Богодухівське
відділення
“Просвіти”;
4
читальні, 2 клуба для дорослих, клуб для
підлітків, кінотеатр, краєзнавчий музей
17

1920,
початок
року

Виділено 4134 десятини землі
земельних
господарств
міста,
налічувалося 2736 осіб

для 527
в
яких

1920,
січень

Почали діяти театр, Народний будинок, чотири
бібліотеки, кінотеатр

1920,
3 лютого

Створена Спілка комуністичної молоді

1920

Заснована 7-річна трудова школа. З 1934 р. –
середня школа № 3.

Відкрито молодіжний клуб

У місті діяли три партійні осередки
1920–1921

Функціонував Богодухівський повітовий відділ
військово-продовольчого постачання

1920,
Діяв
Богодухівський
окружний
відділ
початок
професійної спілки працівників землі і лісу
року – 1924
1921

Функціонувала 1-ша Богодухівська радянська
друкарня. Зокрема, видано збірку поезій –
прозою К.Даниленка “Хвиля за хвилею”

1921–1923

Діяла Богодухівська філія № 13 Харківського
губернського військово-споживчого товариства
“Червоний боєць”

1922

Діяла 1-а окрема Богодухівська рота “ЧОП”
(частина особливого призначення) Управління
Харківської комуністичної дивізії.
73 господарства Богодухова об’єдналися у три
сільськогосподарські артілі для обробітку 74
десятин землі.
У Богодухові відкрито поліклініку

1922–1923
18

Функціонувало
Богодухівське
військове
сільське господарство Харківської губернської

філії Центрального управління військовими,
промисловими
та
сільськогосподарськими
підприємствами України й Криму.
Діяла Богодухівська повітова прокуратура
1922–1932

У місті функціонували волосний та районний
комітети селянської взаємодопомоги

1923,
7 березня

Утворено виконавчий комітет Богодухівської
райради депутатів трудящих – вищий орган
місцевої влади

1923,
12 листопада
– 1925,
3 березня

Богодухівський район з центром м. Богодухів
підпорядковано
Охтирському
округу
Харківської губернії

1923

Почала
діяти
Богодухівська
нотаріальна контора.

державна

За ініціативи Юрія Авдієвича була організована
футбольна команда при залізничній станції
Богодухів
1923–1924

Діяла
Богодухівська
районна
контора
акціонерного товариства “Село – техніка”

1924–1941

У приміщенні колишнього жіночого монастиря
діяла колонія для безпритульних дітей.
Вихованці колонії – учасники І зльоту піонерів
України (1929) і Всесоюзного зльоту піонерів
(1930-ті рр.)

1925,
7 березня

Богодухівський район з центром м. Богодухів у
складі Харківського округу. З 9 лютого 1932 р.
– Харківської області

1926

Засновано товариство мисливців і рибалок
(тепер – Богодухівська райрада Українського
товариства мисливців і рибалок).
19

На ходовому заводі (тепер – меблева фабрика)
виготовляли для Червоної армії тачанки, ходки,
вози.
Почала
діяти
споживча
Богодухівського району
1928

кооперація

Відкрито протитуберкульозний диспансер.
Засновано
центральну
Богодухівської районної ЦБС

бібліотеку

1929,
травень

Збудовано Богодухівську електростанцію. До
цього часу у місті працював локомобіль

1929,
листопад

У місті організовано товариство спільного
обробітку землі

1929

Функціонували
типографія,
панчішнотрикотажна і ватна фабрики, шкіряний завод,
вальцьований млин

1929– 1937

Створено відділення лікарні: фізіотерапевтичне
(1929), інфекційне (1936), пологове та
гінекологічне (1937), дерматовенерологічний
диспансер (1929)

1930,
13 лютого

Почала
виходити
районна
соціалістичну перебудову”

1930,
грудень

Створена Богодухівська МТС (машиннотракторна станція). При ній організована
міжрайонна станція з ремонту тракторів і
автотранспорту (1931). Нараховувалося 37
тракторів (1932)

1930–1932

По вул. Шевченка в трьох братських могилах
було поховано борців за владу Рад у 1917–1920 рр.

1933,
11 травня

До Богодухівського дитбудинку евакуйовано із
Харкова 114 дітей, хворих та виснажених від
голоду
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1933

Створено
Богодухівський
міжрайтос
Харківського обласного товариства сліпих
(тепер – Богодухівське учбово-виробниче
підприємство Українського товариства сліпих).
У Богодухові встановлено пам’ятник Т.Г.Шевченку
(скульптор – Л.Блок). У повоєнні роки – інший
пам’ятник, аналогічний пам’ятнику в Канаді. В 1981
р. пам’ятник перенесено у сквер по вулиці Шевченка.
1060 студентів навчалися в 3-х технікумах, 2-х
робітфаках, зоошколі і сільськогосподарському
комбінаті

1935,
липень

На околиці міста (нині площа Жовтнева) була
відкрита метеорологічна станція. З 1949 по 1964
рр. одночасно функціонували метеостанція і
авіаметеостанція

1935

Почав
діяти
Будинок
Богодухівський ЦДЮТ).

піонерів

(тепер

У кар’єрі цегельного заводу знайдено кістки
пізнього палеозою
1937–1941

Діяла Богодухівська фельдшерсько-акушерська
школа

1939

Богодухівський райком Червоного Хреста
відкрив дворічну школу медсестер запасу

1930-ті
роки, кінець

Місто
повністю
радіофіковано

електрифіковано

і

– 1941, початок

1940

У місті було три колгоспи: “Перемога”,
“Жовтень” та колгосп ім. 8 Березня

1941,
липень

На базі Богодухівської центральної лікарні
сформовано військовий шпиталь за № 1722. 18
вересня 1941 р. шпиталь евакуйовано в Карелію
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1941,
16 жовтня
– 1943,
16 лютого,
1943,
11 березня
– 6 серпня

Окупація Богодухова німецько-фашистськими
військами. Страчено 222 мешканця, 345 осіб
вивезено до Німеччини. В боях за Богодухів
загинуло 1085 воїнів, з них 669 поховано у
міській братській могилі, 253 – на території
Меморіалу Слави, 149 – у братській могилі с.
Семенів Яр

1941,
18 жовтня
– 1942,
12 червня

Діяв партизанський загін під командуванням
М.І.Золотарьова; комісар – І.П.Гарник

1941,
жовтень

Створено підпільний Богодухівський райком
комсомолу на чолі з Ф.П.Ситником. Діяльність
підпільників в основному зводилась до усної
агітації та розповсюдженні листівок

1943,
17 лютого

Перше визволення Богодухова за участю 309-ї
стрілецької
дивізії
генерал-майора
М.І.Меньшикова (40-а армія Воронізького
фронту)

1943,
2-ге
півріччя

Створено відділи виконкому Богодухівської
райради депутатів трудящих: фінансовий,
торгівлі,
шляховий,
народної
освіти,
соціального забезпечення

1943,
7 серпня

Під час Бєлгородсько-Харківської операції
війська Воронізького фронту визволили
Богодухів. У боях брала участь 1-ша танкова
армія (6-й танковий корпус генерал-майора
танкових військ А.Л.Гетьмана у складі 22-ї
танкової
бригади
підполковника
Н.Г.Веденічева,
200-а
танкова
бригада
полковника
М.В.Моргунова
та
1461-й
саморушний
артилерійський
полк
підполковника Г.Є.Нікуліна)
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1943, 2-ге
півріччя –
1951

Діяв Богодухівський
розподільник

дитячий

прийомник-

1943,
грудень

До Богодухова надійшли трактори, верстати,
будівельні матеріали, деревина. Із Російської
Федерації прибуло 429 голів великої рогатої
худоби та 1163 вівці

1943

Почала виходити районна газета під назвою
“Прапор комуни”, з 1962 р. – “Маяк”

1944

На зібрані колгоспниками району і міста кошти
(5947000 крб.) збудовано танкову колону
“Богодухівський колгоспник” і передано
військам генерал-полковника П.С.Рибалка.
Почав діяти Богодухівський птахокомбінат (з 1962
р. – м’ясокомбінат). При ньому діяли бойня і
ковбасний цех (1951), м’ясо-жировий цех (1962)

1945–1964

Діяли курси медичних
Червоного Хреста

сестер

Товариства

1947

Створена Богодухівська автобаза. З 1955 р. –
автотранспортна контора, з 1985 р. – АТП-16339

1948

Заснована районна дитяча бібліотека

1950

Створено моторемонтні майстерні

1954–1966

Діяла музична школа для дорослих

1956,
травень

Почала діяти метеостанція “Богодухів”

1956

Створена районна лабораторія ветеринарної
медицини

1958–2006

У Богодухові існувала військова частина 63148
– зенітний ракетний навчальний центр військ
ППО сухопутних військ
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1958

На базі моторемонтних майстерень створено
авторемонтний
завод.
Промислові
артілі
об’єднано в комбінат побутового обслуговування.
У три рази зросла потужність молокозаводу

1959

У місті проживало 16100 осіб.
Введено в дію новий корпус центральної
районної лікарні на 250 ліжок

1962,
10 жовтня

Відкрита восьмирічна загальноосвітня школаінтернат (нині Богодухівський спеціальний
навчально-виховний комплекс)

1962

Середня школа № 3 реорганізована в трудову
політехнічну школу. З 1967 р. – загальноосвітня
школа № 3

1963

У Богодухові відкрито музей образотворчого
мистецтва

1964,
грудень

Почав діяти дитсадок № 5

1960-ті
Споруджено районний Будинок культури з
роки, друга лекційними і спортивними залами, приміщеннями
половина
для бібліотеки та гурткової роботи
1965,
16 червня

Відкрито медичне училище, директор у 1965–1979
рр. – Д.Г.Ольховський. З 2005 р. – медичний коледж

1965

Відкрито Богодухівську школу № 1 (тепер –
гімназія № 1)

1967,
У Богодухові проживало 18 тисяч осіб
на 1-ше січня
1967
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Створена дитяча музична школа. З 1977 р.
школа
носить
ім’я
уродженця
міста,
заслуженого діяча мистецтв України Валентина
Тихоновича Борисова

1968

У Богодухові проживало 18200 осіб

1968,
липень

Створено Богодухівський завод радіотехнічних
виробів (з 30 травня 1995 р. – Богодухівський
електромеханічний
завод-філія
ДНВП
“Об’єднання “Комунар”)

1968

У місті діяли: авторемонтний, цегельний,
шкіряний, хлібний заводи; м’ясокомбінат,
меблева фабрика, державна племінна станція,
міжколгоспна будівельна організація; медичне,
професійно-технічне
училище,
8
шкіл,
народний музей

1969

Почав працювати Богодухівський молокозавод
(тепер – молокопереробний завод)

1970,
10 вересня

Відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу
(ДЮСШ)

1970-ті
Збудовано асфальтовий завод, виробничі бази
роки, перша двох будівельних організацій, 3 крамниці, 2
половина
дитсадка
1983,
7 серпня

Урочисто відкрито історико-краєзнавчий (тепер
– краєзнавчий) музей. Засновник музею –
директор СШ № 1, краєзнавець Микола
Семенович Бєляєв. Допомагали створити музей:
методист центральної бібліотеки Г.Волошкова,
офіцер
запасу
І.Чорнобривець,
вчителі
В.Кононенко і М.Ємельяненко, художники
батько і син Рябки та інші

1983

Споруджено меморіал Слави (скульптори –
Согоян і Аветисян). У меморіальному комплексі
знаходяться
могили
(радянських
воїнів,
генерал-майора
Д.Чернієнка,
полковника
М.Леонова, невідомого солдата) і пам’ятник
воїнам-землякам
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1987,
22 лютого

Засновано
ветеранську
організацію
Богодухівського району за ініціативи Героя
Соціалістичної Праці М.Г.Бурлака, учасника
Курської битви і взяття Берліна, Почесного
зв’язківця України О.П.Юхна, ветеранівфронтовиків
І.П.Дяченка,
В.С.Шалімової,
І.Д.Тризни та інших

1987

З ініціативи вчителя української мови і
літератури В.І.Костенко у середній школі № 2
(нині – колегіум № 2) створено народознавчий
музей

1988,
листопад

Відкрито дитячий садок № 8 “Казка”

1988

В Богодухові проживало 19100 осіб.
Відкрито молодіжний центр

1989

Засновано богодухівський комітет
“Богодухів – Бойєртаун” (США)

1990,
2 липня

На базі Богодухівського фінансового відділу
було
сформовано
Державну
податкову
інспекцію в Богодухівському районі

1990,
Створено Державну службу
26 листопада Богодухівському районі

дружби

зайнятості

в

1990,
грудень

Створено Управління Пенсійного
України в Богодухівському районі

фонду

1991,
1 вересня

Об’єднано міську дитячу бібліотеку з районною
дитячою бібліотекою

1991

Почав діяти Центр практичної психології та
соціальної
роботи
при
відділі
освіти
Богодухівської райдержадміністрації.
З ініціативи отця Олексія (Довгаля) збудовано
Свято-Покровський храм
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1993

Створено контрольно-ревізійний
Богодухівському районі.

відділ

в

Створено територіальний центр соціальних
послуг в Богодухівському районі. На базі
терцентру створено клуб “Надвечір’я” (2009)
1995,
29 березня

Засновано Відділення (з 2006 р. – Управління)
Державного казначейства у Богодухівському
районі

1996,
10 липня

Рішенням виконавчого комітету міської ради
затверджено герб та прапор м. Богодухова

1997

За результатами анкетування всеукраїнського
журналу “Слово і час” книга “Богодухівська
симфонія” В.В.Тарана і Н.М.Могилевської
визнана однією з кращих у жанрі публіцистики

1998

Населення міста – 18200 осіб

1999,
30 грудня

Відкрито аптеку “Лекта”

1999

Утворена
Державна
виконавча
служба
Богодухівського районного управління юстиції
Харківської області

з 1999

Учні
районного
навчально-виховного
комплексу пишуть “Літопис м. Богодухова”

2000-ні
роки,
початок

У
Богодухові
діють
13
промислових
підприємств та їхні філії, серед них найбільші:
Богодухівський
електромеханічний
завод,
ЗАТ
“Богодухівський
м’ясокомбінат”,
ВАТ
“Богодухівський
молокозавод”,
ВАТ
“Богодухівський
хлібозавод”,
ТОВ “Богодухівський завод продтоварів”.
У Богодухові – районний навчально-виховний
комплекс, 2 ЗОШ, обласний навчально27

виховний комплекс для дітей-сиріт, школа
естетичного виховання, медичне училище,
ПТУ; поліклініка, лікарня, шкірно-венеричний
диспансер; Будинок культури, краєзнавчий
музей, 2 бібліотеки, Центр дитячої та юнацької
творчості, ДЮСШ, стадіон, 25 спортивних
майданчиків; готель, відділення 2-х банків
2000,
1 червня

Створено відділ праці та зайнятості населення
при Управлінні праці та соціального захисту
населення Богодухівської райдержадміністрації

2000,
листопад

Організовано народний хор “Українська пісня”
при районному Будинку культури

2001,
1 квітня

Створено Богодухівське відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

2001,
11 травня

Відбулися “Каразінські читання” (міжнародна
науково-методична конференція із загальних
питань освіти та педагогічної освіти) за участю
вчених, вчителів, учнів. Її організатори –
Богодухівський районний навчально-виховний
комплекс,
Харківський
національний
університет ім. В.Н.Каразіна

2001,
серпень

Реконструйовано залізничний вокзал станції
“Богодухів”

2001,
жовтень

Створена Богодухівська територіальна районна
організація роботодавців

2001

Населення міста складає 18224 особи

2002,
липень

Відкрито
“Аваль”

2002

Створена Богодухівська рада ветеранів ОВС
України
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Богодухівське

відділення

банку

2003,
липень

У приміщенні дитячої музичної школи відкрито
клас недільної школи

2003,
серпень

Відкрито музей історії Богодухівської міліції

2003

Богодухівська загальноосвітня школа № 3
реорганізована в ліцей № 3.
ПТУ № 51 отримало новий статус –
Богодухівський професійний аграрний ліцей.
При Богодухівському територіальному центрі
відкрито
відділення
медико-соціальної
реабілітації дітей-інвалідів.
Створено
“Екватор”.

ТОВ

“Рибоконсервний

завод

На будинку (по вул. Пушкіна), де навчався
український письменник і громадський діяч
Микола Хвильовий, встановлено меморіальну
дошку
2004,
квітень

Створено Богодухівську міжрайонну філію
Харківського обласного відділення опіки
підприємців малих, середніх і приватизованих
підприємств України

2004

Утворено Богодухівський районний відділ
Головного
управління
Міністерства
з
надзвичайних ситуацій України

2005,
22 квітня

Організовано
танцювальний
колектив
“Дзвіночок” у Центрі дитячої та юнацької
творчості

2005,
червень

Засновано районну організацію партії промисловців
та підприємців України (голова – Н.Чубова)

2005,
23 грудня

Урочисто відкрито семиповерховий будинок
Богодухівської районної лікарні
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2005

Організовано дитячий хореографічний ансамбль
“Надія” при районному Будинку культури.
Створена
школа
волонтерів
при
Богодухівському центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

2006,
січень

Створено
Богодухівський
громадський
торговельний кооператив “Підприємець”

2006,
20 жовтня

У міському парку Перемоги відкрито пам’ятник
воїнам-афганцям

2006

ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів реорганізовано в
Богодухівський колегіум № 2

2006–2007

Вихованка Богодухівського центру дитячої та
юнацької творчості Вікторія Демченко –
володарка Гран-прі Московського фестивалю
“Світ дитинства” та міжнародних конкурсів в
Болгарії “Усмішки моря” і в Угорщині
“Веспремські ігри”

2007,
серпень

У Центрі дитячої та юнацької творчості
відкрито музейну кімнату, присвячену подвигу
воїнів-інтернаціоналістів. Організатор музею –
Богодухівська громадська організація ветеранів
локальних війн “Єдність”

2007

За результатами щорічного Всеукраїнського
конкурсу “Населений пункт найкращого
благоустрою
і
підтримки
громадського
порядку” Богодухів посів перше місце серед
міст з населенням до 50 тисяч осіб.
На стіні краєзнавчого музею (по вул.
Пушкінській) встановлено меморіальну дошку
Бєляєву Миколі Семеновичу (14.05.1925–
30.08.2004), заслуженому вчителю України,
краєзнавцю, засновнику музею.
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Відкрито приміські автобусні маршрути:
Богодухів – Петропавлівка, Богодухів – Червона
Нива, Богодухів – Вінницькі Івани, Богодухів –
Полкова Микитівка
2008

Завершено будівництво 2-го та 3-го пускового
комплексу центральної районної лікарні

2008–2009

У парках і мікрорайонах міста встановлено та
відновлено 8 дитячих майданчиків

2009

Відкрито новий рейковий автобусний маршрут
Люботин – Богодухів – Гути – Смородино.
Редакція газети “Маяк” отримала відзнаку
Національного бізнес-рейтингу “Комунальне
підприємство року”, а також стала лауреатом
творчого конкурсу “Часопис”.
Реконструйовано парк Перемоги,
ігровий комплекс “Фортеця”.

зокрема

З ініціативи віруючих і за підтримки
Богодухівської міській ради на території
центрального
кладовища
споруджено
православну капличку
2010, на
1-ше січня

У місті проживало 17,5 тисяч осіб

2010,
січень

Створена міжрайонна державна лабораторія
ветеринарної
медицини.
Обслуговує
Богодухівський,
Золочівський
та
Краснокутський райони

2010,
квітень

За
ініціативи
Н.Г.Панової
(колишнього
директора) в ліцеї № 3 створено музей з історії
міста, краю

2010,
липень

Відкрито районний Центр фізичної культури і
відпочинку
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2010,
вересень

Утворена Богодухівська
організація “Перспектива”

районна

шахова

2010,
жовтень

Створено Міжрайонний контрольно-ревізійний
відділ у Богодухівському та Краснокутському
районах

2010,
Відновлена діяльність районної організації
3 листопада Товариства Червоного Хреста України
2010

Створено ДП “Лекорна” з виробництва вафель.
Відкрито торговельний
ініціативи
керівника
А.С.Васеніна

2011,
вересень

центр “Багдад” за
СФГ
“Промінь”

На братській могилі відкрито пам’ятну дошку
на честь богодухівських партизанів, які були
страчені в період німецької окупації

2012, кінець Слобожанська археологічна служба провела
квітня –
розкопки в центрі Богодухова, на території
травень
фортеці. Знайдено неушкоджене житло другої
половини ХVІІ ст., зокрема стовпові ями, піч
разом з кахлем, маса побутових предметів та
посуду
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1. Загальні питання розвитку м. Богодухова
1. Бєлий В.М. Виправдати надії земляків : [про
розвиток міста : бесіда з міськ. головою В.М.Бєлим] // Маяк. –
2009. – 6 серп. – Підпис: Наш кор.
2. Бєляєв М.С. Наш край – Богодухівщина : [наук.попул. вид.] / М.С.Бєляєв, Н.В.Чернігова. – Х. : РВП
“Оригінал”, 1993. – 144 с. : рис., фотогр. – Із змісту :
[Пам’ятки археології на території сучасного Богодухова]. – С.
8, 14; Заселення Дикого поля : [Дяків острог (1571 р.),
Богодухівська слобода (з 1662 р.)]. – С. 18-24; Проти татар і
шведів. – С. 25-27; У тенетах кріпацтва. – С. 27-33; Через три
революції : [Богодухів у 1905–1917 рр.]. – С. 47-60: фотогр.;
У полум’ї громадянської війни. – С. 60-72 : фотогр.; Зникають
“біли плями” : [продрозверстка, НЕП, соц.-екон. розвиток
міста у 1920–1930-тих роках]. – С. 72-88; Роки суворих
випробувань : [1941–1945 рр.]. – С. 88-116; Відродження. – С.
116-123; Витоки нашої духовності : [навч. закл.;
просвітництво; літ. життя; видатні культ.-мистец. діячі]. – С.
123-138.
3. Богодухів [Електронний ресурс] : [герб, прапор] //
Українська
геральдика.
–
Режим
доступу:
http://heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=973
#verh
4. Богодухів [Електронний ресурс] : міськ. портал. –
Режим доступу: http://bogodukhov-city.com.ua
5. Богодухів // Рідний край : навч. посіб. з
народознавства / за заг. ред. І.Ф.Прокопенка. – 2-ге вид.,
випр. і доп. – Х., 1999. – С. 119-123.
6. Богодухів // Топонімічний словник Харківщини /
Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. – Х., 1991. – С.16.
7. Богодухів : учора, сьогодні, завжди : [про
досягнення мешканців міста] // Маяк. – 2010. – 6 січ. – 7
фотогр.
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8. м. Богодухів, Харківська область, Богодухівський
район [Електронний ресурс] : [облік. картка] // Верховна Рада
України : офіц. сайт. Режим доступу :http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/z7502/A005?rdat1=09.11.2007&rf7571=32353
9. Богодухов // Географический энциклопедический
словарь: геогр. названия / гл. ред. А.Ф.Трёшников. – Изд. 2-е,
доп. – М., 1989. – С. 73.
10. Богодухов [Электронный ресурс] // Википедия. –
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Богодухов
11. Богодуховский портал [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://bogoduhiv.ucoz.ua/
12. Богодухову – 440 років : [фоторепортаж: 7 серп.,
центр. площа міста] // Маяк. – 2011. – 12 серп. – 8 фотогр.
13. Герб Богодухова
[Электронный ресурс] //
Википедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Герб_Богодухова
14. Гончаренко Г. “Моя вулице” : [вул. Охтирська] /
Г.Гончаренко // Маяк. – 2004. – 6 листоп.
15. Зезекало Г. Скільки нас? : [демогр. ситуація в р-ні,
Богодухові] / Г.Зезекало // Маяк. – 1998. – 24 січ.
16. Земляки із-за кордону, або Богодухівського цвіту –
по всьому світу : [представники діаспори про місто і
богодухівців] / підгот. Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 5 серп.
– Фотогр.
17. Информационно-развлекательный портал города
Богодухова
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.bogodukhov.com.ua/
18. Карта города Богодухов [Электронный ресурс] //
Карты всех городов, поселков и сел Украины. – Режим доступа:
http://uamaps.com/kharkovskaya/bogodukhovskiy/bogodukhov/
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19. Напишемо разом історію міста : [наразі в
Богодухові 9 площ, 83 вулиці, 58 провулків] // Маяк. – 2010. –
7 серп.
20. Про прапор Богодухова : [виконком міськради від
10 лип. 1996 р. № 900 затв. прапор міста. У підготовці
матеріалів для затв. прапора Богодухова чималу допомогу
надав Почесний громадянин міста М.С.Бєляєв] // Маяк. –
2007. – 22 серп.
21. Тризна Д. З вірою у завтрашній день : [ст. голови
Богодухів. райдержадмін. про здобутки і досягнення 2004 р.] /
Д.Тризна // Маяк. – 2005. – 1 січ.
22. Флаг Богодухова
[Электронный
Википедия.
–
Режим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Флаг_Богодухова

ресурс] //
доступа:

23. Ярещенко А. Богодухів : [походження назви міста]
/ А.Ярещенко // Прапор. – 1985. – № 8. – С. 180-181.
24. Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посіб. з
українознавства / А.П.Ярещенко. – Х. : Прапор, 2007. – 344 с.
– Із змісту: Топонімічний словник Харківщини з коротким
термінологічним словником: Богодухів; Мерла, р. – С. 274,
302.
1.1 Видатні діячі і знатні мешканці м. Богодухова
25. Степ широкий – то ж мій брат… : Козака несуть :
[переказ спогадів худож. Михайла Дерегуса про навчання у
гімназії з 1-го по 6-й кл., про події у Богодухові у 1914-1920ті рр.; про зв’язки письм. М.Хвильового, комп. В.Борисова,
ж-ста П.Харченка та міністра фінансів, міністра торгівлі
України Сахновського з Богодуховом] // Гаман В. Богодухів,
або Люди з Божою іскрою : публіцистика... / В.Гаман. – К.,
1999. – С. 78-86.
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26.* Трипілець М.Я. Доленько – доля моя журавлина
: [нариси про земляків, про Богодухівщину] / М.Я.Трипілець.
– [Богодухів, 2001].
27. Чернишова
Т.
Скарбниця
духовності
:
[презентація зб. нарисів про Богодухів. край земляків
“Доленько – доля моя журавлина”. Авт. кн. – Меланія Яківна
Трипілець, ред. газ. “Маяк”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2001. –
8 верес.
28. Дмитренко Т. Нам війна лиш спогадом мине... :
[відгук на кн. М.Я.Трипілець “Доленько – доля моя
журавлина”] / Т.Дмитренко // Маяк. – 2001. – 17 серп.
29.* Церковна Н.М. Не покидай мене, любове : [зб.
нарисів про людей краю, Богодухова] / Н.М.Церковна. –
Богодухів, 2004.
30. Чернишова Т. Не покидай її любове! :
[презентація кн. Н.М.Церковної “Не покидай мене, любове”] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 2 верес. – 4 фотогр.
***
31. Борисов Валентин Тихонович (7 (20).VІІ. 1901, м.
Богодухів – 25. ІХ. 1988, м. Харків) : [укр. комп., педагог,
засл. діяч мистецтв УРСР з 1971 р.] // Митці України :
енцикл. довід. / за ред. А.В.Кудрицького. – К., 1992. – С. 83.
32. Очеретовська
Н.Л.
Борисов
Валентин
Тихонович : [укр. радян. комп., засл. діяч мистецтв УРСР з
1971 р.; з 1944 р. викладав у Харк. консерваторії (тепер ун-т
мистецтв)] / Н.Л.Очеретовська // Мартинов Г.С. Згадаймо всіх
поіменно : нариси / [авт.-уклад.] Г.С.Мартинов. – Богодухів;
Х., 2007. – С. 203-204.
33. Трипілець М. 105-річчя В.Т.Борисова : [у муз. шк.
відбувся вечір пам’яті славет. земляка за участю комп.
В.Я.Підгорного, засл. діяча мистец. А.П.Гайденка] /
М.Трипілець // Маяк. – 2006. – 1 лип.
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34. Чернишова Т. У полоні музики : до 100-річчя з
дня народж. В.Т.Борисова / Т.Чернишова // Маяк. – 2002. – 10
січ.
***
35. Герої Соціалістичної Праці : [Марко Іванович
Вікторовський (1911–1988), дир. радгоспу “Богодухівський”;
Станіслав Олексійович Густілін (1917–2000), голов. лікар
Богодухів. р-ну] // Маяк. – 2005. – 2 берез. – 2 фотогр.
36. Віталій [Петрович] Водолазький : [народився 5
лип. 1940 р. в м. Богодухів, канд. техн. наук, авт. роману
“Чому наше село зветься “Білка” (2000), зб. віршів та пісень
“Хлібне поле” (2001), зб. пісень “Вино надії” (2002) та “Все
шукаю квіти з перлами” (2002)] // Письменники Харкова :
довідник / Харк. від-ння Укр. літ. фонду [та ін.]; ред.
О.Ковалевський. – Х., 2003. – С. 12 : фотогр.
37. Дипломант Водолажський Віталій Петрович :
[народився 5 лип. 1940 р. в м. Богодухів, канд. техн. наук,
доцент Укр. інж.-пед. акад.; у 2007 р. став лауреатом обл.
конкурсу ім. О.С.Масельського на кращий літ. твір у
номінації “Драматургія”] // Збірка творів лауреатів та
дипломантів V обласного конкурсу ім. О.С.Масельського на
кращий літературний твір : в 2 т. – Х., 2011. – Т. 1. – С. 157 :
порт.
38. Грипич Костянтин Миколайович : [народився у
Богодухові (1906 р.), навчався у Харк. худож. ін-ті (1931 р.);
праці в галузі станк. живопису] // Українські радянські
художники : довідник / Спілка художників України ; уклад.:
Р.О.Даскалова [та ін.]. – К., 1972. – С. 120.
39. Грипич Костянтин Миколайович – живописець //
Словник художників України / АН УРСР ; відп. ред.
М.П.Бажан. – К., 1973. – С. 67.
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40. Могилевська Н. Богодухівські просвітяни : [про
поборницю “Просвіти” Марію Грінченко] / Н.Могилевська //
Маяк. – 2010. – 23 січ. – На фото: Грінченко.
41. Салтанова І.М. Грінченко Марія Миколаївна :
[псевдоніми – М.Загірня, М.Чайченко, М.Доленко та ін.
(1863, м. Богодухів – 15.07.1928, м. Київ): письменниця,
перекладач, педагог. Закінчила Богодухів. прогімназію] /
І.М.Салтанова // Літературна Харківщина : довідник / за заг.
ред. М.Ф.Гетьманця. – Х., 1995. – С. 121-122.
42. Блюміна І.М. Дерегус Михайло Гордійович
(22.11.(05.12) 1904 – 31.07.1997) : [живописець, графік,
педагог. Жив у дит. і юнац. роки у Богодухові] / І.М.Блюміна
// Енциклопедія Сучасної України / редкол.: М.Г.Железняк
(відп. секр.) [та ін.]. – К., 2007. – Т. 7. – С. 420-421 : 2 фотогр.
43. Козловський Я. З любов’ю до рідного краю :
[худож. М.Г.Дерегус (1904–1997), який у дев’ятирічному віці
переїхав з родиною до Богодухова] / Я.Козловський // Маяк. –
2009. – 5 груд.
44. Івченко Віктор Іларіонович (22.Х(4.ХІ). 1912,
Богодухів – 6.ІХ. 1972, Київ) : [укр. кінорежисер, нар. арт.
УРСР з 1960 р.] // Митці України : енцикл. довід. / за ред.
А.В.Кудрицького. – К., 1992. – С. 276.
45. Мельник Ф. “Был такой парень…” : [извест. укр.
реж. В.И.Ивченко (1912–1972) родился в Богодухове, учился
в Харьк. театр. ин-те] / Ф.Мельник // Харьк. известия. – 2008.
– 6 сент. – С. 21.
***
46. Зіньковська З.М. Богодухівський ліцей №3 +
Харківський Національний університет внутрішніх справ =
співпраця [Електронний ресурс] : [про уродженця
Богодухова, проф., канд. техн. наук, лауреата Держ. премії
В.Ф.Клімова] / З.М.Зіньковська // Богодухів. – Режим
доступу: http://bogodukhov-city.com.ua/bogodukhov/osvita/1479
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-bogoduhvskiy-lcey-3-harkvskiy-naconalniy-unversitet-vnutrshnh
-sprav-spvpracya.html
47. Чернишова Т. В.Клімов: “Все, чого я досяг у
житті, – заслуга і моїх богодухівських учителів…”
[Електронний ресурс] : [про проф., канд. техн. наук, лауреата
Держ. премії В.Ф.Клімова] / Т.Чернишова // Богодухів. –
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/people/1291-vklmov-vse-chogo-yadosyag-u-zhitt-zasluga-moyih-bogoduhvskih-uchitelv.html
***
48. [Мороз Степан Григорович] : [у 1970–1991 рр. –
перший секретар Богодухів. райкому КПУ, 1994–1997 рр. –
голова Богодухів. район. ради нар. депутатів, 1995–1996 рр. –
голова Богодухів. райдержадмін. : некролог] // Маяк. – 2004. –
30 верес.
49. Щире слово про Мороза : (до річниці з дня смерті)
: [Степан Григорович Мороз (1931–2004) – перший секр.
Богодухів. райкому КПУ (1979–1993), голова Богодухів.
район. ради нар. депутатів] // Маяк. – 2005. – 24 верес.
***
50. Трипілець М. Криниці світла і добра : [про героя
одного з нарисів одноймен. кн. Н.Могилевської та М.Бєляєва
Віталія Кириловича Пащенка, колиш. учня Богодухів. СШ
№ 3, нині відомого вченого-геолога] / М.Трипілець // Маяк. –
2003. – 20 берез.
***
51. Трипілець М. Жива легенда : [Валерій
Федосійович Саєнко – чл.-кор. АМН України, дир. Ін-ту
хірургії та трансплантології АМН України; навчався в СШ №
3 м. Богодухів, закінчив шк. у 1958 р.] / М.Трипілець // Маяк.
– 2002. – 24 січ. – (Твої люди, Богодухівщино).
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52. Могилевська Н. Пам’яті контр-адмірала :
[Ф.Д.Степанов (1818–1892) останні роки життя провів у
Богодухові; похований поруч з центр. алеєю міськ. цвинтаря]
/ Н.Могилевська // Маяк. – 2008. – 30 лип. – Фотогр.
53. Богодухівська артистка : [Клавдія Олексіївна
Тарасенко грала на сцені Богодухів. театру у 1950–1960 рр.
Нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора] //
Маяк. – 2011. – 25 берез. – Фотогр.
***
54. Не стало Миколи Миколайовича Тризни : [(1938,
м. Богодухів – 30.05.2012): обіймав керівні посади у галузі
сіл. госп-ва, депутат Богодухів. райради: некролог] // Маяк. –
2012. – 1 черв. – Портр.
55. Чернишова Т. Що залишаємо нащадкам? : [про
уродженця Богодухова, громад.-політ. діяча, депутата 9-ти
скликань Миколу Миколайовича Тризну] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2008. – 10 груд. – Фотогр.
***
56. Был и остается коммунистом : [Тризна Николай
Прокофьевич: обществ. деятель края, один из организаторов
военно-патриот. воспитания, создания мемор. комплекса в
Богодухове и ист.-краеведч. музея; член бюро Богодухов.
райкома
Компартии
Украины,
аматор
художеств.
самодеятельности] // Маяк. – 2010. – 8 трав. – Подпись:
Группа коммунистов-товарищей по партии.
57. Лисий І. Хвильовий (Фітільов) Микола
Григорович (01/13. 12.1893–13.05.1933) : письм., історіософ,
чільний діяч укр. відродження 1920-х рр. Навчався в
Богодухів. гімназії, звідки виключено за участь у нелегал.
гуртку] / І.Лисий // Філософська думка в Україні: біобібліогр.
слов. / ред.-упоряд. М.Л.Ткачук. – К., 2002. – С. 206-207.

40

58.* Назаренко О. В ім’я свого народу : [письм.
М.Хвильовий і Богодухів] / О.Назаренко // Маяк. – 1993. – 14
груд.
59. Синій ранок загірнього романтика. Божий край у
житті М.Хвильового : [навчання письменника в чолов.
Богодухів. гімназії з 5-го по 6-й кл. в перше десятиріччя ХХ
ст.; у 1918 р. М.Хвильовий – у складі міськ. ревкому; у
першій половині 1919 р. працює помічником військ. комісара
у місті, водночас займається культ.-освіт. роботою] // Гаман
В. Богодухів або Люди з Божою іскрою : публіцистика... /
В.Гаман. – К., 1999. – С. 6-34.
60. Чорний Михайло Кирилович (8.Х.1911, м.
Богодухів – 12.VІІ. 1985, м. Київ) : [укр. радян. кінооператор,
засл. діяч мистецтв УРСР з 1967 р. Зняв фільми: “Сон”,
“Гадюка”, “Тачанка з півдня”] // Український Радянський
Енциклопедичний Словник : в 3 т. / редкол. : А.В.Кудрицький
(відп. ред.) [та ін.]. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 3. – С. 644.
61. Шигимага Петро Антонович : [народився у
Богодухові (1917 р.), закінчив Харк. худож. ін-т (1948 р.);
праці станк. живопису, графіки та театр.-декорат. мистец.] //
Українські радянські художники : довідник / Спілка
художників України; уклад.: Р.О.Даскалова [та ін.]. – К.,
1972. – С. 120.
62. Шигимага Петро Антонович – живописець //
Словник художників України / АН УРСР; відп. ред.
М.П.Бажан. – К., 1973. – С. 67.
63. Могилевська Н. Поет – патріот Слобожанщини :
[Я.Щоголєв. У Богодухові працював помічником окруж.
начальника] / Н.Могилевська // Маяк. – 2002. – 13 черв.

41

1.11 Почесні громадяни м. Богодухова
64. Бєлий В.М. Про почесних громадян [м.
Богодухова і Богодухівщини : відповіді голови райдержадмін.
В.М.Бєлого на запитання читачів газ. “Маяк”] // Маяк. – 2012.
– 8 трав.
65. Почесні громадяни Богодухова: [Г.П.Дяченко,
П.Т.Тронько,
М.Г.Бурлак,
М.С.Бєляєв,
О.П.Юхно,
Б.О.Матвєєв, Б.В.Карелін, Б.Г.Громов, В.Є.Христенко :
список] // Маяк. – 2002. – 16 листоп.
66. Почесні
громадяни
міста
Богодухова
[Електронний ресурс] // Богодухов: гор. портал. – Режим
доступа:
http://bogodukhovcity.com.ua/pochesni_gromadyany_bogodukhova.html
67. Рогинська Л.І. Почесні громадяни [Богодухова: у
1880-ті роки – міськ. голова Д.Кованько, голова земськ.
управи І.І.Каразін; з 1980-х років – гвардії підполковник
С.Х.Зубов, гвардії полковник М.П.Іваніхін, визволителі міста
та герої ВВВ: І.П.Дяченко, М.Д.Оверченко, Б.Г.Громов,
М.Ф.Макаренко, О.П.Юхно, а також акад. П.Т.Тронько, нар.
худож. М.Г.Дерегус, Герой Соціалістичної Праці М.Г.Бурлак,
генерал-майор, нач. військ. частини 63148 Б.В.Карелін,
фінансист В.Є.Христенко, заст. голови Харк. облдержадмін.
В.М.Бабаєв, громад. діячі: М.С.Бєляєв, Н.Д.Шуба, Б.К.Бзот та
ін.] / Л.І.Рогинська // Маяк. – 2009. – 6 серп.
***
68. Оксенич В. Володимир Бабаєв – Почесний
громадянин Богодухова : [у 2008 р. заст. голови Харк.
облдержадмін. В.Бабаєву присвоєно почесне звання за
значний особистий внесок у буд-во і введення в експлуатацію
нового приміщення центр. район. лікарні, фінансування будва першої черги водовідведення та ін.] / В.Оксенич // Зоря. –
2009. – 16 трав. – Фотогр.
42

***
69. Пам’яті великого вчителя : [М.С.Бєляєв, колиш.
дир. СШ. № 1, краєзнавець, Почесний громадянин
Богодухова] // Маяк. – 2004. – 4 верес.
***
70. Бзот Броніслав Карлович : [член багатьох
скликань Богодухів. міськ. ради, кер. Богодухів. допом. шк.інтернату для сиріт та позбавлення батьків. піклування,
“Почесний громадянин м. Богодухова”] // Маяк. – 2010. – 5
черв. – Фотогр.
71. “Усе моє свідоме життя пройшло в Богодухові” :
[Броніслав Карлович Бзот – депутат міськради шести
скликань, депутат райради двох скликань. 35 років життя
присвятив справі виховання дітей, позбавлених батьків.
піклування] // Зоря. – 2008. – 19 січ. – (Почесний громадянин
Богодухова).
***
72. [Бурлак Николай Григорьевич (апр. 1914 – май
2008) : Герой Социалистического Труда, Почетный
гражданин г. Богодухова, в 1963–1978 гг. – первый секретарь
Богодухов. райкома партии, в 1978–1987 гг. – дир. уч-ща
механизации, с 1996 г. – пред. район. совета ветеранов :
некролог] // Слово ветерана. – 2008. – 24 мая. – Подпись:
Президиум Богодухов. район. совета ветеранов.
73. Микола
Григорович
Бурлак
:
[Герой
Соціалістичної Праці, учасник ВВВ, Почесний громадянин м.
Богодухова, громад.-політ. діяч міста і р-ну : некролог]
//Маяк. – 2008. – 30 квіт. – Фотогр. – Підпис: Богодухів.
райрада та ін.
Герой

74. Наша гордість : [Микола Григорович Бурлак –
Соціалістичної Праці, ветеран ВВВ, Почесний
43

громадянин м. Богодухова] // Маяк. – 2007. – 31 берез. –
Фотогр. – Підпис: 3 великою повагою – Д.К.Тризна та ін.
75. Чернишова Т. Легенда Богодухівщини :
[М.Г.Бурлак] / Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 1 квіт. – 4
фотогр.
76. Юхно О. Приклад беззавітного служіння людям :
Миколі Григоровичу Бурлаку – 90! : [Герой Соціалістичної
Праці, учасник ВВВ, парт. діяч (1962–1978 рр. – перший
секретар райкому партії)] / О.Юхно // Маяк. – 2004. – 1
листоп. – 4 фотогр.
77. Федорченко Я. Творити добро – це її покликання :
[про Аллу Федорівну Глазунову – педагога, лікаря, дир. мед.
коледжу, Почесного громадянина м. Богодухова] /
Я.Федорченко // Маяк. – 2010. – 1 жовт. – Фотогр.
***
78. [Звання “Почесний громадянин м. Богодухів”
отримали : вчитель укр. мови і літ-ри гімназії № 1 Варвара
Андріївна Грищенко і дир. мед. коледжу Алла Федорівна
Глазунова] // Маяк. – 2010. – 14 серп. – Фотогр.
79. Солошенко Л. Вперше вчитель – Почесний
громадянин Богодухова : [про Варвару Андріївну Грищенко,
вчителя укр. мови і літ-ри гімназії № 1] / Л.Солошенко //
Маяк. – 2010. – 1 жовт. – Фотогр.
***
80. Ємельяненко М.Й. Великий талант у маленькому
місті : [інтерв’ю з М.Й.Ємельяненком – музикантом,
співаком, поетом, художником, “Старшим вчителем”,
“Відмінником освіти України”, “Почесним громадянином
міста Богодухів” / записала Я.Федорченко] // Маяк. – 2011. –
7 жовт. – Фотогр.
81. Ємельяненко М.Й. Учитель, митець, художник... :
[інтерв’ю з М.Й.Ємельяненком, викл. студії образотв.
44

мистец., вчителем географії, худож., лауреатом всеукр. фест.
сімейної творчості “Родинні скарби України” / записав
В.Оксенич] // Маяк. – 2006. – 7 черв. – Фотогр.
***
82. Памяти командира и товарища [Электронный
ресурс] : [18 нояб. 2011 г. умер Почетный гражданин г.
Богодухова генерал-майор Бронислав Валериевич Карелин] //
Богодухів.
–
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/mayak-news/1481-pamyatikomandira-i-tovarischa.html
***
83. Новиков С.Я. “Берегите свой золотой уголок
Украины” : [беседа с Почетным гражданином Богодухова
С.Я.Новиковым / записала Т.Чернышова] // Маяк. – 2009. –
22 черв. – Фотогр.
84. Нові почесні громадяни міста : [Сергій Якович
Новіков – генерал-майор авіації, ветеран ВВВ; Микола
Борисович Пушкар – дир. Богодухів. електромехан. з-ду] //
Маяк. – 2002. – 15 серп. – Фотогр.
85. Почесних громадян Богодухова побільшало :
[почесне звання одержали генерал-майор авіації з Мінська
Новіков Сергій Якович і дир. Богодухів. електромехан. з-ду
Пушкар Микола Борисович] // Зоря. – 2009. – 15 серп. –
Фотогр.
***
86. Кошкалда О. Вона гідна звання “Почесний
громадянин міста” : [про хірурга Зінаїду Олексіївну Тур] /
О.Кошкалда // Маяк. – 2012. – 7 берез. – Фотогр.
***
87. Оксенич В. З 80-літнім ювілеєм! : [Віктор
Єгорович Христенко: ветеран ВВВ, військовик на Далекому
45

Сході (1945 р.), громад. діяч, “Почесний громадянин м.
Богодухів”] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 10 листоп. –
Фотогр.
88. Віктор Єгорович Христенко : [(06.11.1927 –
26.05.2010) : Почесний громадянин м. Богодухова (2002 р.),
учасник бойових дій у роки ВВВ, багаторіч. кер. Богодухів.
район. фін. від.] : пам’ять // Маяк. – 2010. – 29 трав. – Підпис:
Богодухів. міська рада.
89. Оксенич В. Майстер зв’язку : [О.П.Юхно –
майстер зв’язку СРСР, колиш. нач. район. вузла зв’язку,
Почесний громадянин м. Богодухова] / В.Оксенич // Маяк. –
2012. – 16 листоп.
90. Трипілець М. Ветеран і його добрі справи : [про
О.П.Юхна, колиш. нач. райвузла зв’язку] / М.Трипілець //
Маяк. – 2003. – 30 серп.
91. Чернишова Т. Добрий приклад наслідування :
[Олександр Павлович Юхно – “Почесний громадянин м.
Богодухова ” (1998 р.), кер. район. вузла зв’язку (1963–1989
рр.)] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 30 серп. – Фотогр.
Див. також відомості про видатних і знатних
мешканців Богодухова в інших тематичних розділах
покажчика

46

2. Історія
92.* Артемьев Н.И. Городские поселения в
Российский Империи : сост. по приказанию министра внутр.
дел. – СПб., 1865. – Т. 5, ч. 1.
Вміщена інформація з історії м. Богодухова.
93. В.М.Бєлий: “Дякую кожному богодухівцю” :
[інтерв’ю з міськ. головою В.М.Бєлим про іст. минувшину і
сьогодення Богодухова] // Маяк. – 2011. – 5 серп.
94. Бєляєв М. Білі плями історії Богодухівщини /
М.Бєляєв // Маяк. – 1992. – 28 серп.; 1, 11, 15, 22, 25 верес.
95. Бєляєв М. Богодухівський замок (для в’язнів) :
[іст. нарис] / М.Бєляєв // Маяк. – 1998. – 6, 10, 15, 17, 22 січ.
96. Бєляєв М. Богодухову – 300 років / М.Бєляєв //
Маяк. – 1962. – 20 трав.
97. Богодухів : зб. арх. док. і матеріалів / Держ. арх.
Харк. обл. ; упоряд.: Л.М.Момот, В.Г.Панкратьєва,
В.В.Швець. – Х. : Фоліо, 1995. – 128 с. – (Старовинні міста
Харківщини).
98. Богодухів : [у 1662–1959 рр. : довідка] //
Українська Радянська Енциклопедія / голов. ред. М.П.Бажан.
– К., 1960. – Т. 1. – С. 626.
99.* Богодухов
//
Географо-статистический
справочник Российской империи. – СПб., 1863. – Т. 1. – С. 276.
100. Богодухов [Электронный ресурс] // История
городов
и
сел.
–
Режим
доступа:
http://www.igsu.org.ua/Harkovskja.obl/Bogoduhovskij_rajon/Bog
oduhov.html
101.* Богодуховский
уезд,
[г.
Богодухов]
Харьковской губернии // Россия. Полное географическое
описание нашего Отечества. Т. 7. Малороссия. – СПб., 1903. –
47

С. 47, 48, 64, 127, 135, 160, 163, 184, 196, 205, 216, 249, 290,
292, 293, 313-318.
102. Волошко А. Історія ремісництва Богодухівщини :
[з ХІХ ст. у місті розвиваються різні промисли, насамперед
чоботарство, ткацтво, кушнірство] / А.Волошко // Зоря. –
2012. – 19 трав.
103. Волошко А. Факти з історії електрифікації
району, [Богодухова у 1929–1950 рр.] / А.Волошко // Маяк. –
2010. – 21 груд.
104. Волошко А. Это все – история… : [о секте
“подгорновцев” (конец ХІХ ст.), Свято-Троицком жен.
монастыре (1893–1924 гг.), Богодухов. дет. колонии (1924–
1941 гг.), воен. учеб. шк. по подготовке зенитчиков (1943–
1958 гг.), воен. части 63148 (1958–2006 гг.)] / А.Волошко //
Маяк. – 2011. – 1 берез.
105. Говоруха С. З історії створення електростанції :
[1913–2003 рр.] / С.Говоруха // Маяк. – 2010. – 28 груд. –
Фотогр.; 2011. – 11, 18 січ. – Фотогр.
106. Гречило А. Герби міст України (ХІV – І пол. ХХ
ст.) : наук.-попул. вид. / А.Гречило, Ю.Савчук, І.Сварник. –
К. : Брама, 2001. – 400 с. : іл. – Із змісту: Богодухів: місто,
район. центр Харк. обл. : [герб (1781 р.) розробив
герольдмейстер Волков]. – С. 86.
107. Дергунов А. Давайте вспомним... : [с 1958 по
2006 гг. в Богодухове находилась воинская часть 63148 –
учеб. центр ПВО сухопут. войск] / А.Дергунов, И.Калашник //
Маяк. – 2011. – 28 січ. – На фото: Генерал М.П.Ботин, 1-й
командир в/ч 63148.
108. Историческая хронология Харьковской губернии
/ сост. К.П.Щелков. – Репринт. изд. – Х. : Изд-во “Сага”, 2007.
– 378 с. – Азбуч. указ. ист. хронологии Харьк. губернии : с.
324.
48

109. История городов и сел Украинской ССР : в 26 т.
Харьковская область / редкол. тома: Н.А.Сероштан (пред.) [и
др.]. – К., 1976. – 722 с. – Из содерж.: Харьковская область :
[Богодухов: археол. памятники, история города с ХVІІ ст. до
середины 1970-х гг.]. – С. 13, 25, 37, 54, 214-218, 454, 461;
Богодуховский район: г. Богодухов. – С. 197-204.
110. Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т.
Харківська область / редкол. тома: М.А.Сіроштан (голова) [та
ін.]. – К. : Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1967. – 1002 с. – Із
змісту: [Богодухів: археологія, історія ХVІІ ст. – середина
1960-х рр.]. – С. 10, 26, 30, 45, 46, 50, 260, 262, 265, 266, 268,
269, 272, 273, 278, 280, 281, 525, 623, 626, 635, 637, 648, 655;
Бєляєв М.С. Богодухів / М.С.Бєляєв, І.П.Горбатенко,
П.К.Сиров. – С. 242-260.
111. Карнаух Л. Богодухове, Богодухове, скільки ж
тобі років? : [власний погляд місц. краєзнавця щодо іст.
минувшини міста] / Л.Карнаух // Маяк. – 2011. – 13 трав.
112. Карнаух Л. Богодухове, Богодухове, скільки ж
тобі років? [Електронний ресурс] / Л.Карнаух // Богодухів. –
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/mayak-news/1187-bogoduhovebogoduhove-sklki-zh-tob-rokv.html
113. Краткая историческая справка г. Богодухов
[Электронный ресурс] // Богодухів. – Режим доступу:
http://bogodukhov-city.com.ua/info.html
114. Маслійчук В.Л. Провінція на перехресті культур
: дослідж. з історії Слобідської України ХVІІ – ХІХ ст. /
В.Л.Маслійчук. – Х. : Харк. приват. музей міськ. садиби,
2007. – 400 с. – Із змісту: Мусульманські військовополонені в
Слобідсько-Українській губернії : [у 1812 р. до Богодухова
прибуло 558 полонених; про взаємовідносини між турками і
місц. населенням]. – С. 66-69, 72; Жіноче вбрання як засіб
ідентифікацій у Харківському намісництві 80-90-х рр. ХVІІІ
ст. – С. 299, 302; Девіантна поведінка жіноцтва у 80-90-х рр.
49

ХVІІІ ст.: (за матеріалами повіт. судів Харк. намісництва). –
С. 312, 325, 327.
115. Мисюра В. Слобожанська геральдика : Богодухів
/ В.Мисюра // Слобода. – 1993. – 28 янв. – С. 5.
116. Мірошников І.Я. Богодухів : [1662–1968 рр. :
довідка] / І.Я.Мірошников / Радянська Енциклопедія України
/ відп. ред. А.Д.Скаба. – К., 1969. – Т. 1. – С. 166-167.
117. Могилевська
Н.
Богодухів знайомий
і
незнайомий : подорож у минуле : [за арх. матеріалами] /
Н.Могилевська // Маяк. – 2007. – 7, 11, 15 серп.
118. Могилевська Н. Григорій Квітка про Богодухів /
Н.Могилевська // Маяк. – 2008. – 11 черв. – Фотогр.
119. Могилевська Н. З минулого, із безвісти... :
спогади, док., свідчення / Н.Могилевська, М.Трипілець. –
[Х.], 2007. – 264 с. : фотогр. – Із змісту: З протоколу № 70
засідання президії Богодухівського повітвиконкому від 15
грудня 1920 р. : [про орг. концтабору в м. Богодухів]. – С. 31;
Зі спогадів мешканця Богодухова Р.Є.Тютюнника (одного з
організаторів колгоспу “Перемога”) : [про загін так званої
самооборони (листоп. 1917 р.), про страти у 1919 р. та жертви
колективізації]. – С. 31-33; Богодухів. І хліб, і безхліб’я : [про
події у місті у 1917–1921, 1933, 1947 рр. : за матеріалами
спогадів педагога Клавдії Петрівни Визволенко]. – С. 41-44; І
монастир, і дитячий притулок... : [у 1920-ті рр. на території
колиш. Свято-Троїцького монастиря організовано дит.
містечко для сиріт]. – С. 165-167.
120. Могилевська Н.М. З минулого, із безвісти... :
спогади, док., свідчення / Н.М.Могилевська, М.Я.Трипілець.
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[колиш. моряк Чорноморськ. флоту, краєзнавець Л.Карнаух
збудував і відкрив пам’ятник малому протичовниковому
кораблю укр. флоту № 054] // Маяк. – 2007. – 18 серп. –
Фотогр.
162. Ярова В. Вічний вогонь пам’яті : [відкрито
монумент Вічної Слави] / В.Ярова // Маяк. – 1983. – 13 серп.

56
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мала енцикл. / НДІ при Запоріз. держ. ун-ті; Ф.Г.Турченко
(кер. кол. авт.). – К.; Запоріжжя, 2002. – С. 365 : 1 к.
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183. Слюсарский А.Г. Социально-экономическое
развитие Слобожанщины ХVІІ–ХVІІІ вв. / А.Г.Слюсарский. –
Х. : Кн. изд-во, 1964. – 458 с.
Є відомості про заселення та розвиток сотенного
містечка Богодухів.
184.* Смоленський В. Символіка Переяславщини та
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198.* г. Богодухов : [28 июня состоялось торжеств.
открытие уезд. отд-ния религиозно-нравственного братства
Озерянской Божией Матери] // Харьк. губерн. ведомости. –
1905. – 4 авг.
199. Богодухов : [история, геогр.-экон. характеристика
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Иванович Трепилец : [родился 26 нояб. 1919 г. в Богодухове.
Воевал на озере Хасан. Награжден орденами Отечественной
войны ІІ степени, Красной звезды...]. – С. 51-52.
291. Ситник Ф.П. Двадцять два Місяця підпілля :
[спогади учасника партиз. руху на Богодухівщині про події
1941–1943 рр.] / Ф.П.Ситник // Маяк. – 2004. – 18 верес. –
Фотогр.
292. Трипілець М.Я. Долі з автографом війни : нариси
[про учасників та очевидців Другої світової війни] /
М.Я.Трипілець,
Т.В.Чернишова,
Н.М.Могилевська.
–
Богодухів; Х., 2007. – 260 с. : фотогр. – Із змісту: Трипілець
М. Розповіді про фронтового водія : [Михайло
Олександрович Стеріоні : [у 1943 р. брав участь у
визволенні Харкова, Богодухова] / М.Трипілець. – С. 10-13;
Мусієнко Л. Вони гордість колективу : [ветерани ВВВ
автопідприємства № 20333: Г.І.Сененченко, М.Ф.Назаренко,
О.І.Торяник, В.Г.Бірюков, О.В.Фокін, С.В.Надомний,
І.І.Пономаренко та ін.] / Л.Мусієнко. – С. 123; Чернишова Т.
У війни не жіноче обличчя : [ про Наталію Микитівну
Семененко. У 1941–1945 рр. – операційна медсестра
нейрохірург. від-ня евакошпиталю] / Т.Чернишова. – С. 133134; Трипілець М. Як свідчать архіви : [у лют. 1942 р. у місті
були страчені 5 партизанів, серед них Д.Ю.Лагєрєв,
Литвиненко, Боцман] / М.Трипілець. – С. 134-138;
Трипілець М. Двадцять два місяці підпілля : [про
комсомольців-підпільників
Богодухова
та
р-ну]
/
М.Трипілець. – С. 152-154; Чернишова Т. Ветерани Великої
Вітчизняної війни школи-інтернату міста Богодухів, а також
гості свята / Т.Чернишова. – С. 182 : фотогр.; Трипілець М.
На сопках Маньчжурії : [уродженець Богодухова, ветеран
ВВВ Віктор Павлович Субота працював учителем історії,
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дир. Будинку піонерів] / М.Трипілець. – С. 197-198;
Чернишова Т. 6735 кілометрів фронтовими дорогами : [про
воїна-визволителя Богодухова Івана Григоровича Кравченка]
/ Т. Чернишова. – С. 211-212.
293. Турченко М. Через рубежі смерті до перемоги :
[бої за визволення Богодухова, серп. 1943 р.] / М.Турченко //
Проспект Правды. – 2008. – 28 авг. (№ 33). – С. 5.
294.* Фролов Б. Танковое сражение в районе
Богодухова (1943 р.) / Б.Фролов // Военно-ист. журн. – 1978. –
№ 9. – С. 18-24.
295. Харьковщина в годы Великой Отечественной
войны, июнь1941–1943 гг. : сб. док. и материалов / Парт. арх.
Харьк. обл. ; сост.: Н.К.Калюжная [и др.]. – Х. : Прапор, 1965.
– 428 с. – Из содерж.: № 125. Из отчета Харьковского обкома
КП(б)У о деятельности подпольных партийных и
комсомольских организаций в области, 11 апр. 1945 г. : [секр.
подпольного Богодухов. РК ЛКСМ назначено Федора
Сытника. Комсомольцы занимались устной агитацией и
пропагандой среди мест. населения; оказывали помощь
раненым красноармейцам…]. – С. 247-248.
296. Чернышова Т. Книга про наших визволителів :
[відгук на кн. Г.Мартинова “Визволителі Богодухівщини”] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 12 жовт.
297. Чернишова Т. Через десятиліття – знову в
Богодухові : [у серп. 1943 р. генерал-майор авіації
С.Я.Новіков брав участь у визволенні Богодухова] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 8 трав. – Фотогр.
2.6.1 Ветерани Великої Вітчизняної війни
298.* Колишні воїни одного заводу : [про учасників
ВВВ – робітників ремонт. п-ва] // Маяк. – 1965. – 27 берез.
***
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299. Чернишова Т. Вклоніться жінці-ветерану :
[Валентина Яківна Бастіон служила у 15-му окремому
прожекторному батальйоні з 1943 р.] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2006. – 6 трав. – Фотогр.
300. Солошенко Л. Герої жили поруч з нами : [до 1995
р. у Богодухові жив Герой Радянського Союзу Степан
Антонович Бахаєв. У роки ВВВ льотчик здійснив 112
бойових вильотів, особисто збив 11 літаків, 3 – в групі] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2012. – 3 лип. – Фотогр.
301. Ліхачова М. У війни нежіноче обличчя :
[розповідь про мешканку Богодухова, медсестру, ветерана
ВВВ В.І.Бахову] / М.Ліхачова // Маяк. – 1990. – 24 квіт.
302. Осьмак І. Життя прожив достойно : [Антон
Григорович Бездверний (1923–1991): ветеран ВВВ, визволяв
Берлін; працював на мебл. ф-ці] / І.Осьмак // Маяк. – 2010. – 7
серп. – 2 фотогр.
303. Денисенко І. Ветеран війни і праці : [робітник
Богодухів. шляхо-ремонт. буд. упр. М.Д.Васильченко] /
І.Денисенко // Маяк. – 1975. – 27 лют.
304. Сахно О. Знаєте, яким він хлопцем був? : [про
легендар. льотчика з Богодухова Б.Гомолка, який загинув у
1942 р.] / О.Сахно // Маяк. – 1991. – 27 лип.
305. Трипілець М. Люди щедрої душі : [про
Б.Г.Дерегуса (брата худож. Михайла Дерегуса), учасника
ВВВ, танкобудівника, вихователя Богодухів. навчального
центру ДТСААФ] / М.Трипілець // Маяк. – 2005. – 3 груд.
306. Панова А.С. [Розповідь про прадіда Доценка
Григорія Андрійовича, учасника ВВВ у 1941–1945 рр.,
орденоносця Червоної Зірки та Слави ІІІ ступеня...] /
А.С.Панова // Маяк. – 2010. – 8 трав. – Фотогр. – (Згадаймо
всіх поіменно...).
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307. Трипілець М. Медаль ... за біль, медаль за труд :
[Григорій Іванович Друзенко: військовик, ветеран ВВВ,
учасник Сталінград. битви] / М.Трипілець // Маяк. – 2001. – 8
трав.
308. Шалімова В. І піднялась в атаку Даша : [про
ветерана ВВВ, санінструктора Д.Г.Зеленську] / В.Шалімова //
Маяк. – 1991. – 23 берез.
309. Калашнікова Л. Честь, визволителю : [Іван
Сергійович Івченко – уродженець Богодухова. У серп. 1943 р.
визволяв Богодухів у складі 11-го танк. корпусу. Загинув у
боях під Вінницею. Ім’ям героя названа вулиця у місті] /
Л.Калашнікова // Маяк. – 2006. – 4 жовт. – Фотогр.
310. Сахно О. Не спостерігач – активний учасник: про
ветерана війни і праці О.М.Клочка з Богодухова / О.Сахно //
Маяк. – 1986. – 7 черв. – (Комуністи 80-х).
311. Бєляєв М. Син полка: про В.А.Коваля з
Богодухова / М. Бєляєв // Маяк. – 1986. – 29 трав. – (Ніхто не
забутий, ніщо не забуте).
312. Чернишова Т. Шляхом добра і світла : [про
М.Т.Левченка, ветерана війни і праці, авт. кн. “О времени и о
себе”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 14 трав. – Фотогр.
313. Шляхом добра і світла : [телепередача “Харк.
новини” про М.Т.Левченка. Президент Росії В.Путін
нагородив ветерана ВВВ орденом “За мужність” (оборона
Ленінграда), а козацька орг. вручила йому козацький хрест і
присвоїла звання полковника за християн. терпіння та
виховання дітей війни] // Маяк. – 2005. – 6 лип.
314. Гайдук П. Мій прадід – визволитель : [Василь
Никифорович Максименко, ветеран ВВВ, учасник бойових
дій в 1942–1945 рр., брав участь у визволенні Харкова (1943
р.)] / П.Гайдук // Маяк. – 2010. – 21 серп. – Фотогр.
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315. Оксенич В. Бойовий шлях: від Москви – до
Кенігсберга : [Степан Олексійович Пастушенко – ветеран
ВВВ, орденоносець: “Отечественной войны” І ступеня, “За
мужество”, “Красной звезды”] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. –
17 берез. – Фотогр.
316. Тимченко М. І в дев’яносто душею молодий:
Володимир Пилипович Рогов – ветеран ВВВ, полковник у
відставці : [до 90-річчя від дня народж.] / М.Тимченко //
Маяк. – 2010. – 3 лип. – Фотогр.
317. Оксенич В. Ветерани: на війні і в мирній праці :
[Микола Трохимович Сагайдачний – учасник бойових дій з
жовт. 1941 р.; працював будівельником] / В.Оксенич // Маяк.
– 2006. – 6 трав. – Фотогр.
318. Чернишова Т. 65 років – у любові і злагоді :
[Петро Іванович і Дарія Максимівна Салії – ветерани ВВВ,
орденоносці] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 22 трав. –
Фотогр.
319.* Українець М. Про нашого земляка – воїна :
[ветеран ВВВ М.Я.Сахно] / М.Українець // Маяк. – 1966. – 4
черв.
320. Чернишова Т. У війні нежіноче обличчя? : [нарис
про ветерана ВВВ, ст. лейтенанта мед. служби
Н.М.Семененко. Працювала головою район. орг. Т-ва
Червоного Хреста, з 1966 по 1992 рр. – фельдшер навч.тренув. авіацентру ДТСААФ] / Т.Чернишова // Маяк. – 2003.
– 7 серп.
321.* Щербак А. Колишній танкіст – бригадир водіїв :
[про ветерана ВВВ Г.І.Сененченка, робітника Богодухів.
автотранспорт. п-ва № 20333] / А.Щербак // Маяк. – 1975. – 9
січ.
322. Оксенич В. Вони наближали Перемогу : [Ситник
Федір Павлович – підпільник у роки ВВВ] / В.Оксенич //
Маяк. – 2006. – 27 верес.
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323. Трипілець М. Фронтовик і трудівник : [Михайло
Олександрович Стеріоні (1919–1979) брав участь у
визволенні Харкова, Богодухова (серп. 1943 р.); з 1947 р. –
командир автороти “Сільгосптранс” у Богодухові] /
М.Трипілець // Маяк. – 2006. – 15 квіт. – Фотогр.
324. Федорченко Я. Війна у спогадах М.К.Тицького :
[уродженець і мешканець Богодухова, ветеран ВВВ, учасник
бойових дій у 1943 р.] / Я.Федорченко // Маяк. – 2012. – 8
трав. – Фотогр.
325. Зимич С. Таким його знають у Богодухові : [про
фронт. дороги ветерана ВВВ і праці Гліба Павловича
Ткаченка] / С.Зимич // Маяк. – 2001. – 8 трав.
326. Він визволяв Україну : [88 років Івану Яковичу
Фарбітному: визволяв Краснокут. р-н, Полтав. обл., країни
Європи. Нагороджений орденами [“Вітчизняної війни” ІІ
ступеня, “За мужність” та багатьма медалями] // Маяк. – 2011.
– 28 жовт. – Фотогр.
327. Лазарєва К. Розповідь про війну : [про ветерана
ВВВ Івана Яковича Фарбітного] / К.Лазарєва // Маяк. –
2010. – 24 квіт. – Фотогр.
328. Чернишова Т. Добре слово про ветерана :
[Георгій Дмитрович Христенко: ветеран ВВВ, учасник
бойових дій у 1943–1945 рр., служив у 6-й понтонній інж.
бригаді; 50 років працював на Богодухів. УПП] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 11 лип. – Фотогр.
329. Гринько В. Отметили уникальный день рождения
: [Николай Кириллович Швец – столетний юбиляр из
Богодухова: участник боевых действий, инвалид Великой
Отечеств. войны, ветеран труда, педагог] / В.Гринько // Зоря.
– 2008. – 9 серп. – Фотогр.
330. Чернишова Т. 100 років – славний ювілей :
[Микола Кирилович Швець – уродженець Богодухова] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 30 лип. – Фотогр.
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331. Трипілець М. Його рукотворні пам’ятники : [про
ветерана війни і праці, колиш. нач. ПМК № 6 О.Ю.Шитоху]
/ М.Трипілець // Маяк. – 2003. – 30 січ. – (Твої люди,
Богодухівщино).
332. Гринько В. Олександру Павловичу Юхно – 85 :
[ветеран ВВВ брав участь у Курській битві, звільняв Україну,
Берлін; майже 26 років – кер. район. вузла зв’язку, голова
район. орг. ветеранів України] / В.Гринько // Зоря. – 2008. –
30 серп.
333. Чернишова Т. Витязь тисяч боїв : [богодухівець
Олексій Степанович Яровий був у розвідбатальйоні
командиром групи захвату в 1942–1945 рр.] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2011. – 7 трав. – Фотогр.
2.7 Богодухів у повоєнні роки, за часів застою,
перебудови (1946–1990 рр.)
334. Алмазов Ю.Б. Петрові груші : [спогади про
службу у військ. частині 63148 м. Богодухова у 1983–1985
рр.] / Ю.Б.Алмазов // Маяк. – 2012. – 8 трав.
335. Богодухів : [геогр.-екон. характеристика міста у
другій половині 1980-х рр.] // Географічна енциклопедія
України: в 3 т. / відп. ред. О.М.Маринич. – К., 1989. – Т. 1. –
С. 111.
336. Богодухов
:
[ист.
справка,
соц.-экон.
характеристика города во второй половине 1970-х гг.] //
Украинская Советская Энциклопедия / М.П.Бажан (гл. ред.)
[и др.]. – К., 1978. – Т. 1. – С. 500.
337.* Вербицький П. Перший зліт піонерів міста
Богодухова / П.Вербицький // Прапор комуни. – 1946. – 3
лют.
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338.* Відбудова Богодухова // Соціаліст. Харківщина.
– 1946. – 9 черв.
339. Він знає ціну миру… : [Євген Михайлович
Бережний (старш. прапорщик, нач. радіостанції) служив в
Афганістані у 1983–1985 рр.] // Маяк. – 2010.– 13 лют. –
Фотогр. – Підпис: Наш кор.
340.* Громов І. Богодухів будується / І.Громов //
Соціаліст. Харківщина. – 1959. – 10 листоп.
341. Дехтяр А. Микола Васильович Чернишов –
десантник-афганець : [виконував інтернац. обов’язок за
спеціальністю механік-водій БТР] / А.Дехтяр // Маяк. – 2011.
– 2 серп. – Фотогр.
342. Коломиец М.Ф. Население и экономикогеографическая характеристика городов Харьковской области
: [г. Богодухов во второй половине 1960-х гг.] /
М.Ф.Коломиец // Харьковская область: природа и хоз-во. –
Х., 1971. – С. 128-139. – (Материалы Харьк. отдела Геогр. ова Украины; Вып. 8).
:
343.* Компанієць
В.
Особисті
подарунки
[організовано виставку нар. творчості в район. Будинку
культури] / В.Компанієць // Маяк. – 1970. – 30 груд.
344.* Корнієнко О. Наше місто в 1961 році /
О.Корнієнко // Прапор комуни. – 1961. – 10 січ.
345. Лісов О.Є. То була чужа війна : [бесіда із заст.
нач. ДПУ у Богодухів. р-ні О.Є.Лісовим про його агентурнооперативну діяльність в Афганістані / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2010. – 17 лют.
346. Луценко О. До послуг людини: (новобудови м.
Богодухова) / О.Луценко // Маяк. – 1967. – 3 січ.
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347.* Назаренко Л. Город поднимается из развалин /
А.Назаренко // Крас. знамя. – 1947. – 24 июня.
348. Ніхто, крім нас! : [про десантника-афганця
М.В.Чернишова] // Маяк. – 2010.– 21 серп. – Фотогр.
349. Оксенич В. Запам’яталася взаємовиручка :
[Гончаренко О.І. (нині голов. інж. мебл. ф-ки) у листоп. 1986
р. виконував роботи по дезактивації прилеглої до ЧАЕС
території] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 24 квіт. – Фотогр.
350. Осьмак І. Спогади про військову частину 63148 :
[у 1961–1964 рр.] / І.Осьмак // Маяк. – 2011. – 15 квіт. – 2
фотогр.
351.* Рубан П. Богодухов : страничка истории;
разительные перемены; молодые кадры; очаг культуры /
П.Рубан // Крас. знамя. – 1950. – 8 окт.
352. Сахно В. Мої військові спогади : [житель
Богодухова розповідає про службу у військ. частині 63148 у
1963–1965 рр.] / В.Сахно // Маяк. – 2011. – 29 квіт. – 2 фотогр.
353. Сахно Віталій Дмитрович [(07.06.1961 –
10.02.1981): служив в Афганістані. Нагороджений орденом
“Червоної зірки”] // Мартинов Г. Згадаймо всіх поіменно :
нариси / [авт.-уклад.] Г.С.Мартинов. – Богодухів; Х., 2007. –
С. 152-153.
354. Фоменко В. Справляем новоселье : [в Богодухове
открыт молодеж. центр] / В.Фоменко // Крас. знамя. – 1988. –
30 июня.
355.* Хавкін Д. Майбутнє нашого міста : [проект
відбудови Богодухова] / Д.Хавкін // Прапор комуни. – 1946. –
2 черв.
356. Чернишова Т. Багдадський хадж, або їх єднає
солдатська дружба і ностальгія [Електронний ресурс] : [до
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53-ї річниці формування військ. частини 63148 – зенітн.
ракет. навч. центру військ ППО Сухопутних військ] /
Т.Чернишова
//
Богодухів.
–
Режим
доступу:
http://bogodukhov-city.com.ua/gazeta_mayak/events/1304bagdadskiy-hadzh-abo-yih-yednaye-soldatska-druzhbanostalgya.html
357.* Шепель В. Місто – трудівник / В.Шепель //
Соціаліст. Харківщина. – 1957. – 19 листоп.
358. Шовкопляс Ю. Герой – афганець : [про колиш.
випускника мед. уч-ща Володимира Трохимчука, який віддав
своє життя, рятуючи свого товариша] / Ю.Шовкопляс // Маяк.
– 2011. – 24 трав. – Фотогр.
359. Ярова В. Її продукція – смачний хліб : [про
Н.Г.Колісник – майстра Богодухів. хлібозаводу] / В.Ярова //
Маяк. – 1965. – 7 верес.
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3. Природні та екологічні умови
360. Асташкова В.М. Вартові погоди : [розмова з кер.
метеостанції “Богодухів” В.М.Асташковою про роботу
метеорологів
(зокрема
М.І.Овчаренко,
Н.М.Мелюх,
К.С.Астахову, Т.Г.Сягло), про 70-річну історію станції /
записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2005. – 9 лип.
361. Асташкова В. У нас теж ювілеї : [з трав. 1956 р.
почала діяти метеостанція] / В.Асташкова // Маяк. – 2001. –
22 листоп.
362. География и климат [Электронный ресурс] //
Богодухів.
–
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/geography.html
363. Екологія річки Мерло : [за матеріалами
проведеного дослідж.] // Маяк. – 2010. – 26 черв.
364. Жуковський О. Міський ставок – теж зона
інтересу громади : [про благоустрій водоймища “Копань”, яке
розташоване недалеко від центра міста] / О.Жуковський //
Зоря. – 2008. – 25 жовт. – Фотогр.
365. Калина О. Дем’янівка – частина мого міста :
[огляд урочища. На його терит. – велика кількість чистих
джерел, озера-ставочки, р. Мерло] / О.Калина // Зоря. – 2008.
– 20 груд. – (Вікно в природу).
366. Калина О. Ріка своє бере... : [про відродження р.
Мерло, благоустрій її берегів] / О.Калина // Зоря. – 2009. – 20
черв. – Фотогр.
367. Карнаух Л.І. Чудове це було колись місце... : [про
міські купальні, ставок початку ХХ ст.; щодо сучас.
відродження ставка] / Л.І.Карнаух, К. Пономаренко // Маяк. –
2007. – 7 серп. – Фотогр.
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368. Матвєєв Б. Екологія річки Мерло / Б.Матвєєв //
Маяк. – 2010. – 26 черв.
369. Мелюх Н. Метеостанції – 75! : [у лип. 2010 р.
виповнюється 75 років від дня заснування метеостанції
“Богодухів”] / Н.Мелюх // Маяк. – 2010.– Фотогр.
370. Нестеренко З.Н. Зеленое богатство Харьковщины
: путеводитель / З.Н.Нестеренко. – Х. : Прапор, 1979. – 112 с. : ил.
Відомості про зелену зону відпочинку м. Богодухова.
371. Оксенич В. Інспекція республіканського рівня :
[про результати перевірки Богодухів. метеостанції] /
В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 5 жовт. – Фотогр.
372. Попова Е.А. Мерло – річка : [гідрологіч. пост біля
Богодухова (з 1930 р.)] / Е.А.Попова // Географічна
енциклопедія України : в 3 т. / відп. ред. О.М.Маринич. – К.,
1990. – Т. 2. – С. 343 : фотогр.
373. Риска Б. Ріка не винна : [щодо забруднення р.
Мерло в межах парку “Перемога”] / Б.Риска // Маяк. – 2006. –
15 листоп.
374. Чернишова Т. День довкілля по-богодухівські :
[колективи п-в, держ. службовці, мешканці займалися
благоустроєм Богодухова] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 27
квіт. – 7 фотогр.
375. Чернишова Т. Той край свій любить, хто йому
сумлінно служить : [про внесок волонтерів у благоустрій
урочища Дем’янівка] / Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 17
верес. – Фотогр.
Див. також розділ 1; підрозділ 4.6
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4. Соціально-економічний розвиток
сучасного м. Богодухова
376. В.М.Бєлий : “Вдячний за співпрацю і підтримку”
: [звіт про роботу виконкому міськради у 2011 р.] / В.М.Бєлий
// Маяк. – 2012. – 6 січ. – (Богодухів: учора, сьогодні, завтра).
– Із змісту: Благоустрій міста – пріоритетний напрямок у
роботі : [встановлено шість ігрових майданчиків,
відремонтовано
мости
та
ін.];
Для
стабільного
водопостачання : [установлено станцію управління “Каскад”
та ін.].
377. Бєлий В.М. З турботою про громаду : [соц.-екон.
розвиток Богодухова у 2007 р.] / В.М.Бєлий // Маяк. – 2008. –
5 січ. – 4 фотогр.
378. В.М.Бєлий : “Хай справи скажуть за нас” :
[основні підсумки розвитку міста у 2009 р. : звіт голови
Богодухів. міськ. ради] / В.М.Бєлий // Маяк. – 2010. – 8 трав.
– Фотогр.
379. Гурін П.М. В центрі уваги людина : [про
здобутки Богодухова у 2007 р., зокрема про зріст обсягів
товар. продукції ЗАТ “Богодухів. м’ясокомбінат”, ТОВ
“Богодухів. з-д “Продтовари”, “Богодухівшкіра” ФДП
“Лугансккожа”] / П.М.Гурін // Маяк. – 2007. – 29 груд.
380. З повагою до людей : …про діяльність дир. з-ду
“Богодухівшкіра” ФДП “Лугансккожа” Івана Сергійовича
Омеляненка] // Маяк. – 2007. – 25 квіт. – Фотогр.
381. Іваночко І.М. Критерії відбору технології
управління для підвищення ефективності виробничогосподарської діяльності підприємства : [аналіз діяльності
ТОВ “Богодухів. з-д “Продтовари” у 2009–2011 рр.] /
І.М.Іваночко // Упр. розвитком. – 2012. – № 12. – С. 87-89.
382. Інформація
про
виконання
Програми
економічного і соціального розвитку району, [міста] на 2005
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рік та основні напрямки Програми економічного і
соціального розвитку району на 2006 рік // Маяк. – 2006. – 11
лют.
383. Коновалов Л.С. “Міцний середняк” може стати
комбінатом : [бесіда з головою Богодухів. райдержадмін.
Л.С.Коноваловим про перспективи розвитку пром-сті краю /
записав В.Мірошник] // Зоря. – 2010. – 19 черв.
384. Криштоп О. Підприємці об’єднуються в спілку :
[створено Богодухів. міжрайон. філію Харків. район. від-ня
спілки підприємців малих, середніх і приватизованих п-в
України : інтерв’ю з президентом спілки О.Криштопом /
записав В.Оксенич] // Маяк. – 2004. – 27 трав. – Фотогр.
385. Павло Могилевський: “Ми не заробляємо на
людях, ми працюємо для людей” : [розмова з підприємцем
П.Могилевським про діяльність Центру інформ. технологій /
записала Н.Чернишова] // Маяк. – 2012. – 2 верес.
386. Левченко В. І форму підтримати, й тіло очистити
: [банно-пральний комбінат, підприємець О.М.Лещенко] /
В.Левченко // Зоря. – 2012. – 14 квіт. – 3 фотогр.
387. Левченко В. Родинна справа : [про п-во “Парк
меблів” (кер. ф-ки Ю.Журба)] / В.Левченко // Зоря . – 2011. –
6 серп. – 4 фотогр.
388. Оксенич В. Дорогою вгору... : [про дир.
Богодухів. з-ду “Продтовари”, голову район. осередку НДП
Є.Чуйка] / В.Оксенич // Маяк. – 2002. – 14 берез. – (Твої
люди, Богодухівщино).
389. Оксенич В. Малі громади – хребет усієї країни :
[“круглий стіл”, присвячений екон. розвитку міста, зібрав
представників п-в, організацій, педагогів, учнів, працівників
міськради] / В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 9 лют. – Фотогр.
390. Оксенич В. “Продтовари” + “Лекорна” : [про п-во
кондитер. виробів “Продтовари” (дир. Л.Троценко), про нове
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ДП “Лекорна” з вир-ва вафель (дир. С.Шокарєв)] / В.Оксенич
// Маяк. – 2010. – 8 жовт. – 3 фотогр.
391. “Парк меблів” – завжди до Ваших послуг : [понад
15 років продукція фірми на ринку України] // Маяк. – 2011. –
17 черв. – 3 фотогр.
392. Підприємництво – джерело добробуту і
процвітання : [грамотами райдержадмін. і райради були
нагороджені: голова СФГ “Промінь” А.С.Васенін (магазин
“Багдад”), підприємці В.М.Грига (магазин “Господарчі
товари”), Ю.О.Журба (“Парк меблів”), голова правл. ВАТ
“Богодухів. хлібзавод” О.Г.Дегтяренко...] // Маяк. – 2011. – 6
верес. – Фотогр.
393. Про підсумки соціально-економічного розвитку
району за 2011 рік та завдання на 2012 рік : [розпочато буд-во
глибинної артезіан. свердловини на Північному водозборі
міста; створено Міжрайон. стоматолог. центр; учні 1-4 кл.
забезпечені безкоштов. гарячим харчуванням] // Маяк. – 2012.
– 3 лют.
394. Семенова Є.С. Для нас – все та ж швейна : [про
роботу “Т-во-фірми “Спецмайстер”. Приват. п-во співпрацює
із замовниками з Франції] / Є.С.Семенова // Маяк. – 2008. –
11 черв. – Фотогр.
395. Соціальний розвиток Богодухівського району,
[м. Богодухова] за період 2006–2010 років / Богодухів.
райрада // Маяк. – 2010. – 12 жовт.
396. Телешенко І. Про виконання Програми
підтримки розвитку малого підприємства в Богодухівському
районі на 2005–2006 р. / І.Телешенко // Маяк. – 2007. – 7, 14
берез.
397. Троценко Л.П. Нові люди – нові перспективи :
[бесіда з комерц. дир. Богодухів. з-ду “Продтовари”
Л.П.Троценко про переоснащення п-ва, вир-во вафел. виробів
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та роботу колективу / записав В.Оксенич] // Маяк. – 2007. –
20 жовт.
398. Чернишова
Т.
З
когорти
молодих
і
підприємливих : [про С.Ф.Панова, кер. меблевої ф-ки, голову
СТОВ
“Колос-АС”,
депутата
райради
від
партії
промисловців] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 17 верес.
399. Що зроблено. Харківщина, 2005–2006 / Харк.
облдержадмін. – [Х., 2008]. – 42 с. – Із змісту: [Будівництво
житлових будинків; зміни у комунальній власності; відкриття
автобусного маршруту “Богодухів – Шарівка” (2006 р.)]. – С.
9, 25, 28, 38.
400. Що зроблено. Харківщина, 2007 / Харк.
облдержадмін. – Х., 2008. – 185 с. : рис., фотогр. – Із змісту:
Богодухівський район : [буд-во житла, район. центр. лікарні
та каналізації в Богодухові; автотранспорт. обслуговування;
оздоровлення дітей]. – С. 98-99.
401. Экономика [Электронный ресурс] // Богодухів. –
Режим доступу: http://bogodukhov-city.com.ua/economy.html
4.1 Фінанси. Банки
402. Головний пріоритет – клієнт : [про колектив
Богодухів. від-ня філії “Харківського ГРУ ПАТ КБ
“ПриватБанк”] // Маяк. – 2011. – 20 трав. – Фотогр.
403. Закопайло
О.М.
День
народження
Богодухівського казначейства : [про діяльність упр. у 1995–
2010 рр.] / О.М.Закопайло // Маяк. – 2010. – 27 берез.
404. Закопайло О.М. Зі святом, колеги! : [про роботу
колективу від-ня Держказначейства у Богодухів. р-ні за
останні 12 років] / О.М.Закопайло // Маяк. – 2008. – 2 квіт. –
Фотогр.
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405. Заполочний Д. “Аваль” – народний банк : [бесіда
з нач. від-ня банку Д.Заполочним / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2005. – 29 січ. – Фотогр.
406. Її зброя – усмішка : [про заст. нач. з питань
роздріб. бізнесу Богодухів. від-ня ХОД АТ “Райфайзен Банк
Аваль” І.М.Пугач] // Маяк. – 2011. – 20 трав.
407. Оксенич В. Військове містечко: є проблеми :
[щодо передачи містечка на баланс м. Богодухова] /
В.Оксенич // Маяк. – 2006. – 23 верес.
408. Трипілець М. Відкрився банк “Аваль” :
[Богодухів. від-ня банку “Аваль”] / М.Трипілець // Маяк. –
2002. – 11 лип.
4.2 Богодухівський електромеханічний завод – філія
ДНВП “Об’єднання Комунар”
409. Від робітника до директора : [Олександр
Іванович Мовчан – дир. БЕМЗу з 1995 р.] // Маяк. – 2006. – 9
верес. – Фотогр.
410. Добра і благополуччя Вашому дому : [з 1974 р.
працює на п-ві Анатолій Васильович Пономаренко – тепер
заст. нач. центру] // Маяк. – 2009. – 8 трав. – Фотогр. –
Підпис: З повагою – колектив з-ду.
411. За заслуги перед космонавтикою нагороджені
нещодавно
три
працівники
Богодухівського
електромеханічного заводу : [присвоєно звання: дир. п-ва
А.В.Пономаренку – “Засл. працівник космічної галузі
України”; заст. голов. інженера, нач. бюро А.О.Церковному –
“Ветеран космічної галузі України”; нач. цеху О.Г.Огерю
вручено медаль ім. Ю.О.Гагаріна “За заслуги перед
космонавтикою” (Росія)] // Маяк. – 2009. – 24 черв. – Фотогр.
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412. Ляшенко І. БЕМЗівці відзначили професійне
свято : [про нагородження працівників п-ва] / І.Ляшенко //
Маяк. – 2012. – 20 квіт. – 3 фотогр.
413. Мовчан О. Шляхом прогресу і розбудови : [ст.
дир. Богодухів. електромех. з-ду] / О.Мовчан // Маяк. – 2002.
– 7 серп.
414. Могилевська Н. Від справ космічних до земних...
: [про дир. Богодухів. електромех. з-ду О.І.Мовчана] /
Н.Могилевська // Україна ХХІ. – 2006. – № 8. – С. 16-17.
415. Нагороди з нагоди свята : [звання “Засл.
працівник косміч. галузі України” присвоєно О.Г.Огерю;
грамотою Харк. облдержадмін. нагороджено дир. п-ва
М.Б.Пушкаря; голов. інж. О.І.Тесленку та інж.-технологу
Г.О.Шерезі вручено медаль ім. Ю.О.Гагаріна Федерації
космонавтики Росії “За заслуги перед космонавтикою...”] //
Маяк. – 2011. – 12 квіт.
416. Огородня Т. Богодухівський електромеханічний
завод: “універсальний солдат” промисловості / Т.Огородня //
Слобід. край. – 2011. – 12 квіт.
417. Оксенич В. Богодухівський, електромеханічний...
: [про вир-во, кер. п-ва Миколу Борисовича Пушкаря (працює
на з-ді з 1975 р.)] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 3 листоп. –
Фотогр.
418. Оксенич В. До космосу – пряме відношення :
[указом Президента України № 30/2006 нагороджено дир.
БЕМЗ О.Мовчана орденом “За заслуги” ІІІ ступеня] /
В.Оксенич // Маяк. – 2006. – 19 квіт. – Фотогр.
419. Почесна відзнака Української Православної
Церкви – М.Пушкарю // Маяк. – 2008. – 22 жовт. – Фотогр.
420. Пушкар М. БЕМЗ нарощує виробництво :
[розмова з дир. п-ва, засл. працівником пром-ті України,
ветераном косміч. галузі України М.Пушкарем щодо
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номенклатури залізн. виробів / записав В.Оксенич] // Маяк. –
2010. – 29 жовт. – 2 фотогр.
421. Пушкар М.Б. БЕМЗ: нові проекти : [про випуск
нових видів продукції на п-ві] / М.Б.Пушкар // Маяк. – 2012. –
27 черв.
422. Пушкар М.Б. БЕМЗ постійно розвивається :
[розмова з дир. з-ду М.Б.Пушкарем про розширення вир-ва,
кадри, соц.-побут. пробл. / записав О.Калина] // Маяк. – 2008.
– 27 верес.
423. [Пушкар М.Б.] Спаду виробництва немає : [про
діяльність п-ва у поточному 2009 р. / М.Б.Пушкар] // Маяк. –
2009. – 24 черв.
424. Солошенко Л. Від майстра – до директора заводу
: [Добровольський Анатолій Георгійович – майстер
Богодухів. дільниці цеху № 31 з-ду “Комунар” (з 1971 р.),
голов. інж. (з 1997 р.), з 1984 р. по 1995 р. – дир. з-ду] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2008. – 26 листоп. – Фотогр.
425. Чернишова Т. БЕМЗ : від залізниці до орбіти : [в
цехах №№ 33 і 35 виготовляють продукцію косміч.
призначення. П-во має Краснокут. філію з вир-ва буд.
матеріалів] / Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 12 квіт. – Фотогр.
426. Чернишова Т. БЕМЗ: позиції не здавати! : [п-во
зберігає лідируючі позиції у розвитку пром-ті краю] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 19 трав.
427. Чернишова Т. День космонавтики – і їхнє свято!
: [цех № 35 виготовляє продукцію косміч. призначення. У
2011 р. п-во нагороджено дипломом Міжнар. акад. рейтингу
популярності “Золота фортуна” і медаллю “20 років
Незалежності”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 10 квіт. –
Фотогр.
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428. Чернишова Т. Стояв біля витоків : [ветеран
В.Д.Ковалевський почав працювати на з-ді з 1968 р.] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 11 жовт. – Фотогр.
429. Чернишова Т. Тут “народжуються” деталі для
космосу : [про роботу слюсар.-механ. цеху № 35 (нач. цеху з
1979 р. – О.Г.Огер)] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 12 квіт.
– 2 фотогр.
430. Чернишова Т. У космосі і на Землі : [урочистості
з нагоди 80-річчя ДНВО “Комунар” та 40-річчя філії об-ня –
БЕМЗ] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 5 січ. – На фото:
Ветерани вир-ва (О.Д.Волошков, В.О.Вус, О.І.Доля,
В.Д.Ковалівський, В.О.Старовойт та ін.).
4.3 Богодухівське учбово-виробниче підприємство
Українського товариства організації сліпих
431. Безуглий А.Ф. Незрячі уміють і хочуть
працювати : [бесіда з дир. Богодухів. УВП УТОС
А.Ф.Безуглим про стан вир-ва / записала І.Ляшенко] // Зоря. –
2010. – 7 серп. – 2 фотогр.
432. Безуглий А.Ф. Тяжкі часи УТОСу : [розмова з
дир. УВП УТОС А.Ф.Безуглим щодо пошуку шляхів ринку
збуту / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2008. – 3 груд. –
Фотогр.
433. Діковський Л. Життя сліпих на Богодухівщині :
[75років УТОСу] / Л.Діковський // Маяк. – 2008. – 30 серп.
434. Федорченко Я. УТОС. Проблеми і сподівання на
краще : [Богодухів. учб.-вироб. п-во Укр. т-ва організації
сліпих виготовляє пружини, прищепки, розетки тощо] /
Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 2 груд.
435. Харченко-Мотузенко О. Людина особливої долі :
[про В.П.Сластіна, колиш. дир. Богодухів. район. т-ва сліпих
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(1968–1986 рр.), тепер підприємця] / О.Харченко-Мотузенко
// Маяк. – 2005. – 26 січ. – Фотогр.
436. Чернишова Т. Четверть століття працює в УТОСі
: [про інж.-новатора К.І.Ситника] / Т.Чернишова // Маяк. –
2007. – 1 груд. – Фотогр.
4.4 Підприємства харчової промисловості
437. ВАТ “Богодухівський молокозавод” : [у зв’язку з
реконструкцією п-ва керівництво має намір одержати дозвіл
на викид забруднюючих речовин в атмосферу] // Маяк. –
2009. – 17 черв.
438. Дехтяренко О.Г. “Тримаємося на плаву!” :
[розмова з дир. хлібозаводу О.Г.Дехтяренком про
розширення вир-ва з випічки хліба (8 найменувань) і булоч.
виробів (23 найменування) опарним способом / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2008. – 18 жовт.
439. Зустріч на м’ясокомбінаті : [ЗАТ “Богодухів.
м’ясокомбінат” (“Підприємство року – 2010”) посів 14-е
місце серед укр. п-в у рейтингу “Вир-во м’ясних продуктів”]
// Маяк. – 2010. – 5 жовт.
440. Кириченко М. Інтерв’ю напередодні свята
[працівників харчової промисловості з директором ЗАТ
“Богодухівський м’ясокомбінат” М.Кириченком / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2005. – 15 жовт.
441. Левченко В. Якщо жити по-совісті : [про роботу
приват. п-ва “Олійниця”] / В.Левченко // Зоря. – 2012. – 28
січ. – 3 фотогр.
442. Нежид І. Молокозавод: вчора, сьогодні, завтра :
[про діяльність п-ва в ринков. умовах розповідає дир. ВАТ
“Богодухів. молокозавод”] / І.Нежид // Маяк. – 2004. – 4
берез. – Фотогр.
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443. Оксенич В. Асортимент – на будь-який смак :
[Богодухів. маслозавод: штат – 250 осіб, дир. – С.Дорошенко;
вир-во молоч. продукції] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 10
верес. – 6 фотогр.
444. Федорченко Я. Де хліб і вода, там голоду нема... :
[про роботу хлібозаводу] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 14
жовт. – На фото: Колектив Богодухів. хлібозаводу.
445. Що зроблено у 2005–2009 роки : [ЗАТ “Богодухів.
м’ясокомбінат”, ВАТ “Богодухів. молокозавод”] // Маяк. –
2010. – 19 жовт.
4.4.1 ТОВ “Рибоконсервний завод “Екватор”
446. Бугай Л. Золота середина : [з-д “Екватор”
розширює вир-во риб. консервів] / Л.Бугай // Зоря. – 2011. –
15 жовт. – 4 фотогр.
447. Бугай Л. Сім’я розширюється : [зріст вир-ва;
консервують сардини в маслі та томаті, обсмажені бички,
кілька – в соусі] / Л.Бугай // Зоря. – 2011. – 29 жовт.
448. Дехтяр А. “Екватор”. Погляд з різних кутів :
[поставки шпрот. сировини з Прибалтики, сардини – з
Мавританії] / А.Дехтяр // Маяк. – 2011. – 1 квіт. – 2 фотогр.
449. Левченко В. Соціальний захист працівників та
якість продукції – гарантують : [консерви рибзаводу знають в
багатьох куточках світу, зокрема Вірменії, Азербайджані,
Молдові, Мавританії. На п-ві запроваджено світову систему
безпеки “НАССР”] / В.Левченко // Зоря. – 2011. – 24 груд. – 4
фотогр.
450. Левченко
В.
У
балтійських
шпротів
богодухівська “прописка” : [вироб. потужності рибоконсерв.
з-ду] / В.Левченко // Зоря. – 2010. – 27 лют. – 5 фотогр.
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451. Мельник В. “Екватор” розширюється : [в Україні
з-д є одним з найбільших профіл. п-в; у новому цеху рибу
консервуватимуть з головами] / В.Мельник // Зоря. – 2010. –
27 листоп. – Фотогр.
452. Мірошник В. У Богодухові є свій “Екватор” :
[про технол. особливості консервування шпротів та ін. риби.
П-во є третім в Україні за обсягом переробки та продажу
продукції] / В.Мірошник // Зоря. – 2009. – 24 жовт. – 12
фотогр.
453. Оксенич В. Професіоналів стало більше : [про
технологію вир-ва і якість продукції на з-ді] / В.Оксенич //
Маяк. – 2006. – 29 лип.
454. Оксенич
В.
Рибоконсервний
завод
розбудовується / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 17 верес. – 4
фотогр.
455. Оксенич В. Тут є робота і зарплата : [про ТОВ
рибоконсерв. з-д “Екватор”] / В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 11
черв. – Фотогр.
456. Савич В. “Екватор” пускає новий цех [№ 3: про
техн. оснащення, штат з-ду] / В.Савич // Зоря. – 2012. – 23
черв. – 2 фотогр.
457. Савич В. Тепло – не лише у назві : [про
працівників “Екватора”: А.Борзік, Л.Денчик, О.Фіщука,
Р.Мірошника, П.Талька, Л.Івах, В.Толіулову та ін.] / В.Савич
// Зоря. – 2010. – 2 січ. – 14 фотогр.
4.5 Житлово-комунальне господарство.
Будівництво. Благоустрій міста
458. Бабенко Ю.О. “Благоустрій” – для благоустрою
міста : [розмова з нач. п-ва Ю.О.Бабенком про освітлення
вулиць, ремонт доріг, утримання зон відпочинку, озеленення
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та ін. / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2008. – 18 жовт. – 2
фотогр.
459. Бєлий В.М. Богодухів – наш спільний дім :
[інтерв’ю з головою міськради В.М.Бєлим про благоустрій
міста у 2003–2008 рр. / записала Т.Чернишова] // Маяк. –
2008. – 20 верес.
460. Бєлий В.М. Богодухівська міська рада. Сила
громади у єдності : [розмова з головою міськради В.М.Бєлим
щодо благоустрою, газифікації, водопостачання / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2007. – 3 лют.
461. В.М.Бєлий: “Виправдати кредит довіри” :
[розмова з головою міськради В.М.Бєлим про благоустрій
Богодухова у 2008 р. / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2008.
– 13 груд.
462. Бєлий В.М. Мрії дітей збулися : [розмова з міськ.
головою В.М.Бєлим про відродження парку “Перемога” у
2006–2008 рр.] // Маяк. – 2009. – 10 черв. – Фотогр. – Підпис:
Наш кор.
463. Бєлий В.М. Повинні бути непомітними : [про
благоустрій Богодухова : бесіда з міськ. головою В.М.Бєлим /
записала Л.Бугай] // Зоря. – 2010. – 20 берез.
464. Є де відзначати! : [на пл. Театральній встановлено
макет корабля, виготовлений Леонідом Карнаухом] // Зоря. –
2009. – 1 серп. – Фотогр.
465. Жуковський О. У Богодухові буде каналізація! :
[незабаром буде прийнята в експлуатацію перша черга
каналіз. системи в Богодухові] / О.Жуковський // Зоря. – 2008.
– 6 груд.
466. Заполочний П.Д. Будуємо – значить живемо :
проблеми і перспективи буд. галузі р-ну : [бесіда з нач. від.
містобудування,
архіт.
та
житлово-комун.
госп-ва
райдержадмін. П.Д.Заполочним про роботу Богодухів.
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райавтодору, покриття доріг у місті / записала Т.Чернишова]
// Маяк. – 2001. – 7 лип.
467. Калина О. Благоустрій “завойовує” нові куточки
міста : [парк “Перемога”, пл. Театральна] / О.Калина // Маяк.
– 2009. – 22 лип. – Фотогр.
468. Коваленко І.В. Й за участі громади : [бесіда із
заст. міськ. голови І.В.Коваленком про утилізацію твердих
відходів, орг. дит. майданчиків та ін. / записала В.Левченко] //
Зоря. – 2012. – 26 трав.
469. Левченко В. А без світла – вже не те : [про
роботу богодухів. енергетиків] / В.Левченко // Зоря. – 2010. –
18 груд.
470. Лещенко О.М. Запроваджуються нові ідеї :
[розмова з дир. КП “Богодухіввода” О.М.Лещенком про стан
діяльності п-ва / записав В.Оксенич] // Маяк. – 2007. – 17
жовт.
471. Ми пишаємося тобою, Богодухове! Кращі вулиці
міста; Кращі подвір’я міста // Маяк. – 2011. – 5 серп.
472. Молчанов В.І. Дороги – для Богодухова :
[розмова з нач. підрядно-спеціаліз. дільниці з буд-ва,
експлуатації та ремонту доріг В.І.Молчановим] // Маяк. –
2001. – 28 лип. – Підпис: Наш кор.
473. Оксенич В. Вода є. Хотілося, щоб надовго... :
[про діяльність КП “Богодухіввода”] / В.Оксенич // Маяк. –
2010. – 17 лип.
474. Оксенич В. Вулицею Шевченка: запрошую на
прогулянку / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 14 черв. – Фотогр.
475. Оксенич В. Рідний фонтан! : [відкрито фонтан у
центрі міста] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 4 лип. – Фотогр.
476. Оксенич В. Усе по найвищому розряду : [для
Богодухів. упр. газ. госп-ва Дергачів. філії ВАТ “Харківгаз”
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збудовано нове приміщення] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 19
лип. – Фотогр.
477. Тепер дітям весело! : [встановлено два дит.
майданчика в парку “Перемога” та центр. парку] // Зоря. –
2008. – 16 серп. – Фотогр.
478. Чернишова Т. Богодухів – наш дім, і ми –
господарі в нім : [благоустрій, освітлення міста] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 14 квіт.
479. Чернишова Т. Коли влада і громада разом –
виграють усі : [про відкриття дит. майданчиків у Богодухові] /
Т.Чернишова, І.Ляшенко // Маяк. – 2012. – 13 лип. – 5 фотогр.
480. Щербак А. Так працювали ... : про роботу
виконкому міськради за 2005-й р. : [щодо каналізації,
водопостачання, буд-ва торг. місць] / А.Щербак // Маяк. –
2007. – 4 січ.
481. Ярошенко Н. День комунальника – наше свято :
[про діяльність КП “Богодухівжитло”] / Н.Ярошенко // Маяк.
– 2010. – 20 берез.
4.6 Транспорт
482. Герман Л.А. Якщо подорожуєте потягом : [бесіда
з нач. залізн. ст. “Богодухів” Л.А.Герман про обслуговування
пасажирів / записала Я.Федорченко] // Маяк. – 2011. – 21
черв. – Фотогр.
483. Джерелянський П. У майбутнє ... рейковим
автобусом : [відкрито новий маршрут Люботин – Богодухів –
Гути – Смородино] / П.Джерелянський // Губернія. – 2009. –
№ 11. – С. 8-9.
484. Кириченко О.В. Транспорт: проблеми і
перспективи : [автотранспорт. послуги населенню надають
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такі п-ва: ВАТ “Богодухів. АТП”, КП “Благоустрій” та ін.] /
О.В.Кириченко // Маяк. – 2010. – 7 серп.
485. Левченко В. І традиції є. І майбутнє : [про
діяльність колективу ВАТ “Богодухів. АТП”. Створено
автотранспорт. п-во 60 років тому] / В.Левченко // Зоря. –
2010. – 20 берез. – 3 фотогр.
486. Логвиненко Л. Можемо, коли захочемо : [від ст.
Гути через Богодухів до ст. Люботин запущено рейковий
автобус] / Л.Логвиненко // Главное. – 2009. – 10 окт. – С. 2.
487. Оксенич В. “Богодухівське АТП” у “Лізі кращих”
: [у 2008–2009 рр. за результатами Міжнар. екон. рейтингу
“Ліга кращих” п-во посіло шосте місце серед укр.
автотранспорт. п-в] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 1 жовт. – 2
фотогр.
488. Скляров М. Богодухівському АТП – 60 років :
[історія (1947–1990-ті рр.) і сьогодення автотранспорт. п-ва] /
М.Скляров // Маяк. – 2007. – 31 жовт.
489. Скляров М.В. ВАТ “Богодухівське АТП” –
сьогодні. А яким буде завтра? : [про роботу п-ва – основного
перевізника краю : бесіда з дир. т-ва М.В.Скляровим / записав
В.Оксенич] // Зоря. – 2008. – 2 лют.
490. Троневич А.І. Створено “кущову” організацію :
[розмова з кер. АС “Богодухів” А.І.Троневичем про
організаційні зміни автобус станції в обслуговуванні
пасажирів п-вами “Богодухів. АТП” і ДП “Автосервіс” /
записав В. Оксенич] // Маяк. – 2008. – 12 листоп.
4.7 Зв’язок (поштовий, електричний, телефонний)
491. Кравченко А.В. Сьогодення поштової галузі :
[реорганізація “Укрпошти” у місті і р-ні] / А.В.Кравченко //
Маяк. – 2011. – 8 лип.
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492. “Міс Ерудиція” : [на обл. конкурсі “Пані – Пошта
Харківщини” листоноша вузла зв’язку “Богодухів-3” Ірина
Омерідзе виборола високе звання] // Маяк. – 2001. – 16 серп.
493. Солошенко Л. Наші послуги – для вас : [про
нетрадиц. послуги вузла зв’язку (“фото-поштою”, “насінняпоштою”, замовлення медикаментів поштою, “електронні
перекази” тощо)] / Л.Солошенко // Маяк. – 2001. – 11 жовт.
494. Таран В. Пошта в Богодухові : [іст. нарис] /
В.Таран // Маяк. – 1995. – 17 січ.
495. Шкарлат С.Б. З вимогами часу : [інтерв’ю з нач.
Центру електрозв’язку № 1 С.Б.Шкарлатом про телефон.
мережу у місті, колектив зв’язківців (зокрема О.Гончаренка,
С.Кисланя, І.Чернишову) / записав В.Оксенич] // Маяк. –
2001. – 15 листоп.
4.8 Торгівля. Споживча кооперація. Громадське
харчування. Побутове обслуговування
496. “Багдад” у Богодухові : [за ініціативи кер. СФГ
“Промінь” А.С.Васеніна відкрито торг. центр у 2010 р.] //
Маяк. – 2011. – 15 квіт. – 3 фотогр.
497. Батрак К.Ю. Як живеться громадському
кооперативу : [про роботу торг. кооперативу “Підприємець”,
створеного у січ. 2006 р. : бесіда з головою кооперативу
К.Ю.Батрак / записав В.Оксенич] // Зоря. – 2008. – 26 січ.
498. Галузь торгівлі відзначила своє професійне свято
: [Грамотою Голов. упр. економіки облдержадмін.
нагороджені приват. підприємці О.В.Горбик і Д.А.Зміївський]
// Маяк. – 2011. – 2 серп. – Фотогр.
499. Левченко В. Квіти “приймають” таких: красивий
бізнес : [про квітковий магазин; підприємець –
Н.В.Явтушенко] / В.Левченко // Зоря. – 2012. – 3 берез. – 2
фотогр.
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500. Левченко В. На себе працює. Про місто дбає :
[Дмитро Анатолійович Зміївський – приват. підприємець.
Про роботу “Будмаркету” та колекцію музейн. експонатів
“Старі речі” в цьому магазині] / В.Левченко // Зоря. – 2011. –
30 лип. – 8 фотогр.
501. Мельник В. Імператорські кухарі! : [про
обслуговування в кафе “Імператор”] / В.Мельник // Зоря. –
2010. – 13 лют. – Фотогр.
502. Мірошник В. Не книжковий світ... : [про магазин
“Книги”, асортимент л-ри та попит на неї] / В.Мірошник //
Зоря. – 2009. – 7 листоп.
503. Мусійко В. Є плани і на цей рік... : [про
благоустрій терит. ринку : бесіда з дир. ПХО “Богодухів.
ринок” В.Мусійком / записав В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 4
берез.
504. Мусійко В. Ринок – вимоги часу : [бесіда з дир.
ПХО “Богодухів. ринок” В.М.Мусійком / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2004. – 15 квіт.
505. Оксенич В. Дали слово – і тримають : [про
ремонт богодухів. ринку] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 19
лип. – Фотогр.
506. Оксенич В. Задовольняють потреби споживачів :
[про стан торгівлі, про успішні п-ва: “ТОР” (підприємець –
Т.Торяник), “Меблі” (підприємець В.Кукса)] / В.Оксенич //
Маяк. – 2007. – 1 серп. – Фотогр.
507. Оксенич В. У магазині “Хижина” створено усі
умови для покупців : [у жовт. 2007 р. відкрито торг. п-во
побут. техніки] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 8 груд. –
Фотогр.
508. Система як важливий сектор економіки :
[відбулися збори ради Богодухів. райспоживспілки під
головуванням Н.М.Стеріоні. Розглянуто питання госп.-фін.
діяльності] // Маяк. – 2009. – 7 листоп. – Фотогр.
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509. Стеріоні Н. Живе кооперація і житиме :
[споживча кооперація Богодухова і р-ну в 1926–2001 рр.] /
Н.Стеріоні // Маяк. – 2001. – 11 жовт.
510. Стеріоні Н. Здобутки та проблеми споживчої
кооперації : [бесіда з головою правл. Богодухів.
райспоживспілки Н.Стеріоні / записав В.Оксенич] // Маяк. –
2004. – 8 лип.
511. Стеріоні Н. Свято зустрічають на піднесенні :
[про діяльність кооператив. п-в, зокрема “Автосервіс” СТОВ
“Богодухів. плодокомбінат”, СТ “Віра”] / Н.Стеріоні // Маяк.
– 2001. – 7 лип.
512. Телешенко
І.
Розвиток
торговельної
інфраструктури району : [реконструкція торг. майданчика на
пл. Кірова; про м’ясокомбінат, хлібозавод, молокозавод,
“Продтовари”, які мають свою мережу фірмової торгівлі] /
І.Телешенко // Маяк. – 2006. – 29 лип.
513. Федорченко Я. Свято тих, хто служить покупцям
: [про роботу оновленого центр. універмагу] / Я.Федорченко
// Маяк. – 2010. – 24 лип. – Фотогр.
514. Чернишова Т. “Автотранзит” – для вас : [у
магазині відкрито новий від. автозапчастин] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2006. – 11 листоп. – Фотогр.
515. Чернишова Т. “Анжеліка” – до ваших послуг : [у
центрі міста відкрито салон краси] / Т.Чернишова // Маяк. –
2005. – 6 лип.
516. Чернишова Т. Ветерани торгівлі з “Ветерана” :
[Н.К.Нежид і О.К.Волошко працюють у торгівлі майже 35
років]; У “Софіандрі” завжди затишно і людно : [про
колектив магазину продукт. і пром. товарів]; “Посад” –
магазин, до якого хочеться прийти знов і знов / Т.Чернишова
// Маяк. – 2011. – 29 лип. – 3 фотогр.
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517. Чернишова Т. Господарка книг : [Фесенко Т.І. –
продавець єдиної спеціаліз. крамниці “Книги”] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2005. – 30 лип. – Фотогр.
518. Чернишова Т. Запропонують і книгу, і чашечку
кави... : [1 червня відкрито магазин “Книга” (підприємець –
В.В.Кукса)] / Т.Чернишова // Маяк. – 2001. – 2 черв.
519. Чернишова Т. Кафе-магазин “Калинка” : [про
обслуговування закл., його кер. – О.В.Горбик] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2009. – 25 лип. – Фотогр.
520. Чернишова Т. Сьогодення і перспективи
споживчої кооперації / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 27
лют.
521. Федорченко
Я.
Великий
Слобожанський
ярмарок: світ чарівності та краси : [голові Богодухів.
райдержадмін. Л.Коновалову вручено спец. приз “За кращу
самобутню та колоритну експозицію на Великому Слобожан.
ярмарку”] / Я.Федорченко // Маяк. – 2010. – 24 верес.
4.9 Сільське господарство. Лісництво.
Мисливство. Риболовство
522. Корж М. Нас ніхто не захистить – тільки самі
себе : [Богодухів. комбікорм. з-д: минуле, сучасне і майбутнє]
/ М.Корж // Маяк. – 1996. – 10 лют.
523. Наші мисливці – одні з найкращих : [про участь
представників Богодухів. т-ва мисливців в обл. змаганнях зі
стенд. стрільби серед мисливців] // Маяк. – 2012. – 13 лип.
524. Овчаренко Є. Лісам шуміти... : [Богодухів.
лісництво] / Є.Овчаренко // Маяк. – 2004. – 26 черв.
525. Оксенич В. Готується до приймання пізніх
культур : [про ТОВ “Богодухів. хлібоприймальне п-во”. Штат
– 56 чоловік] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 7 серп. – Фотогр.
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526. Оксенич В. Незабаром полювання : [про
Богодухів. т-во мисливців і рибалок (кер. С.М.Ольховський);
проведено “перепис” пернатої дичини] / В.Оксенич // Зоря. –
2009. – 1 серп.
527. Ращупкін О. Буде і в районі комбікорм : [бесіда з
дир. ТОВ СП “Богодухів комбікорм. з-д” О.Ращупкіним] //
Маяк. – 2004. – 7 серп. – Фотогр.
528. Святкували мисливці та рибалки: 75 – річчя
Богодухів. райради Укр. т-ва мисливців і рибалок : [у 1926 р.
заснував т-во П.В.Іванов; у 2001 р. у т-ві – 620 членів. Вид.
кн. “75 років Богодухів. район. ради УТМР”] // Маяк. – 2001.
– 21 лип. – Підпис: Наш кор.
529. Скляренко
Ю.
Пріоритети:
соціальна
спрямованість : [бесіда з дир. Богодухів. с.-г. учбовокурсового комбінату Ю.Скляренком / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2005. – 13 січ. – 2 фотогр.
530. Чуйко О.Б. Щоб вистачило і собі, і державі : [про
ВАТ “Богодухів. хлібоприймальний пункт”] / О.Б.Чуйко //
Маяк. – 2001. – 19 лип.
531. Чуйко С.О. “Хлібний новий рік розпочався” :
[Богодухів. хлібоприймальне п-во: історія сьогодення : бесіда
з кер. п-ва С.О.Чуйком / записала І.Ляшенко] // Зоря. – 2010. –
24 лип.
532. Ювілей з несвятковим настроєм : до 80-річчя
Богодухів. “Сільгосптехніки” [Електронний ресурс] //
Богодухів.
–
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/events/749-yuvley-z-nesvyatkovimnastroyem.html
533. Ювілей з несвятковим настроєм : до 80-річчя
Богодухів. “Сільгосптехніки” // Маяк. – 2010. – 24 груд.
534. Юрченко О. Свято сільських трударів : [про
здобутки аграрників краю, зокрема Богодухів. УКК] /
О.Юрченко // Маяк. – 2007. – 21 листоп.
106

5. Охорона здоров’я. Медичні заклади
535. Білозор О. Лікарняна каса: сьогодення і
перспективи : [створена у 2002 р.] / О.Білозор // Маяк. – 2012.
– 19 груд.
536. Білозор О.О. Провісник страхової медицини :
[бесіда з дир. благодійн. орг. “Богодухів. лікарняна каса”
О.О.Білозором / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2002. – 14
листоп.
537. В її душі світла вистачить на всіх : [про голов.
лікаря район. лікарні (з 2003 р.) Ольгу Іванівну Спесівцеву] //
Маяк. – 2011. – 5 берез. – 2 фотогр. – Підпис: З повагою –
медпрацівники.
538 Вітаємо з нагородою! : [зав. хірург. від-ням ЦРЛ
Микола Іванович Грищенко удостоєний Почесної відзнаки
Української Православної Церкви і Грамоти Митрополита
Київського і Всієї України Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнійшого Володимира] // Маяк. –
2009. – 26 груд. – Фотогр.
539. Волошко
А.
Розвиток
медицини
на
Богодухівщині : [у 1870–2008 рр.] / А.Волошко // Маяк. –
2011. – 24 черв.; 1, 8, 15 лип. – На фото: Родина Богодухів.
лікаря Р.М.Ейнеса.
540. Ганна Тимофіївна – це лікар від Бога : [про
піклування за здоров’ям дітей педіатра Г.Т.Павлової] //
Мартинов Г.С. Згадаймо всіх поіменно : нариси / [авт.-уклад.]
Г.С.Мартинов. – Богодухів; Х., 2007. – С. 159-160.
541. Голуб Ю.І. “Медицина оберігає людину,
ветеринарна медицина –людство” : [створена у січ. 2010 р.
міжрайон.
держ.
лаб.
вет.
медицини
має
від.:
бактеріологічний, серологічний, хіміко-токсикологічний,
патолого-морфологічний] / Ю.І.Голуб // Маяк. – 2011. – 12
серп.
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542. Микола Грищенко: “Робота хірурга – це зміст
мого життя” : [інтерв’ю із зав. хірург. від-ням Богодухів.
ЦРЛ, депутатом райради М.І.Грищенком / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2010. – 19 черв. – Фотогр.
543. Зміївський І.С. Діє ветеринарно-санітарна
служба : [бесіда з нач. упр. держ. вет. медицини
райдержадмін. І.С.Зміївським про контроль продукції
рослинництва / записала М.Трипілець] // Маяк. – 2001. – 21
лип.
544. Карпенко В.В. “Найголовніше – попередження
захворювання” : [бесіда з зав. поліклінічним від-ням ЦРЛ
В.В.Карпенком / записала Л.Солошенко] // Маяк. – 2011. – 17
черв. – Фотогр.
545. Кошкалда О. Династія медичних сестер : [про
династію медиків Горбиків з Богодухова] / О.Кошкалда //
Маяк. – 2011. – 23 верес.
546. Кудленок Ю. Консультаційний пункт діє :
[район. центр соц. служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з
пологовим від-ням ЦРЛ відкрили консульт. пункт] /
Ю.Кудленок // Маяк. – 2008. – 19 квіт.
547. Лікар – гігієніст, яким пишаються : [про Зінаїду
Андріївну Дачеву – лікаря райсанепідемстанції] // Маяк. –
2010. – 14 квіт. – Підпис: З повагою – колеги.
548. Ляшенко І. Медицина – її життя : [Олена
Миколаївна Бездітко – медсестра ліцею № 3 із 30-річним
стажем] / І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 12 черв. – Фотогр.
549. Ляшенко О. Наша служба – цілісна система :
[про роботу колективу район. сан.-епідем. служби] /
О.Ляшенко // Маяк. – 2008. – 11 жовт. – 2 фотогр.
550. “Медицина оберігає людину, ветеринарна
медицина – людство” [Електронний ресурс] : [про міжрайон.
держ. лаб. вет. медицини] // Богодухів. – Режим доступу:
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http://bogodukhov-city.com.ua/gazeta_mayak/mayak-news/1650medicina-obergaye-lyudinu-veterinarna-medicina-lyudstvo.html
551. Могилевська Н. Ті, що повертають життя :
[історія медицини в Богодухові] / Н.Могилевська // Маяк. –
2002. – 20 черв.
552. Оксенич В. Відкрилась аптека :
Пожога”] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 10 листоп.

[“СПДФ

553. Оксенич В. З днем народження, лікарня! : [23
груд. відбулися урочистості з нагоди відкриття Богодухів.
район. лікарні] / В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 28 груд. – 4
фотогр.
554. Оксенич В. Хороший господар і керівник :
[Микола Устинович Нестеренко: дир. психоневрол.
інтернату] / В.Оксенич // Маяк. – 2006. – 16 верес.
555. Радомський О.В. Доля зробила його лікарем. Не
помилилася! : [бесіда з сімейн. лікарем, кардіологом
О.В.Радомським / записав В.Оксенич] // Маяк. – 2006. – 31
трав. – Фотогр.
556. Рейтингова оцінка – показник спільних зусиль в
діяльності медичної служби [Богодухова та району] // Мед.
газета. – 2004. – Груд. (№ 23).
557. Спасибі за самовіддану працю, фармацевти! :
[про роботу комун. п-ва “Міжлікарняна аптека № 339” (кер.
В.О.Сакун зі стажем 40 років)] // Маяк. – 2011. – 16 верес. –
Фотогр.
558. Спесівцева О. Богодухівська ЦРЛ : підсумки і
перспективи роботи / О.Спесівцева // Маяк. – 2011. – 25 лют.
– Із змісту: Наша лікарня – міжрайонний центр [з 2010 р.]; В
районі створено єдиний медичний простір. – Авт. ст. – голов.
лікар райлікарні.
559. Спесівцева О.І. Клубок “старих” проблем
розмотують... Потихеньку? : [розмова з голов. лікарем КП
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“Богодухів. ЦРЛ” О.І.Спесівцевою про мед. обслуговування,
матер.-техн. оснащення лікув. закл. / записала В.Балюк] //
Зоря. – 2011. – 27 серп.
560. Спесівцева О. Висока нагорода лікарю : [лікарю
– хірургу центр. район. лікарні Віктору Миколайовичу
Мостовому присвоєно звання “Засл. лікар України вищої
категорії”] / О.Спесівцева // Маяк. – 2010. – 17 квіт. – Фотогр.
561. Спесівцева О. Медик – це просто професія... : [про
мед. обслуговування, орг. праці мед. персоналу в центр. район.
лікарні і поліклініці] / О.Спесівцева // Маяк. – 2006. – 17 черв.
562. Федорченко Я. Для лікарні – монітор пацієнта :
[урочисте вручення нового мед. обладнання] / Я.Федорченко
// Маяк. – 2011. – 16 серп. – Фотогр.
563. Чернишова Т. ВІЛ/СНІД – це проблема
сьогодення : [на засід. міськ. координац. ради
обговорювалися питання щодо реалізації “Програми
запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції / СНІДУ в м.
Богодухів на 2012 р.”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 10 лют.
564. Чернишова Т. День інваліда в інтернаті : [про
піклування
вихованців
психоневрол.
інтернату]
/
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 10 груд. – Фотогр.
565. Чернишова Т. До “Лекти” – за ліками : [про 8річну діяльність колективу аптеки] / Т.Чернишова // Маяк. –
2007. – 15 верес. – Фотогр.
566. Чернишова Т. Жодного дня – без корисної
справи : [про голов. лікаря р-ну, хірурга М.І.Грищенка] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 18 берез. – Фотогр. – (Твої
люди, Богодухівщино).
567. Чернишова Т. Зінаїда Тур: “Жити треба так, щоб
совість твоя була чистою” : [про Зінаїду Олексіївну Тур –
лікаря – хірурга, анестезіолога, “Відмінника охорони
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здоров’я”. Нагороджена орденом Трудового Червоного
Прапора] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 16 черв. – Фотогр.
568. Чернишова Т. “Лекті” – 10 років : [30 груд. 1999
р. аптека вперше відчинила двері для відвідувачів /
Т.Чернишова // Маяк. – 2009. – 30 груд. – Фотогр.
569. Чернишова Т. На околиці Зарябинки... : [про
Богодухів. геріатрич. пансіонат] / Т.Чернишова // Маяк. –
2005. – 5 листоп.
570. Чернишова Т. Облагороджена працею : [про
З.А.Дачеву, район. лікаря-гігієніста] / Т.Чернишова // Маяк. –
2005. – 16 квіт.
571. Чернишова Т. Так живе інтернат : [Богодухів.
психоневрол. інтернат] / Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 9
листоп.
572. Чернишова Т. У Богодухові – нова лікарня! : [18
років тривало буд-во 7-ми поверх. діагностич.-лікув. центру] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 21 груд. – Фотогр.
573. Чернишова Т. У медиків – свято : [про роботу
колективу центр. район. лікарні; про зв’язки з Харк. обл.
клініч. лікарнею та Богодухів. мед. коледжем] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2010. – 19 черв. – 2 фотогр.
574. Чернишова Т. У пансіонаті, як удома : [про
геріатрич. пансіонат, дир. – О.О.Пода] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2008. – 16 лют. – 3 фотогр.
575. Ювілей шанованої людини : [О.М.Ляшенко –
голов. держ. санітар. лікар Богодухів. р-ну] // Маяк. – 2004. –
30 жовт. – Фотогр. – (Твої люди, Богодухівщино).
576. Ярова К.Ф. Медична експертиза – не жіноча
справа?! Нічого подібного :
[про роботу Богодухів.
район. від-ня суд.-мед. експертизи : бесіда із зав. від-ням
К.Ф.Яровою / записала І.Ляшенко] // Зоря. – 2010. – 3 лип. –
Фотогр.
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6. Фізична культура і спорт. Оздоровлення.
Туризм
577. Богодухівський стрибунець-2011 [Електронний
ресурс] : [12 берез. 2011 р. в приміщенні ДЮСШ відбулися
ХIV Всеукр. змагання зі стрибків у висоту на приз
“Богодухівський стрибунець-2011”] // Богодухів. – Режим
доступу: http://bogodukhov-city.com.ua/gazeta_mayak/mayaknews/1050-bogoduhvskiy-stribunec-2011.html
578. Бойко Н. Вони підкорюють спортивні вершини :
[про район. фізкульт.-спорт. т-во “Колос”, зокрема ФК
“Олімп” і “Ніка”] / Н.Бойко // Маяк. – 2008. – 13 верес.
579. Бородулин В.Г. Харьковщина туристическая. 22
экскурсионных маршрута : путеводитель / В.Г.Бородулин,
А.И.Лурье, Н.Н.Сапа. – Х. : Прапор, 1988. – 245 с., ил. – Из
содерж.: Богодухов : [2] экскурсии из Богодухова. – С. 105128.
580. Буде волейбольний майданчик! : [спортсмени
випробували новий майданчик і він їм сподобався] // Зоря. –
2009. – 11 лип. – Фотогр.
581. Демченко В. Успішний дебют “Колоса” : [вперше
волейбольна команда Богодухів. ДЮСШ взяла участь в обл.
змаганнях й посіла п’яте місце] / В.Демченко // Маяк. – 2004.
– 15 січ.
582. Дехтяр А. “Колос” – був, є і буде існувати : [про
роботу Богодухів. район. орг. Всеукр. фізкульт.-спорт. т-ва,
про спонсор. допомогу “Колосу”] / А.Дехтяр // Маяк. – 2011.
– 27 серп.
583. З Польщі повернулися з перемогою : [на спец.
олімпіаді “Європейські літні ігри” богодухів. юні спортсмени
– легкоатлети С.Білоусова та Т.Шутко – вихованці обл. НВК
повернулися із золотою та двома срібними медалями] // Маяк.
– 2010. – 5 жовт. – Фотогр.
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584. Калина О. “Всесвітній біг заради гармонії” : [2
верес. через Богодухів пройшла міжнар. факел. естафета в
олімп. стилі. Представники забігу зустрілися з місц. владою
та школярами] / О.Калина // Зоря. – 2008. – 13 верес. –
Фотогр.
585. Калина О. Наш рідний край – Україна : [водний
та пішохід. туризм організовують для школярів вчителі
І.О.Дзюба (РНВК) і М.Й.Ємельяненко] / О.Калина // Маяк. –
2001. – 27 верес.
586. Кочнєв Є. Богодухівська ДЮСШ – засновник
традиції : [шість років поспіль на початку берез. проходять
змагання ... “Богодухів. стрибунець”] / Є.Кочнєв // Маяк. –
2004. – 25 берез.
587. Кубок “Меблевої фабрики” : [одержала футбол.
команда у фіналі Кубку Богодухів. р-ну] // Маяк. – 2010. – 28
серп. – Фотогр.
588. “Летять через роки...” : Богодухів. навч. центру
ДТСААФ – 60 років : [про роботу богодухів. почат. групи
радіоспортсменів Ліги радіоаматорів України] // Маяк. –
2008. – 18 жовт. – Фотогр.
589. Лобойко В. Район має можливості підняти
спортивний рейтинг : [у краї діють дві цільові комплекс.
прогр. “Фіз. виховання – здоров’я нації” та “Про подальший
розвиток футболу в р-ні”] / В.Лобойко // Маяк. – 2006. – 20
верес.
590. Ляшенко І. “Кльост” зимою не спатиме! : [про
роботу щойно відкритого (лип. 2010 р.) Центру фізкультури і
відпочинку] / І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 27 листоп.
591. Мірошник В. На екскурсію – до Богодухова : [у
місті є власний турист. маршрут, розроблений за ініціативи
заст. райдержадмін. М.В.Таряника. Методист район. Будинку
культури О.І.Дубинка – відповідальна за екскурс. справу] /
В.Мірошник // Зоря. – 2009. – 31 жовт. – Фотогр.
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592. Могилевська Н. Це теж наша історія : [футбол.
команда Богодухова у 1923–1929 рр.] / Н.Могилевська //
Маяк. – 2009. – 27 черв.
593. Наші правоохоронці – переможці : [у змаганнях з
легкоатлет. кросу команда райвідділу міліції посіла перше
місце в чемпіонаті ГУ МВС України в Харк. обл.] // Маяк. –
2011. – 11 жовт. – Фотогр.
594. Оксенич В. Змагалися шахісти : [від. з питань
фізкультури і спорту райдержадмін. та т-во “Колос”
організували район. змагання] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 4
лют.
595. Оксенич В. У парку Перемоги : [краєзнавець
Л.Карнаух організував святкові спорт. змагання за участю
мешканців міста] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 17 трав. – 3
фотогр.
596. Олімпійський день бігу : [на стадіоні “Колос”
відбулися змагання за участю студентів мед. коледжу та учнів
аграр. ліцею] // Зоря. – 2010. – 19 черв.
597. Першість Харківської області : [участь ФК
“Олімп” у третьому турі першості Харк. обл. з футболу] //
Зоря. – 2009. – 9 трав. – На фото: Наш “Олімп”.
598. Починок Н. І місце в Національному турнірі [з
баскетболу: у Дніпропетровську вихованцям обл. НВК у
складі збір. команди Харківщини вручили кубок] / Н.Починок
// Маяк. – 2006. – 23 груд. – Фотогр.
599. Рубан М. Кубок за перше місце : [у спартакіаді з
легкої атлетики серед районів та міст Харк. обл. команда
Богодухів. р-ну здобула перше місце] / М.Рубан // Маяк. –
2005. – 2 листоп. – Фотогр.
600. Рубан М. Подарунки – Богодухівщині : [на
чемпіонаті Харк. обл. зі стрибків у висоту учень колегіуму №
2 І.Григоров переміг з результатом – 2 метри; учениця
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гімназії № 1 К.Антонова посіла призове місце з результатом –
1 м 60 см] / М.Рубан // Маяк. – 2008. – 12 січ. – Фотогр.
601. Руденко Р.Г. Харківщина в історичному часі та
туристичному просторі України : препринт / Р.Г.Руденко,
О.Г.Зима, О.О.Авраменко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 24 с. – Із
змісту: Розд. 3. Харківський туристичний архіпелаг: м.
Богодухів. – С. 15-16.
602. Сав’ян К. Шахи. Перспектива є! : [відбувся
шаховий турнір з нагоди першої річниці Богодухів. район.
шах. орг. “Перспектива”] / К.Сав’ян // Маяк. – 2011. – 23
верес.
603. Федорченко Я. Районна Спартакіада – екзамен з
фізичної підготовки : [для держ. службовців проведено спорт.
змагання з чотирьох видів спорту] / Я.Федорченко // Маяк. –
2012. – 12 трав. – Фотогр.
604. Федорченко Я. Товариська зустріч ветеранів :
[матч з футболу між командами Богодухів. р-ну та Харк.
спорт. клубу “BOSS”] / Я.Федорченко // Маяк. – 2010. – 28
верес. – Фотогр.
605. Футбол : [участь ветеранів Богодухова в обл.
турнірі з міні-футболу] // Маяк. – 2011. – 22 берез. – Фотогр. –
Підпис: Федерація футболу.
606. Чернишова Т. Спорт – здоров’я і молодість : [про
ФК “Сокіл” у 1989 р. (тренер команди – О.О.Колеснік)] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2009. – 27 черв. – Фотогр. – Передрук
з газ. “Маяк”. – 1989. – 29 черв.
607. Чернишова Т. Тренер – стан його душі : [про
майстра спорту СРСР з греко-рим. боротьби і самбо
В.Г.Тризну] / Т.Чернишова // Маяк. – 2009. – 16 верес. – 2
фотогр. – (Твої люди, Богодухівщино).
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608. Чернишова Т. Успіхи були і вагомішими... :
[звітно-виборча конф. Богодухів. міжгосп. фізкульт.-оздоров.
клубу “Колос”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 20 квіт.
609. Шкурпіла В. Шахи : історія розвитку : [про
район. орг. шахістів “Перспектива” : бесіда з шахістом
В.Шкурпілою] // Маяк. – 2011. – 21 січ. – Фотогр.
610. Юзько І. Впевнена перемога молодих регіоналів
Богодухівщини : [участь збір. команди район. орг. Всеукр.
молодіж. громад. орг. “Молоді Регіони” у патріот. змаганнях
(м. Люботин)] / І.Юзько // Маяк. – 2011. – 7 жовт. – Фотогр.
611. Ярова Л. Зустріч відбулася : [про товарист.
змагання з футболу між командами ОНВК і Шевченків. шк.інтернату. Гості ознайомилися з шк. життям та дозвіллям
юних богодухівців] / Л.Ярова // Маяк. – 2006. – 29 квіт.
612. Ярова Л. Спортивні досягнення комплексу : [про
спорт. життя учнів ОНВК] / Л.Ярова // Маяк. – 2006. – 24
трав.
6.1 Богодухівська дитячо-юнацька
спортивна школа
613. Відкрита першість : [в ДЮСШ пройшла відкрита
першість з баскетболу] // Зоря. – 2009. – 14 січ. – На фото:
Колективна фотогр. команди – переможців і тренера.
614. Кочнєв Є. ДЮСШ: вчора, сьогодні, завтра /
Є.Кочнєв // Маяк. – 2002. – 19 січ.
615. Кочнєв Є. Осінні старти : Богодухів. ДЮСШ
посіла перше команд. місце серед дит.-юнац. спорт. шк. і
спорт. шк. олімп. резерву обл. / Є.Кочнєв // Маяк. – 2003. – 16
жовт.
616. Кочнєв Є. Повторив рекорд : [участь вихованців
ДЮСШ у міжнар. змаганнях з легкої атлетики (м. Суми).
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І.Григоров стрибнув у висоту на 2 метри]; “Герой змагань” :
[участь семи спортсменів в обл. чемпіонаті з легкої атлетики.
Д.Кочнєв посів призові місця в стрибках у довжину і бігу] /
Є.Кочнєв // Зоря. – 2009. – 25 берез.
617. Оксенич В. Є в нашому районі особистості : [про
здобутки вихованців ДЮСШ (тренер Є.В.Кочнєв) у
змаганнях з легкої атлетики, які проходили в Харк. манежі
ХТЗ] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 14 січ.
618. Оксенич В. На висоті КМС! : [у ДЮСШ
відбулися Всеукр. змагання зі стрибків у висоту – “12-ий
Богодухівський стрибунець” за участю учнів харк., полтав.,
золочів. шк.] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 18 берез. – Фотогр.
619. Оксенич В. Став чемпіоном України : [в Ялті на
стадіоні “Авангард” вихованець ДЮСШ Ігор Григоров посів
перше місце зі стрибків у висоту (202 см) і став чемпіоном
України серед юнаків 1992–1993 року народж.] / В.Оксенич //
Зоря. – 2009. – 25 квіт. – Фотогр.
620. Перший у спорті – перший у житті : [Михайло
Єгорович Рубан – дир. ДЮСШ, тренер з легкої атлетики з
1981 р. Його вихованці – майстри спорту, призери України,
учасники Чемпіонату світу...] // Маяк. – 2012. – 7 лют. –
Фотогр. – (Твої люди, Богодухівщино).
621. Рубан М. Богодухівські спортсмени – на висоті :
спортсмени Богодухів. ДЮСШ брали участь у Всеукр. іграх
школярів у Києві / М.Рубан // Маяк. – 2005. – 5 жовт.
622. Рубан М. Богодухівській ДЮСШ – 35 років :
[бесіда з дир. ДЮСШ М.Рубаном / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2005. – 10 верес. – Фотогр.
623. Рубан М. ДЮСШ – головна ланка в спорті : [про
досягнення вихованців шк., тренер. кадри, фінансування] /
М.Рубан // Маяк. – 2008. – 13 верес.
117

624. Рубан М. ДЮСШ – перша сходинка до професії :
[розмова з дир. ДЮСШ М.Рубаном / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2004. – 11 берез.
625. Рубан М.Є. Молодь – це наше майбутнє, спорт –
це наше життя : [бесіда з дир. ДЮСШ, тренером з легкої
атлетики М.Є.Рубаном про основні напрямки спорт.
підготовки учнів, про матеріальну базу шк. / записала
Я.Федорченко] // Маяк. – 2011. – 9 верес. – Фотогр.
626. Рубан М. Наші серед кращих : [в обл. команд.
змаганнях з легкої атлетики вихованці ДЮСШ посіли перше
місце] / М.Рубан // Маяк. – 2004. – 24 січ.
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7. Суспільно-політичне життя
627. Аналіз використання спільного майна : [на нараді
в райдержадмін. обговорювалися питання адмін. характеру,
зокрема про терит. громади Богодухова] // Маяк. – 2012. – 24
лют.
628. Богодухівський монітор : [В.І.Векленко із
Богодухова представляв Україну у складі спеціалізов.
структури ООН – міжнар. місії спостерігачів і збройних сил
України у Боснії і Герцоговині (2000–2002 рр.) та Косово
(2003–2004 рр.)] // Маяк. – 2006. – 27 трав.
629. Васенін А.С. Ювілей “народників” : [про
діяльність район. парт. орг. Нар. Партії (утворена в 1997 р. як
Аграрна Партія)] / А.С.Васенін // Маяк. – 2008. – 10 груд.
630. Василенко
М.
Створено
організацію
роботодавців : [кер. Богодухів. терит. район. орг. –
О.І.Мовчан, дир. АТ механ. з-ду] / М.Василенко // Маяк. –
2001. – 27 жовт.
631. Ветерани – гордість, гідність і оплот суспільства :
[25 років Богодухів. район раді ветеранів. О.К.Борисенко і
М.М.Тризна – чл. першої ради ветеранів] // Маяк. – 2012. – 27
берез. – 2 фотогр.
632. Вечір спогадів : [про захід район. громад. орг.
“Союз Чорнобиль Богодухівщини”] // Маяк. – 2012. – 23
берез. – Фотогр.
633. Вітаємо з нагородою : [голова район. громад. орг.
ветеранів локальних війн “Єдність” В.Літошко нагороджений
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України] // Маяк. –
2010. – 21 верес. – Фотогр.
634. Вощінін В.О. Їх об’єднують добрі справи : [про
перебування у Богодухові міжнар. мед. благодійн. табору, чл.
якого лікували, ремонтували, прибирали терит., робили
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зачіски : бесіда з кер. табору В.О.Вощініним / записав
В.Оксенич] // Зоря. – 2008. – 19 лип.
635. Голова ради ветеранів : [Віктор Миколайович
Грінько очолює райраду ветеранів з 2006 р.; працював на
керів. посадах] // Маяк. – 2008. – 10 груд. – На фото:
В.Грінько.
636. Грінько В. Волонтерському руху України – 10
років : [у 2001 р. створено Центр район. ради ветеранів] /
В.Грінько // Маяк. – 2007. – 1 груд. – На фото: Керівники
район. ради ветеранів з кращими волонтерами.
637. Грінько В.М. З ювілеєм, ветерани! : [інтерв’ю з
головою райради ветеранів В.М.Гріньком про діяльність
район. та міськ. орг., клубу “Надвечір’я”, ветеран. хору /
записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2012. – 27 берез.
638. Грінько В.М. Їх стає все менше, але про них не
забувають : [розмова з головою район. ради ветеранів
В.М.Гріньком
про
воєнно-патріот.
діяльність
орг.,
поповнення музейних експонатів в гімназії № 1 і ліцеї № 3 /
записала Л.Золотарьова] // Зоря. – 2010. – 27 берез.
639. Грінько В. Не старіють душею ветерани : [про
діяльність Богодухів. район. орг. ветеранів війни і праці за 20
років] / В.Грінько // Маяк. – 2007. – 17 берез.
640. Грінько В. Організації ветеранів України в
наступному році – 25! : [про діяльність ветеран. орг.
Богодухів. р-ну] / В.Грінько // Маяк. – 2011. – 17 черв. – Авт.
ст. – голова район. ради ветеранів.
641. Дяченко Ю. Для української молоді : [ст. голови
Богодухів. район. орг. Укр. соціал.-демокр. молоді про
діяльність орг. у краї] / Ю.Дяченко // Маяк. – 2005. – 12 жовт.
– (УСДМ – 12 років).
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642. Інформація про наявність у Богодухівському
районі легалізованих районних політичних партій станом на
26.12.2005 р. // Маяк. – 2006. – 14 січ.
643. Коновалов Л.С. Богодухівщина з Партією
регіонів: план дій на 2011–2015 рр. / Л.С.Коновалов // Маяк. –
2010. – 29 жовт.
644. В.Літошко: “Мене часто запитують, чи це, бува,
не ваші родичі?..” : [про діяльність Богодухів. район. громад.
орг. ветеранів локальних війн “Єдність”, встановлення
воїнів
пам’ятника
афганцям,
створення
музею
інтернаціоналістів в Центрі дит. та юнац. творчості : бесіда з
головою орг. “Єдність” В.Літошком / записав В.Оксенич] //
Зоря. – 2008. – 9 лют.
645. Міста малі – проблеми великі : [у Богодухові
проведено засід. голів. міськ. та селищ. рад з 27-ми містчленів Асоц. міст України] // Маяк. – 2011. – 27 трав.
646. Нагорний В.М. Народна Партія: 15 років разом :
[15 чл. район. орг. Народ. Партії – депутати райради,
А.С.Васенін – депутат облради] / В.М.Нагорний // Маяк. –
2011. – 22 листоп. – Фотогр.
647. “Надвечір’я” – ветеранська родина : [з лют. 2009
р. працює клуб при терит. центрі соц. обслуговування] //
Маяк. – 2011. – 8 лют. – Фотогр.
648. “Народний адвокат” : [у Богодухові відкрився
безкоштовний адвокат. каб.] // Маяк. – 2010. – 3 лют. –
Фотогр.
649. Оксенич В. Ветерани завжди у строю : [про
роботу Богодухів. ради ветеранів ОВС України] / В.Оксенич
// Маяк. – 2007. – 17 листоп. – На фото: Богодухів. ветерани
ОВС України.
650. Оксенич В. Герої Богодухівщини : [у 2004 р.
Богодухів. район. рада ветеранів підгот. альб. “Герої
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Богодухівщини”, до якого увійшли Герої Радянського Союзу,
Герої України та Герої Соціалістичної Праці] / В.Оксенич //
Маяк. – 2005. – 29 січ.
651. Оксенич В. “Євроавтобус. Молодь – молоді.
Європейський Союз – Україні” : [про перебування молоді із
Польщі та Німеччини у краї, Богодухові. Делегація відвідала
ліцей № 3, брала участь у засід. круглого столу] / В.Оксенич //
Маяк. – 2007. – 26 трав.
652. Оксенич В. “Єдність” як вона є : [члени район.
громад. орг. ветеранів локальних війн “Єдність” побували
вдома у свого побратима, воїна-афганця М.Чернишова] /
В.Оксенич // Маяк. – 2009. – 2 верес. – Фотогр.
653. Оксенич В. Зустріч двох поколінь : [про роботу
клубу ветеранів, голова район. ради ветеранів – В.Грінько] /
В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 27 берез. – Фотогр.
654. Оксенич В. Керівники району і міста поїхали до
США : [чл. ком. дружби “Богодухів – Бойєртаун” (існує 15
років), голова райдержадмін. П.М.Гурін і міськ. голова
Є.Б.Чуйко перебували у місті побратимі з діловим візитом] /
В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 28 верес. – Фотогр.
655. Оксенич В. У нашого району з’явився російський
побратим : [у Богодухові підписано договір про дружбу і
співпрацю Богодухів. р-ну з Мантуровським р-ном Курськ.
обл. Російської Федерації] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 25
берез. – Фотогр.
656. Організації чорнобильців – півроку : [БРГО
“Союз Чорнобиль Богодухівщини”, голова орг. – В.П.Деркач]
// Маяк. – 2012. – 1 черв. – Фотогр.
657. Парад Доброти : [з 29 черв. по 6 лип. 2008 р. у
Богодухові перебував перший в Україні Міжнар. медико-соц.
табір у складі 237 волонтерів з 9-ти країн світу] // Маяк. –
2008. – 23 лип. – Фотогр. – Спец. вип. газ. присвяч. опису
роботи волонтерів у Богодухові і р-ні.
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658. Партійні конференції політичних районних
організацій: Партія регіонів; Народна Партія; “Наша
Україна”; ВО “Батьківщина”; Соціалістична Партія України;
Партія захисників Вітчизни // Маяк. – 2010. – 8 жовт. – 5
фотогр.
659. Пугач В.І. Дружба з Бойєртауном триває :
[розмова з през. богодухів. ком. дружби “Богодухів –
Бойєртаун” В.І.Пугачом про дружні стосунки містпобратимів з 1989 р. / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2006.
– 29 квіт. – Фотогр.
660. Реальні справи роблять реальні люди : [про
діяльність Богодухів. район. орг. Партії регіонів] // Маяк. –
2011. – 24 черв. – Фотогр.
661. Сахно
Л.
Богодухівська
молодь
на
грайворонській землі : [делегація р-ну брала участь у роботі
ІІІ Міжнар. молодіж. форуму “Граница – среда инноваций:
формирование умных приграничных территорий” (Бєлгород.
обл., м. Грайворон)] / Л.Сахно // Маяк. – 2012. – 10 лип. – 4
фотогр.
662. Сахно Л. Росія – Україна: богодухівська молодь
на грайворонській землі : [участь делегації краю у роботі
рос.-укр. молодіж. форуму співробітництва “Єврорегіон
“Слобожанщина”] / Л.Сахно // Маяк. – 2010. – 3 лип. – 3
фотогр.
663. Тимченко М. 94-та річниця Великого Жовтня у
Богодухові : [за ініціативи райкому Комуніст. партії України
відбувся мітинг на пл. Леніна] / М.Тимченко // Маяк. – 2011.
– 11 листоп.
664. Традиції непорушні [воїнів-інтернаціоналістів] //
Маяк. – 2010. – 6 січ. – На фото: 7 воїнів-інтернаціоналістів
біля пам’ятника воїнам-афганцям у парку Перемоги.
665. Трипілець М. Серце віддане людям : [про
життєвий шлях секр. район. орг. ветеранів В.С.Несвіта] /
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М.Трипілець // Маяк. – 2009. – 11 січ. – (Про тих, хто нас
захищав).
666. Федорченко Я. Волонтери – люди доброї душі :
[благодійна команда міжнар. орг. “Служіння” в Богодухові.
Брала участь у ремонт.-буд. роботах, у вихованні дітей дошк.
віку] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 16 серп. – Фотогр.
667. Федорченко Я. “Ділова жінка – 2010” : [жінки –
номінантки район. фест.: лікар-хірург Н.А.Петриніна, лікарофтальмолог О.В.Сизоненко, педагог колегіуму № 2
І.Г.Безмінова, вчитель географії ліцею № 3 Л.О.Гриненко,
завідуюча ДНЗ № 7 Н.В.Назаренко, фінансисти – Т.В.Бєлая,
О.М.Закопайло, М.Г.Кулик та ін.] / Я.Федорченко // Маяк. –
2010. – 2 листоп.
668. Федорченко Я. Ти – наш біль, Афганістан : [про
роботу район. громад. орг. “Єдність”] / Я.Федорченко // Маяк.
– 2011. – 18 лют. – На фото: На могилі воїна-афганця В.Сахна
(м. Богодухів).
669. Чернишова Т. Багдадський Хадж, або їх єднає
солдатська дружба і ностальгія : [у Богодухові відбулася
святк. зустріч колиш. військовослужбовців в/ч 63148] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 1 лип. – 5 фотогр.
670. Чернишова Т. Богодухівці – на Курському
Коренському ярмарку : [на запрошення адм. Курськ. обл.
богодухів. делегація брала участь у міжнар. універс. опт.роздріб. ярмарку] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 10 лип. – 4
фотогр.
671. Чернишова Т. Богодухівщина відсвяткувала 65річчя Перемоги / Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 15 трав. –
Фотогр.
672. Чернишова Т. Дружба триває : [про перебування
юних американців з міста-побратима Бойєртауна у
Богодухові] / Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 15 верес. –
Фотогр.
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673. Чернишова Т. Крокує ювілейна естафета :
[естафета пам’яті “Слово захисникам Вітчизни” пройшла по
населеним пунктам Богодухівщини] / Т.Чернишова, О.Корж //
Маяк. – 2009. – 19 серп. – 2 фотогр.
674. Чернишова Т. “Молода жінка року – 2008” : [у
Центрі дит. та юнац. творчості вперше проведено район.
фест. Організатори заходу – упр. сім’ї та молоді
райдержадмін.] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 2 квіт. – 5
фотогр.
675. Чернишова Т. Святкувало місто... : [День
визволення Богодухова і День міста. Урочисті моменти,
вшанування нових Почесних громадян міста, покладання
квітів до мемор. Слави, свято на стадіоні “Колос; вист. карт.
худож. А.Алексєєва] / Т.Чернишова // Маяк. – 2009. – 15 серп.
– 3 фотогр.
676. Чигрин В. Немає часу нудьгувати : [дозвілля
молоді] / В.Чигрин // Слобід. край. – 2003. – 6 листоп.
677. Чубова
Н.
“Патріотизм,
професіоналізм,
порядність – Україні!” : [ст. голови регіон. орг. Партії
промисловців та п-в України] / Н.Чубова // Маяк. – 2005. – 2
черв.
678. Шалимова В. Они стояли у истоков : [о подгот.
этапе создания ветеран. орг. (1987 г.)] / В.Шалимова // Маяк.
– 2012. – 8 трав.
679. Віктор Янукович: “Усе, що запланували –
виконаємо...” : [голова Партії регіонів, прем’єр-міністр
України В.Янукович вдруге відвідав Богодухів; зустрівся з
представниками соц.-політ., громад. орг., мешканцями міста]
/ підгот. Б.Риска // Маяк. – 2007. – 27 верес. – 6 фотогр.
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8. Діяльність органів місцевої влади
680. Бєлий В. До Америки через “Відкритий світ” :
[бесіда з міськ. головою В.Бєлим, який перебував в США в
рамках прогр. “Відкритий світ”] / В.Бєлий // Маяк. – 2010. –
17 лип.
681. Белый В. “Интересы города мы поставили выше
партийных” : [беседа с мэром г. Богодухова В.Белым /
записала А.Бакларян] // Новый день. – 2008. – 7 июля.
682. Бєлий В.М. Місто обновлює обличчя : [щодо
благоустрою Богодухова, соц. допомоги : бесіда з міськ.
головою В.М.Бєлим] // Маяк. – 2010. – 6 січ. – Фотогр.
683. Бєлий В. Пріоритет – людина і її проблеми :
[інтерв’ю з міськ. головою В.М.Бєлим про діяльність
Богодухів. міськради / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2007.
– 14 лип. – Фотогр.
684. Богодухів – Мантурово: брати навік :
[представники райдержадмін., міськради перебували у рос.
регіоні;
побратими
з
Мантурово
запропонували
співробітництво в сфері нанотехнологій] // Зоря. – 2009. – 20
черв.
685. Богодухівська міська рада Богодухівського
району Харківської області, 5 сес., 6 скликання : [прийняті
рішення щодо водопостачання і водовідведення] // Маяк. –
2011. – 26 лип.
686. Виробнича екскурсія – крок у майбутнє : [про
профорієнт. роботу зі шк. молоддю Богодухів. район. центру
зайнятості] // Робота. – 2012. – 6 січ. – 2 фотогр.
687. Голубничий І.О. Святкувала і Державна
виконавча служба : [про діяльність Держ. виконавч. служби
Богодухів. район. упр. юстиції Харк. обл. : бесіда з кер.
служби І.О.Голубничим / записав В.Оксенич] // Маяк. – 2010.
– 24 груд. – Фотогр.
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688. Гурін П. Вони відповідають за добробут та
майбутнє нашого народу : [про роботу держ. службовців
Богодухів. райдержадмін.] / П.Гурін // Маяк. – 2007. – 23
черв. – 2 фотогр.
689. Гурін П.М. Пора білих акацій : [бесіда з головою
Богодухів.
райдержадмін.
П.М.Гуріним
/
записав
А.Хвильовий] // Слобід. край. – 2005. – 11 черв.
690. Гурін П.М. Пора підіймати червону калину ... :
[бесіда з головою Богодухів. райдержадмін. П.М.Гуріним /
записав І.Тесло] // Слобід. край. – 2009. – 24 жовт. – С. 7.
691. Демінська О. Такий потрібний реабілітаційний
центр : [при Богодухів. терит. центрі діє від-ня медико-соц.
реабілітації дітей-інвалідів] / О.Демінська // Маяк. – 2005. – 6
квіт. – Фотогр.
692. Дерегус П.В. Фінансовий контроль на службі у
держави : [розмова з нач. контрол.-ревіз. від. в Богодухів. р-ні
Т.В.Дерегус про діяльність фін. контролю у краї / записав
Б.Риска] // Маяк. – 2007. – 24 січ.
693. Дехтяр А. Семінар-практикум для голів місцевих
рад : [захід пройшов у груд. 2011 р. у м. Богодухів: голова
облради С.Чернов вручив Почесні грамоти Асоц. органів
місц. самоврядування міськ. голові В.М.Бєлому та секр.
міськради Н.І.Олексієнко] / А.Дехтяр // Маяк. – 2012. – 6 січ.
694. Дехтяр А. Тісна співпраця правоохоронців і
громадян має результат : [про роботу дільнич. інспекторів
Богодухів.
райвід.
міліції,
зокрема
про
майора
О.О.Пономаренка] / А.Дехтяр // Маяк. – 2011. – 2 верес.
695. М.М.Добкін: “Щоб добре жити, треба добре
працювати” : [відбулася зустріч жителів краю з головою
облдержадмін.
М.М.Добкіним
і
головою
облради
С.І.Черновим у район. Будинку культури] // Маяк. – 2012. –
13 квіт. – 4 фотогр.
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696. Житник Г. 10 років захисту та турботи : [про
роботу Богодухів. від-ня виконавчої дирекції Фонду соц.
страхування від нещасних випадків на вир-ві] / Г.Житник //
Маяк. – 2011. – 1 квіт. – Фотогр.
697. З перемогою, Богодухове! : [за результатами обл.
конкурсу “Краща сіл., селищ., міська рада” Богодухів.
міськрада посіла ІІ місце] // Маяк. – 2008. – 13 груд. – Фотогр.
698. Заполочна І. Ювілейний рік. Здобутки і плани на
майбутнє : [про роботу Упр. Пенсійного фонду України в
Богодухів. р-ні] / І.Заполочна // Маяк. – 2010. – 21 груд. –
Фотогр.
699. Коваленко Е. На варті спокою і порядку : [ст.
нач. Богодухів. РВ ГУ МВС України в Харк. обл. про
діяльність колективу міліції] / Е.Коваленко // Маяк. – 2008. –
20 груд.
700. Коваленко І. Новий відділ – для блага людини :
[з 1 черв. 2000 р. в Упр. праці та соц. захисту населення
Богодухів. райдержадмін. створено від. праці та зайнятості
населення] / І.Коваленко // Маяк. – 2001. – 3 листоп.
701. Леонід Коновалов: “Влада має задати тон” :
[розмова з головою райдержадмін. Л.Коноваловим про
перспективи діяльності місцевої влади / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2010. – 5 черв.
702. Коновалов Л.С. “Тільки та влада може бути
успішною, яка повернута до людей” : [бесіда з головою
райдержадмін. Л.С.Коноваловим / записала Т.Чернишова] //
Маяк. – 2010. – 15 жовт.
702 а. Те саме // Время регионов Харькова. – 2010. –
29 окт. – С. 9.
703. Кудленок Ю. Виховуємо відчуття власної
необхідності : [з 2005 р. діє школа волонтерів при район.
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центрі соц. служб для сім’ї, дітей та молоді] / Ю.Кудленок //
Маяк. – 2006. – 13 груд. – Фотогр.
704. Левченко В. Кращий : [про діяльність міськ.
голови, віце-президента Асоц. органів місц. самоврядування
Харк. обл. В.М.Бєлого] / В.Левченко // Зоря. – 2012. – 14 січ.
– Фотогр.
705. Левченко В. Потрібні лише професіоналам : [про
діяльність Богодухів. РВ ГУ МВС України в Харк. обл., нач. –
Е.В.Коваленко] / В.Левченко // Зоря. – 2010. – 18 груд. – На
фото: Е.В.Коваленко, О.П.Бабенко, О.О.Пономаренко,
О.М.Мунаєв та ін.
706. Левченко В. Призов – не єдине завдання : [про
Богодухів. райвійськкомат] / В.Левченко // Зоря. – 2010. – 4
груд. – На фото: В.П.Бурковський, С.М.Супрун, А.О.Завада.
707. Левченко В. Статистика – наука точна : [про
роботу від. статистики у Богодухів. р-ні] / В.Левченко // Зоря.
– 2010. – 4 груд. – Фотогр.
708. Лещенко Н.В. Знайти своє “Я” : [розмова з дир.
регіон. центру зайнятості Н.В.Лещенко про проведення
Тижня зайнятості для молоді Богодухова і р-ну / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2008. – 15 листоп. – 5 фотогр.
709. Лещенко Н.В. Роботу знайти можна. Якщо є
бажання... : [про соц. послуги Богодухів. район. центру
зайнятості] / Н.В.Лещенко // Маяк. – 2011. – 29 лип.
710. Лещенко Н. Служба зайнятості і роботодавці :
[ст. дир. район. центру зайнятості] / Н.Лещенко // Маяк. –
2002. – 26 верес.
711. Лещенко Н.В. Стан справ на ринку праці : [бесіда
з дир. Богодухів. район. центру зайнятості Н.В.Лещенко /
записав О.Корж] // Маяк. – 2009. – 26 серп.
712. Ляшенко І. Рятувальники : [про діяльність
колективу Богодухів. район. від. Голов. упр. МНС України у
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2004–2010 рр.] / І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 31 лип. – Фотогр.
– (Про людей “надзвичайної професії”).
713. [Міський голова] Володимир Бєлий – член
правління Асоціації міст України // Маяк. – 2010. – 10 груд. –
Фотогр.
714. Могилевська Н. Богодухів. З історії міського
самоврядування [Електронний ресурс] / Н.Могилевська. –
Богодухів, 2008. – 76 с. // Богодухів : міськ. портал. – Режим
доступу: http://bogodukhov-city.com.ua/book.html
715. “Молода жінка року – 2008” : [дир. район. центру
соц. служб для сім’ї, дітей та молоді Кудленок Юлія
Віталіївна – переможниця обл. фест. в номінації “Жінки –
працівниці соц. сфери по формуванню здорового способу
життя”] // Зоря. – 2008. – 5 квіт. – Фотогр.
716. Оксенич В. Державній службі зайнятості – 20
років : [проведено “круглий стіл” за участю представників
місц. влади, керівників п-в та організацій] / В.Оксенич //
Маяк. – 2010. – 3 груд.
717. Оксенич В. На першому плані – людина : [з сесії
міськ. ради ХХІV скликання] / В.Оксенич // Маяк. – 2002. –
21 листоп.
718. Оксенич В. Отримав відзнаку у службі : [заст.
командира взводу ДПС, капітан міліції А.І.Шитоха
нагороджений відзнакою МВС України “За відзнаку у
службі” І ступеня] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 21 січ. –
Фотогр.
719. Оксенич В. У ДРА відзначив день народження
тричі : [А.М.Захаров – учасник воєнних дій в Афганістані і
ліквідації наслідків аварій на ЧАЕС, юрист за фахом; має
урядові нагороди] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 18 лют. –
Фотогр.
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720. Оксенич В. Хто хоче працювати – роботу знайде :
[район. центр зайнятості] / В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 1
черв. – 2 фотогр.
721. Олексенко Н. Економічний розвиток міста : [про
роботу від. економ. розвитку Богодухів. міськради] /
Н.Олексенко // Маяк. – 2003. – 8 листоп.
722. Податки – джерело розвитку та добробуту країни
: [про роботу колективу Держ. податк. інспекції у Богодухів.
р-ні (кер. – І.Каріх)] // Маяк. – 2010. – 30 черв. – Фотогр.
723. Призначено керівника району : [розпорядженням
Президента України від 15 квіт. 2010 р. призначено
Коновалова Леоніда Станіславовича головою Богодухів.
райдержадмін.] // Маяк. – 2010. – 21 квіт. – Фотогр.
724. Районна програма “Діти України” : [в 2001–2005
рр.] // Маяк. – 2001. – 26 лип. – (У райдержадміністрації).
725. Соломаха В.О. Люди мужніх професій : [ст. нач.
Богодухів. район. від. Голов. упр. МНС України про
працівників пожежної, аварійно-рятувальної служб, зокрема
А.М.Шевченка, С.О.Криська, О.Л.Калініченка, В.П.Турченка]
/ В.О.Соломаха // Маяк. – 2008. – 20 верес.
726. Супрун С.М. Будні військового комісаріату :
[бесіда з кер. Богодухів. об’єднаного міськ. військ.
комісаріату, підполковником С.М.Супруном про основ.
функції, заходи і завдання установи] // Маяк. – 2008. – 3 груд.
– Фотогр.
727. Супрун С. 90 років військкомату : [історія та
сучасність] / С.Супрун // Маяк. – 2009. – 2 груд.
728. Таран В. Пожежна охорона в Богодухові : [іст.
нарис] / В.Таран // Маяк. – 1995. – 10 берез.
729. Тетянчук В.О. Податківці працюють для
добробуту держави : [про методи роботи колективу Держ.
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податк. інспекції по Богодухів. р-ну] / В.О.Тетянчук // Маяк. –
2008. – 2 лип. – 4 фотогр.
730. Тризна В.І. Дільничні інспектори міліції – основа
райвідділу : [бесіда із заст. нач. райвідділу міліції, нач. міліції
громад. безпеки підполковником В.І.Тризною щодо
забезпечення безпеки в місті / записав О.Калина] // Зоря. –
2008. – 20 груд. – Фотогр.
731. Тризна Д. Про взаємодію районної державної
адміністрації з органами місцевого самоврядування району /
Д.Тризна // Маяк. – 2007. – 5 груд.
732. Украина: регионы. Харьковская область, 1932–
2002. 500 влиятельных личностей / Вост.-Укр. биогр. ин-т ;
ред. В.Федосова. – Х., 2002. – 272 с. : фот. – Из содерж.:
Богодуховский район : [Тризна Дмитрий Кириллович: пред.
райгосадминистрации с 1996 г.]. – С. 193 : фот.
733. Федорченко Я. [Проведено] ярмарок вакансій.
Шанс для тих, хто шукає роботу / Я.Федорченко // Маяк. –
2011. – 14 жовт. – 4 фотогр.
734. Федорченко Я. Червоний Хрест. Надія і допомога
: [про діяльність район. орг. Т-ва Червоного Хреста (кер.
І.А.Чайка)] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 11 лют.
735. Формула успіху: досвід ветеранів – здобутки
податк. служби – ДПУ у Богодухів. р-ні, створен. майже 21
рік тому // Маяк. – 2011. – 1 лип. – На фото: Колектив (44
фахівця) Держ. податк. інспекції.
736. Чайка І. Сумісна праця на благо людей : [про
допомогу жителям міста і р-ну з боку Богодухів. район. орг.
Т-ва Червоного Хреста України та міжнар. благодійн. фонду
“Служіння”] / І.Чайка // Маяк. – 2011. – 19 серп.
737. Чайка І.А. Червоний Хрест – милосердя і
гуманність : [бесіда з головою район. орг. Т-ва Червоного
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Хреста України І.А.Чайкою про проведення благодійн. акцій
у місті] / І.А.Чайка // Маяк. – 2012. – 8 трав.
738. Чернишова Т. Ветерани – міська влада: тісна
співпраця : [у Богодухові проживає 67 ветеранів ВВВ] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 7 серп. – 2 фотогр.
739. Чернишова Т. Все життя – між домом і роботою :
[про нач. упр. вет. медицини Богодухів. р-ну І.С.Зміївського,
який у цьому році відзначає 60-річний ювілей] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2009. – 23 верес. – Фотогр.
740. Чернишова Т. Життєве кредо: “Дбати про
людей” : [голові райдержадмін. П.М.Гуріну вручено Почесну
грамоту Кабінету Міністрів України] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2008. – 28 трав. – Фотогр.
741. Чернишова Т. Казначей за покликанням : [про
голов. казначея Упр. Держ. казначейства у Богодухів. р-ні
Ольгу Вікторівну Кремлякову] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008.
– 30 квіт. – Фотогр.
742. Чернишова Т. Слово про мера : [Володимир
Миколайовича Бєлий – колиш. дир. навч.-вихов. комплексу,
голова район. т-ва “Колос”, з квіт. 2006 р. – голова міськ.
ради] / Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 15 квіт. – Фотогр.
743. Чернишова Т. Чорнобиль ніколи не стане
минулим : [міськ. голову В.М.Бєлого нагороджено відзнакою
“Чорнобильська пошана”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 13
трав. – 2 фотогр.
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9. Релігія. Церква
744. Знайомтесь: новий Благочинний : [13 листоп.
2008 р. отця Стефанія Бугора призначено протоієреєм,
настоятелем Свято-Покровського храму та Благочинним ІІІ
Благочинницького округу] // Зоря. – 2008. – 13 груд. –
Фотогр.
745. Ляшенко И. Церковь в законе: можно и о
строительстве подумать : [о стр-ве Свято-Покровского храма
в Богодухове] / И.Ляшенко // Панорама. – 1992. – Берез. (№
12). – С. 6.
746. Оксенич В. Служив у Свято-Покровському храмі
: [про настоятеля храму початку 2000-х рр. протоієрея
Михайла Богачова] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 2 трав.
747. Оксенич В. Ця подія увійде в історію : [6 квіт. на
міськ. кладовищі освячена каплиця. Її збудовано на місці, де
колись знаходилася церква Усіх Святих] / В.Оксенич // Маяк.
– 2010. – 10 квіт. – Фотогр.
748. Освячено місце [біля меморіалу Слави] для
[дерев’яного Свято-Успенського храму] // Маяк. – 2010. – 18
серп. – 2 фотогр.
749. Річниця недільної школи : [25 січ. 2009 р. з
благословення
отця
Стефанія,
настоятеля
СвятоПокровського храму, була організована неділ. шк.] // Маяк. –
2010. – 27 січ. – Фотогр.
750. Свято-Духівський храм. Спільно храм зведено –
разом до спасіння прийдемо : [за результатами громад.
слухань прийнято рішення про буд-во храму у місті на пл.
Кірова] // Маяк. – 2011. – 15 лип. – Підпис: Наш кор.
751. Стефаній, протоієрей. В Ім’я Духа Святого... :
[про відбудову Храму Святого Духа : бесіда з настоятелем
Свято-Покровського храму протоієреєм Стефанієм / записала
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І.Ляшенко] // Зоря. – 2010. – 27 листоп. – На фото: Модель
Храму.
752. Стефаній, отець. На користь духовному життю :
[розмова з настоятелем богодухів. храму (з 2008 р.) отцем
Стефанієм про створення неділ. шк. та реставрацію храму /
записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2009. – 6 черв. – Фотогр.
753. Стефаній, отець. Покрова – храмове свято
богодухівців : [бесіда з отцем Стефанієм, настоятелем СвятоПокровського храму про церков. свята, історію храмів у місті
/ записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2011. – 14 жовт. – Фотогр.
754. Стефаній, протоієрей. Працює “Недільна школа”
: [про роботу шк. для дорослих і дітей : бесіда з настоятелем
Свято-Покровського храму, протоієреєм Стефанієм / записав
В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 18 берез.
755. Хрести – охоронці : [за ініціативи отця Стефанія і
за сприяння міськ. голови В.Бєлого на в’їздах-виїздах міста
встановлено чотири православн. хрести] // Маяк. – 2009. – 3
черв. – Фотогр.
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Маяк. – 2010. – 6 січ. – На фото: Свято-Покровський храм.
757. Чернишова Т. Свято-Покровському храму – 15 :
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10. Освіта.
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782. Корж О. Термінал – на допомогу школярам :
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139
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райдержадмін. В.В.Церковну] // Маяк. – 2004. – 24 квіт. –
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люди, Богодухівщино).
797. Чернишова Т. Богодухів – Бойєртаун : [амер.
вчителі відвідали укр. місто-побратим з метою спілкування і
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806. Левченко В. Зберемося разом ... в дитсадку :
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за звання “кращих” : [кращими визнано ДНЗ № 7 і № 9] /
І.Ляшенко // Зоря. – 2007. – 4 верес. – 5 фотогр.
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[бесіда із зав. ДНЗ № 9 “Берізка” О.М.Лященко / записала
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811. Мовчан Т. Час рікою пливе ... : [дит. навч. заклад
№ 8 “Казка”] / Т.Мовчан // Маяк. – 2009. – 7 жовт. – 2 фотогр.
812. Нечай Л. Гордість колективу : [Людмила
Сергіївна Білоус – вихователь-методист дитсадка № 5
“Ялинка”] / Л.Нечай // Маяк. – 2011. – 7 трав. – Фотогр.
813. Нечай Л.Г. Така вже в неї доля : [про Варвару
Трохимівну Куліш, яка 44 роки очолює ясла-садок “Ялинка”]
/ Л.Г.Нечай // Маяк. – 2007. – 15 груд. – Фотогр.
814. Пошана людей – велике багатство : [про жит. та
труд. шлях зав. ДНЗ № 5 “Ялинка” Людмилу Григорівну
Нечай] // Маяк. – 2006. – 15 лют. – Підпис: З повагою
колектив ДНЗ № 5.
815. Рочинська Л. Дитсадки: проблеми, здобутки,
перспективи : [інтерв’ю із заст. міськ. голови Л.І.Рочинською.
В місті діє 6 комун. ДНЗ] // Маяк. – 2009. – 24 жовт. – 7
фотогр.
816. Сєргєєва Я. До дітей з любов’ю і турботою : [про
вихователя ДНЗ № 8 “Казка” Мілену Ігорівну Білоус] /
Я.Сєргєєва // Маяк. – 2012. – 13 січ. – Фотогр.
817. Солошенко Л. “Дзвіночок” кличе малечу : [про
роботу дит. садка (зав. закл. – В.І.Бондар з 1986 р.)] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2012. – 27 січ. – 4 фотогр.
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[дитсадок існує 48 років (зав. закл. – Л.Г.Нечай) : про навч.виховну роботу ] / Л.Солошенко // Маяк. – 2011. – 28 жовт. –
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10.2 Богодухівський спеціальний
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[переможцем район. конкурсу стала вчитель образотв.
мистец. Богодухів. РНВК Т.Г.Кравченко] / О.Атріщенко //
Маяк. – 2003. – 7 берез.
828. “Валентина” – значить “сильна” : [Куліш В.О. –
вчитель фізкультури, заст. дир. з вихов. роботи шк.інтернату] // Маяк. – 2008. – 27 груд. – Фотогр. – Підпис: Пед.
та учнів. колектив ОНВК.
829. 10 жовтня – день народження школи-інтернату
(ОНВК) : [1962 р.] // Маяк. – 2009. – 10 жовт. – Фотогр.
830. Є такий “Ротарі-клуб Харків-Мрія” : [чл. клубу
відвідали своїх підшефних – учнів ОНВК. Шефи придбали
для навч. закл. універс. спорт. майданчик] // Зоря. – 2008. – 26
квіт. – Фотогр.
831. Калина О. Роботи побували і у Києві : [про
гуртки “М’яка іграшка” та “Художня виставка” (кер. –
Е.Духота) в ОНВК. Вишитий портр. Богдана Хмельницького
(авт. – А.Чистякова) був представлений на всеукр. вист.] /
О.Калина // Зоря. – 2008. – 26 квіт. – Фотогр.
832. Оксенич В. Володимир Лєпесій: “Досить
допомагати одними словами – потрібні конкретні справи!” :
[про благодійну допомогу громадськості краю і Харкова
(зокрема ТОВ “Фін.-буд. групи”, дир. – В.Лєпесій) дітям
ОНВК] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 6 верес. – Фотогр.
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833. Оксенич В. “Недільна” школа подарувала свято
дітям : [учні неділ. шк. виступили з концертом у шк.інтернаті] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 10 квіт. – Фотогр.
834. Оксенич В. Щоб початок був благословенний :
[24 випускника ОНВК отримали спец. “плодоовочівник” та
“тваринник”] / В.Оксенич // Маяк. – 2009. – 4 лип. – Фотогр.
835. Побували у ТОВ СП “Родіна” : [для учнів за спец.
“тваринник” організована навч.-вироб. практика] // Маяк. –
2012. – 10 лют. – Фотогр.
836. Покришкіна Т.В. Навчання – то важка праця :
[бесіда із заст. дир. з навч.-метод. роботи РНВК
Т.В.Покришкіною] // Маяк. – 2004. – 15 квіт.
837. Покришкіна Т. Не лише навчаються : [бесіда з
заст. дир. з навч.-метод. роботи РВНК Т.В.Покришкіною про
10-річну роботу в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО /
записав В.Оксенич] // Маяк. – 2004. – 3 черв. – Фотогр.
838. Трипілець М. Хай грає духовий оркестр : [про
кер. оркестру Богодухів. шк.-інтернату М.П.Духоту] /
М.Трипілець // Маяк. – 2000. – 21 верес.
839. Трипілець М. Ювілей домівки поколінь /
М.Трипілець // Маяк. – 2002. – 24 жовт. – (Школі-інтернату –
40 років).
840. У новий навчальний рік – з новою назвою : [обл.
НВК перейменовано в комун. закл. “Богодухів. спец. навч.вихов. комплекс”] // Маяк. – 2011. – 9 верес.
841. Чернишова Т. За покликом душі : [за
результатами 12-го район. конкурсу “Учитель року – 2001”
переміг вчитель фіз. виховання І.О.Дзюба з РНВК] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2001. – 27 січ.
842. Як живеш, ОНВК? // Маяк. – 2011. – 22 квіт. –
Зміст: Веселі канікули; І знову разом! : [зустріч випускників
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2002–2010 рр.]; Зустріч з А.С.Васеніним : [благодійна
допомога з боку СФГ “Промінь”].
843. Ярова Л. Оздоровчий табір “Ластівка” відкрито
[для учнів ОНВК м. Богодухова] / Л.Ярова // Маяк. – 2006. –
21 черв.
10.3 Богодухівський дитячий будинок-інтернат
844. “Літня мандрівка до професій” : [у дит. будинкуінтернаті проведено різноманіт. профорієнтаційні конкурси,
ігри...] // Маяк. – 2011. – 27 серп. – Підпис: Наш кор.
845. Оксенич В. “Класику – в класи” : [дит. будинокінтернат – учасник проекту “Гуманітарна ініціатива: Класику
в класи” (орг. проекту – газ. “Комсомол. правда в Украине”).
Колекцію кн. було передано до будинку-інтернату] /
В.Оксенич // Маяк. – 2008. – 9 квіт. – Фотогр.
846. Про відзначення державними нагородами
України працівників соціальної сфери України : указ
Президента України, 2 листоп. 2006 р. № 930 : [присвоїти
почес. звання “Засл. працівник соц. сфери України” Панову
Ф.І. – дир. комун. установи “Богодухів. дит. будинокінтернат”] // Уряд. кур’єр. – 2006. – 8 листоп.
847. Солошенко Л. Будні будинку-інтернату : [про
роботу комун. установи та його дир. Г.І.Доброшенка] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2007. – 2 груд. – 2 фотогр.
10.4 Богодухівська гімназія № 1
848. Богодухівська гімназія № 1 : [ведеться підготовка
учнів за двома профілями: історичним і фізико-мат.; дир. –
О.Д.Вєтров; працює наук. т-во “Пошук”] / підгот.
Л.Солошенко // Маяк. – 2011. – 2 груд.
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849. Богодухівська гімназія № 1 – призер імітаційної
рольової гри “Модель ЮНЕСКО” на ХІІІ Всеукраїнській
конференції, [26-28 верес. 2011 р., поблизу м. Севастополь] //
Маяк. – 2011. – 21 жовт. – Фотогр.
850. Вєтров О. Богодухівській школі № 1 – 40 років :
[бесіда з дир. гімназії № 1 О.Вєтровим / записав В.Оксенич] //
Маяк. – 2005. – 9 лют. – 2 фотогр.
851. Вєтров О. Весна – пора розквіту освітніх проектів
: [на ХVІІ Харк. обл. виставці-ярмарку пед. ідей та технологій
відзначено роботи педагогів гімназії: вчителя етики і худож.
культури О.К.Михасюк, заст. дир. Т.Л.Віннікову та
Т.В.Покришкіну] / О.Вєтров // Маяк. – 2010. – 10 квіт. –
Фотогр.
852. Гімназія № 1 – серед лідерів : [за результатами
обл. конкурсу “Школа року – 2007” перемогла богодухів.
гімназія № 1 (дир. О.Д.Вєтров). Навч. закл. – лауреат обл.
етапу Всеукр. конкурсу-захисту сучасної моделі навч. закл.
“Школа сприяння здоров’ю” (2006 р.)] // Зоря. – 2008. – 8
листоп. – Фотогр.
853. Голодніков О.Г. Учні отримують путівку в життя
: [про вироб. навчання в гімназії : бесіда з вчителем
О.Г.Голодніковим / записав О.Калина] // Зоря. – 2008. – 27
верес. – Фотогр.
854. Гунько Л. Вчимося жити разом : [делегація
гімназії – учасник ХІ Всеукр. конф. Асоційованих шк.
ЮНЕСКО в Києві] / Л.Гунько // Маяк. – 2010. – 21 квіт. –
Фотогр.
855. Добром сповнене життя : [про вчителя історії
Валентину Вікторівну Яковлєву] // Маяк. – 2008. – 12 берез. –
Фотогр. – Підпис: Колектив Богодухів. гімназії № 1.
856. Долею обрана бути вчителем!; Прекрасний
вчитель і неперевершений класний керівник!; Вітаємо і
пишаємось! : [Дронова Тетяна Іванівна – учитель
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математики] // Маяк. – 2011. – 16 серп. – Фотогр. – Підписи:
Колектив Богодухів. гімназії № 1, учні гімназії, батьки.
857. Левченко В. Перші – в усьому : [гімназія № 1 –
Асоційована шк. ЮНЕСКО; закл. постійно бере участь у
щоріч. Всеукр. конф., творч. конкурсах та турнірах: Петра
Яцика, “Колосок”, “Русский медвежонок” тощо] / В.Левченко
// Зоря. – 2012. – 18 лют. – 2 фотогр.
858. Ми Вас, любимо, Надіє Василівно...; Добром
наповнене життя... : [вчитель-методист хімії гімназії № 1 (з
1986 р.), “Відмінник освіти України” Надія Василівна
Кириченко] // Маяк. – 2011. – 5 серп. – Фотогр. – Підпис:
Учні 10-Б і їхні батьки.
859. На добро, на щастя... : [про вчителя гімназії № 1 з
28-річним стажем Маслак Людмилу Вікторівну. 10 років вона
була президентом т-ва дружби міст-побратимів “БогодухівБойєртаун”] // Маяк. – 2008. – 1 берез. – Фотогр. – Підпис:
Колектив Богодухів. гімназії № 1.
860. Наш Микола Васильович [Торяник] – ювіляр :
[вчитель фізики й математики, дир. гімназії № 1, “Відмінник
нар. освіти”] // Маяк. – 2011. – 22 квіт. – Фотогр. – Підпис: З
повагою, колектив Богодухів. гімназії № 1.
861. Ним гордяться колеги, учні, друзі : [про сучас.
методи викладання предмету автосправи вчителем гімназії
О.Г.Голодніковим] // Маяк. – 2008. – 27 верес. – Підпис:
Колектив Богодухів. гімназії № 1.
862. Оксенич В. Гімназія зустрічала гостей... :
[придбано автобус Бориспіл. автозаводу (БАЗ)] / В.Оксенич //
Маяк. – 2006. – 4 січ.
863. Покришкіна Т. Гімназія № 1 – серед лідерів
області : [за результатами виставки-конкурсу з пед. досвіду
“Освіта Харківщини ХХІ ст.” гімназія посіла 2-ге місце] /
Т.Покришкіна // Маяк. – 2008. – 6 груд.
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864. Покришкіна Т. Історія школи № 1 [тепер –
гімназія № 1] / Т.Покришкіна // Маяк. – 2005. – 27 серп.
865. Просяник Т. “Якщо хочеш миру, готуйся до
нього” : [учні Ярошенко І., Просяник Т. та вчитель гімназії
Церковна В.В. – учасники ІХ Конф. учнів Асоційованих шк.
ЮНЕСКО (м. Київ)] / Т.Просяник // Маяк. – 2008. – 19 січ. – 2
фотогр.
866. Сахно О. Вчителько моя, зоре світова... : [про
вчителя Богодухів. серед. шк. № 1 В.Ю.Третякову] / О.Сахно
// Маяк. – 1991. – 14 груд.
867. Світло душі твоєї осяє дорогу мені : [про викл.
рос. мови і світової л-ри, вчителя-методиста гімназії Тетяну
Василівну Назаренко] // Маяк. – 2011. – 1 лип. – Фотогр.
868. Серце віддане людям : [про вчителя початк. кл.
гімназії Наталію Миколаївну Сокирко] // Маяк. – 2008. – 5
квіт. – Фотогр. – Підпис: Колеги.
869. Солошенко Л. Зустріч з прекрасним : [у гімназії
відбувся вечір класич. музики, романсів та укр. нар. пісні] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2008. – 12 берез.
10.5 Богодухівський колегіум № 2
870. Безмінова І. Розвивати гармонійну особистість :
[з 2006/2007 навч. року ЗОШ № 2 перейменовано у Богодухів.
колегіум № 2] / І.Безмінова // Маяк. – 2006. – 23 серп.
871. Богодухівський колегіум № 2 : [навч. закл. ІІ-ІІІ
ступенів філол.-філос. та культ.-естет. профілю; дир. –
І.Г.Безмінова; колегіум співпрацює з Корпусом Миру США;
діє ресурсний центр англ. мови] / підгот. Л.Солошенко //
Маяк. – 2011. – 2 груд.
872. Вітаємо з перемогою! : [учениці колегіуму
В.Бутильська і М.Шевченко побували в Чехії і Франції; брали
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участь у міжнар. конкурсах і повернулися з перемогою] //
Маяк. – 2011. – 15 квіт. – 2 фотогр.
873. Вчитель від Бога : [Дана Володимирівна Оксенич
викладає близько 30 років зарубіж. л-ру та рос. мову в
колегіумі] // Маяк. – 2011. – 23 серп. – Підпис: Ваші
випускники 2009 р.
874. Вчитель – назавжди : [Валентина Іванівна
Костенко – вчитель укр. мови і л-ри. Має чимало подяк і
нагород, зокрема Грамоту Кабінету Міністрів України] //
Маяк. – 2011. – 3 черв. – Фотогр.
875. Гарбуз В. Знайомство з рідним краєм : [учні
колегіуму побували у с. Петропавлівка з метою вивчення
екол. стану степ. балки] / В.Гарбуз // Маяк. – 2010. – 12 черв.
876. Дем’яненко К. Обдаровані діти – наша гордість :
[ст. дир. ЗОШ № 2] / К.Дем’яненко // Маяк. – 2004. – 13 берез.
877. Дем’яненко К. Працюємо для майбутнього
покоління : [бесіда з дир. ЗОШ № 2 К.Дем’яненком / записав
В.Оксенич] // Маяк. – 2005. – 22 січ. – Фотогр.
878. Дем’яненко К. Школа – другий рік : [бесіда з дир.
Богодухів. ЗОШ № 2 К.Н.Дем’яненком / записав В.Оксенич]
// Маяк. – 2002. – 19 жовт.
879. Директорами не народжуються – ними стають :
[про дир. колегіуму Безмінову Інну Георгійовну] // Маяк. –
2010. – 15 жовт.
880. З Болгарії – з дипломами : [танці і спів
В.Бутильської і К.Мацюк журі Міжнар. фест.-конкурсу
“Слов’янський вінець” відзначило кращими ] // Маяк. – 2011.
– 23 верес. – Фотогр.
881. З вірою у краще, з надією у майбутнє : [про
Костянтина Назаровича Дем’яненка, колиш. дир. ЗОШ № 2
(керував понад 30 років)] // Маяк. – 2008. – 24 трав. – Фотогр.
– Підпис: Колектив колегіуму № 2.
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882. З любов’ю до рідного слова : [про плідну роботу
метод. об-ня вчителів укр. мови і л-ри колегіуму № 2] // Маяк.
– 2008. – 8 листоп. – Фотогр.
883. З ювілеєм, дорога колего : [Лідія Єгорівна
Пилипенко – учитель біології і хімії, “Відмінник освіти
України”. Працює у колегіумі 27 років] // Маяк. – 2011. – 4
листоп. – Фотогр.
884. Кійко А. Серце велике і чуйне : [про вчительку
укр. мови та л-ри ЗОШ № 2, кер. літ. студії “Поетична квітка”
В.І.Костенко] / А.Кійко // Маяк. – 2004. – 31 січ.
885. Кращі грані педагогічної творчості : [вчитель
біології Т.І.Заполочна – “Учитель року – 2011”] // Маяк. –
2012. – 24 січ. – Фотогр.
886. Многії літа, дорога нашо! : [Ніна Володимирівна
Шелкова: вчитель світової л-ри і рос. мови] // Маяк. – 2012. –
13 січ. – Фотогр. – Підпис: Колектив Богодухів. колегіуму №
2.
887.* Мусієнко В. Все залишається людям : [про
А.П.Олексеєнка, вчителя математики серед. шк. № 2] /
В.Мусієнко // Маяк. – 1975. – 4 жовт.
888. Назаренко О. Хай довгою буде життєва дорога :
[про вчительку укр. мови та л-ри ЗОШ № 2, кер. літ. студії
“Поетична квітка” В.І.Костенко] / О.Назаренко // Маяк. –
2004. – 5 лют. – Фотогр.
889. Наші діти поїдуть на гастролі : [про здобутки
колективу схід. танців] // Зоря. – 2008. – 14 черв. – 2 фотогр. –
Підпис: Від імені батьків. ком. шк. схід. танців “Бхагішварі” –
М.Бутильська.
890. Оксенич В. Відпочивають і поглиблюють знання
англійської мови : [в оздоровч. таборі при колегіумі № 2
працював так званий мовний табір] / В.Оксенич // Маяк. –
2010. – 12 черв.
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891. Оксенич В. Географію вивчають по-новому : [у
геогр. кл. запроваджено мультимедійну дошку] / В.Оксенич //
Зоря . – 2008 . – 12 квіт. – На фото: Вчитель географії
В.Ємельяненко біля мультимед. дошки; Так виглядають
комп’ютери з проектором.
892. Оксенич В. Учні колегіуму вивчають англійську з
“першоджерела” : [волонтер з США Р.Мартінез навчає учнів
вільно розмовляти англійською] / В.Оксенич // Маяк. – 2007.
– 7 лют. – Фотогр.
893. Солошенко Л. Всеукраїнський конкурс “Моя
країна – Україна”. В одинадцятикласниці [колегіуму] Валерії
Фесенко з Богодухова – диплом І ступеня : [її дослід. робота,
присвяч. творчості П.Тичини] / Л.Солошенко // Маяк. – 2011.
– 21 жовт. – Фотогр.
894. Солошенко Л. ЇЇ щастя – у творчості : [про
вчительку труд. навчання Марину Миколаївну Кіпріч] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2010. – 19 листоп. – 3 фотогр.
895. Спасибі за добре серце і людяність : [вчитель
біології Лариса Григорівна Бець] // Маяк. – 2012. – 21 лют. –
Фотогр. – Підпис: Колектив Богодухів. колегіуму № 2.
896. Співпраця – це успіх : [про пед. колектив навч.
закл.] // Маяк. – 2008. – 4 жовт. – На фото: Педагоги
колегіуму № 2.
897. Тараненко М. В освітнім сяйві Богодухова :
[ЗОШ № 2 реорганізована у колегіум № 2] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2006. – 30 верес.
898. Федорченко Я. Наші таланти : [на V Міжнар.
фест.-конкурсі “Слов’янський вінець” учениця Богодухів.
колегіуму В.Бутильська посіла перше місце в номінації
“Хореографія – соло”] / Я.Федорченко // Маяк. – 2010. – 10
верес. – Фотогр.
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899. Чернишова Т. Кожний клас – ніби перше
причастя! Кожен учень – як рідне дитя : [про вчителя укр.
мови і л-ри Олену Леонідівну Назаренко] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2012. – 7 берез. – Фотогр.
900. Чернишова Т. Щоб не забулося минуле : [з 1987
р. в колегіумі діє народознавч. музей] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2010. – 24 лют. – Фотогр.
901. Школа року – колегіум № 2 : [навч. закл. визнано
лауреатом обл. конкурсу “Школа року – 2008”] // Маяк. –
2008. – 3 груд. – Фотогр.
10.6 Богодухівський ліцей № 3
902. Богодухівський ліцей № 3 : [в навч. закл.
працюють профіл. кл. за напрямами: природн.-мат., суспіл.гуманіт. та технолог.; дир. – О.В.Рубаник] / підгот.
Л.Солошенко // Маяк. – 2011. – 2 груд.
903. Брехунова О. Творчість пробуджує талант... :
[щодо розвитку обдарованих і здібних дітей в ліцеї] /
О.Брехунова // Маяк. – 2007. – 6 черв.
904. “Бхагіджая” – гурток східних танців : [з лют.
2007 р. у ліцеї № 3 працює школа схід. танцю (кер. –
Є.Попова); переможниці різноманіт. конкурсів – Іра Пода,
Маргарита Трипілець, Валерія Трипілець] // Зоря. – 2008. – 2
лют. – 4 фотогр.
905. Відкриття музею в Богодухівському ліцеї №3 : до
65 річчя з дня Перемоги [Електронний ресурс] : [7 трав. 2010
р. відкрито музей навч. закладу, експозиція “Безсмертний
подвиг народу”] // Богодухів. – Режим доступу:
http://bogodukhov-city.com.ua/bogodukhov/osvita/237-vidkrittyamuzeyu-v-bogoduxivskomu-liceyi-3-do-65-richchya-z-dnyaperemogi.html
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906. Есть такие учителя... : [преп. рус. яз. и зарубеж.
лит. Людмила Борисовна Лихачева] // Маяк. – 2012. – 17 лют.
– Подпись: Родит. ком. ... лицея № 3.
907. Загорулько Т. Ліцей – це храм науки, творчості,
співпраці, взаєморозуміння і дружби : [про досягнення ліцею]
/ Т.Загорулько // Маяк. – 2012. – 20 квіт. – 4 фотогр.
908. Загорулько Т. Ласкаво запрошуємо до ліцейської
“Веселкової країни” : [про почат. освіту у ліцеї] /
Т.Загорулько // Маяк. – 2010. – 24 берез. – Фотогр.
909. Загорулько Т. Маленькі жителі країни
Веселкової : [проведено свято “Посвята учнів 1-2-х кл. в
жителі країни Веселкової”] / Т.Загорулько // Маяк. – 2012. –
17 січ. – Фотогр.
910. Золотий ювілей золотої жінки... : [про вчителя
укр. мови і л-ри Фатюкову Людмилу Анатоліївну] // Маяк. –
2011. – 18 січ. – Фотогр. – Підпис: Колектив Богодухів. ліцею
№ 3.
911. Зустріч випускників у рідній школі : [за
ініціативи та підтримки дир. ліцею О.В.Рубаник розпочато
роботу з орг. свята “Зустріч випускників”] // Маяк. – 2012. –
10 лют. – 2 фотогр.
912. Класний керівник : [вчитель Кривко Тамара
Олександрівна викладає музику, світову худож. л-ру] //
Мартинов Г.С. Згадаймо всіх поіменно: нариси / [авт.-уклад.]
Г.С.Мартинов. – Богодухів ; Х., 2007. – С. 100-101.
913. Мошенська Л. Пам’ятай минуле, думай про
майбутнє : [в 2010 р. в ліцеї створено музей] / Л.Мошенська //
Маяк. – 2011. – 22 квіт. – На фото: Дир. музею С.В.Віннікова.
914. Оксенич В. Школа називається просто...
“Яджешварі Бхагіджая” : [танцюв. колектив – актив. учасник
культ.-мистец. заходів міста] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 23
лют.
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915. Панова Н. Шлях, початий у ХІХ столітті :
Богодухів. СШ № 3 – 135 років / Н.Панова // Маяк. – 2003. –
13 лют.
916. Слово про колегу : [про вчителя початк. кл. Ніну
Іванівну Бугайову] // Маяк. – 2010. –14 верес. – Фотогр.
917. Солошенко Л. “Учитель року – 2010” : [вчитель
географії Лариса Олексіївна Гриненко – переможниця район.
конкурсу] / Л.Солошенко // Маяк. – 2010. – 17 лют. – Фотогр.
918. Тиждень ліцею : [навч. закл. нового типу працює
5 років; в ньому 28 кл.; організовано допрофіл. і профіл.
навчання, є заоч. кл.; дир. Н.Г.Панова має нагороду – медаль
“Василь Сухомлинський”] // Маяк. – 2008. – 1 листоп.
919. Тронько Н. Перемогла краса : [у ліцеї проведено
конкурс “Міс Попелюшка – 2006”] / Н.Тронько // Маяк. –
2006. – 12 квіт.
920. Учитель, перед іменем твоїм... : розповіді про
жінок-ювілярок ліцею : [С.Г.Петухова, К.І.Івах, О.М.Оксенич,
Т.М.Мельникова, Н.В.Кука, Л.М.Пилипенко, В.І.Павленко] //
Маяк. – 2005. – 5 берез. – 8 фотогр.
921. Фатюкова Л. Мудрість жінки-педагога : [про
вчителя-методиста, заст. дир. з навч.-вихов. роботи
Брехунову Олену Львівну] / Л.Фатюкова // Маяк. – 2007. – 14
квіт. – Фотогр.
922. Фатюкова Л. Юні інтелектуали ліцею : [про
наук.-метод. роботу ліцею] / Л.Фатюкова // Маяк. – 2004. – 17
січ.
923. Чернишова Т. Відновлення роботи власного
народознавчого музею в ліцеі №3 [Електронний ресурс] :
[музей створено у 1987 р.] / Т.Чернишова // Богодухів. –
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/bogodukhov/osvita/176-vidnovlennya-robotivlasnogo-narodoznavchogo-muzeyu-v-licei-2.html
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924. Чернишова Т. Ось така вона, третя школа... :
[навч.-вихов. робота; 11 років діють кл. з заоч. навчанням; у
шк. – 2 спорт. зали, 2 б-ки з чит. залом, ізостудія; працюють
психолог, соц. педагог, логопед] / Т.Чернишова // Маяк. –
2001. – 19 квіт.
925. Школа – частина її біографії : [про дир. ЗОШ І-ІV
ступенів № 3 Н.Г.Панову] // Маяк. – 2003. – 3 трав.
10.7 Богодухівська дитяча музична школа
ім. В.Т.Борисова
926. А музика вічна : [у муз. шк. відбувся ювіл. вечір
викл. по кл. фортепіано Л.Б.Капустіної] // Маяк. – 2006. – 24
трав. – Фотогр.
927. Відкрито Воскресну школу : [у приміщенні дит.
муз. шк. отцем Ігорем було освячено кл. неділ. шк.] // Маяк. –
2003. – 26 лип.
928. Її життя – музика : [з 1971 р. у шк. працює викл.
по кл. фортепіано Таїсія Іванівна Шкарлат] // Маяк. – 2008. –
22 жовт. – Фотогр.
929. Левченко В. Традиція добра : [у муз. школі – 342
учня, 38 викладачів (серед них – Л.Г.Ткач, А.В.Пилипенко,
О.А.Бубліченко,
Л.С.Салманова,
М.О.Павленко,
М.Й.Ємельяненко)] / В.Левченко // Зоря. – 2009. – 28 листоп.
– 3 фотогр.
930. “Міцна казна – міцна держава” : [учні дит. муз.
шк. – учасники виставки-конкурсу мал. “Міцна казна – міцна
держава”, Всеукр. конкурсу дит. творчості “Податки очима
дітей” та обл. конкурсу “Хліб у моїй уяві”] // Зоря. – 2008. –
22 берез.
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931. “Музи і діти” : [учні муз. шк. – дипломанти
конкурсу-фест. дит. та юнац. творчості “Музи і діти”] // Зоря.
– 2008. – 22 берез.
932. Музика для всіх : [День музики у муз. шк.] /
підгот. І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 16 жовт. – Фотогр.
933. Надія Богодухова, надія Слобожанщини : [участь
дит. муз. шк. в обл. огляді-фест. “Надія Слобожанщини”:
Юлія Кунафіна – лауреат конкурсу “Музи і діти” і лауреат
обл. фест. “Дзвіночки”] // Маяк. – 2009. – 27 трав. – Фотогр. –
(Фотофакти у тему).
934. Оксенич В. Є талант? Будеш художником! : [про
роботу худож. студії образотв. мистец., кер. – педагог
М.Й.Ємельяненко] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 7 лют. – 2
фотогр.
935. Оксенич В. “Надія Слобожанщини” : [на
богодухів. сцені пройшов обл. огляд-конкурс муз. шк.
естетич. виховання. Почесними грамотами міськ. голови
нагороджені дир. Богодухів. муз. шк. М.Павленко, викл.
М.Ємельяненко і О.Бойко] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 30
трав. – Підпис на фото: На сцені хор вихованців Богодухів.
ДМШ.
936. Оксенич В. “Осінні мелодії” : [вихованці муз. шк.
посіли призові місця у Всеукр. фест.-конкурсі (26-28 листоп.,
м. Дергачі)] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 3 груд.
937. Оксенич В. “Осінній зорепад” – яскрава подія :
[концерт учнів дит. муз. шк.] / В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 3
груд. – Фотогр.
938. Оксенич В. “Світлячки” показали клас : [класи
хореографії в муз. шк.; танцюв. колективу “Світлячок” – 3
роки, кер. – О.М.Бойко] / В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 25 лют.
– 2 фотогр.

157

939. Оксенич В. Учитель – в учнях своїх : [про
вчителя худож. від-ня муз. шк. М.Й.Ємельяненка, про участь
юних художників у Всеукр. конкурсі “Об’єднаємося ж, брати
мої!”, конкурсах “Спасибі! Ні!” та “Податки – очима дітей”] /
В.Оксенич // Зоря. – 2009. – 28 січ. – Фотогр.
940. Павленко М.О. Богодухівська, музична :
[розмова з дир. муз. шк. М.О.Павленком про специфіку від-нь
шк., співпрацю шк. з міськ. навч.-вихов. закл. / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2001. – 25 жовт.
941. Павленко М. За 56 років : [історія муз. шк. За
роки існування закл. випустив понад 1000 учнів. Нині
навчається 320 учнів на музичному, художньому та
хореографічному від-нях : бесіда з дир. шк. М.Павленком /
записав В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 4 квіт. – Фотогр.
942. Павленко М. Здобутки і проблеми музичної... :
[бесіда з дир. муз. шк. М.Павленком / записала Т.Чернишова]
// Маяк. – 2005. – 26 жовт.
943. Покликання – музикант : [про дир. Богодухів.
дит. муз. шк. Миколу Олексійовича Павленка] // Маяк. –
2009. – 26 груд. – Фотогр.
944. [Участь танцювального колективу “Світлячок” у
ХІ Всеукраїнському фестивалі “Дніпровські зорі” (м.
Дніпропетровськ)] // Маяк. – 2010. – 16 листоп. – (Прес-центр
райдержадміністрації інформує).
945. Чернишова Т. Випускний у музичній школі /
Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 26 черв. – Фотогр.
946. Чернишова Т. Життя, присвячене музиці : [про
зав. фортепіан. від-ням Л.Г.Ткач] / Т.Чернишова // Маяк. –
2005. – 21 трав.
947. Чернишова Т. Концерт для ветеранів : [у муз. шк.
відбувся концерт за участю юних музикантів, танцюв.
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колективу “Світлячок”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 17
трав.
948. Чернишова Т. Свята до музики любов : [про
педагога муз. шк. В.В.Демиденко] / Т.Чернишова // Маяк. –
2004. – 15 квіт. – Фотогр. – (Твої люди, Богодухівщино).
949. Чернишова Т. Ювілей, сплетений з музики і
любові : [про викл. гри на фортепіано Галину Володимирівну
Сосновську] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 31 січ. –
Фотогр.
950. Як живеш, музична школо? : [з історії та
сьогодення] // Маяк. – 2003. – 16 листоп. – Фотогр.
951. Як живеш, музична школо? : [у шк. працює 37
викладачів, навчається 360 учнів. Закл. має 6 від-нь та філії у
гімназії № 1, ліцеї № 3, ЦДЮТ та деяких селах р-ну] // Маяк.
– 2010. – 27 берез. – 2 фотогр. – Підпис: Наш кор.
10.8 Богодухівський професійний
аграрний ліцей
952. Гарний кухар – справжній ювелір : [з 1986 р. в
аграр. ліцеї навчають кухар. справі] // Маяк. – 2011. – 22 лип.
– 4 фотогр.
953. Дехтяр А. День відкритих дверей у ліцеї : [в
аграр. ліцеї працюють кабінети: “Сільгоспмашини”,
“Трактори та автомобілі”, “Правила дорожнього руху”,
“Інформатика”, “Лабораторія приготування їжі”, “Охорона
праці і ТБ”] / А.Дехтяр // Маяк. – 2011. – 7 трав.
954. Дехтяр А. Минуло 30 років : [про зустріч
випускників 1981 р. СПТУ-51 (нині аграр. ліцей)] / А.Дехтяр
// Маяк. – 2011. – 12 серп. – Фотогр.
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955. Колмик К. Вступайте до ліцею : [довід. інформ.
про навчання в проф. аграр. ліцеї] / К.Колмик // Маяк. – 2010.
– 20 січ.
956. Левченко В. Таланти від землі : [в аграр. ліцеї
експонуються учнів. роботи, виготовлені із різноманіт.
природ. матеріалів, а також колектив. карт. “Українська
гостинність” (вишита бісером)] / В.Левченко // Зоря. – 2012. –
5 черв. – 4 фотогр.
957. Лук’янченко
М.
Перспективи
розвитку
професійно-технічної освіти : [про пробл. навч.-вихов. роботи
в аграр. ліцеї] / М.Лук’янченко // Маяк. – 2006. – 5 лип.
958. Лук’янченко М. ПТУ в полоні проблем, але ж
540 юнаків і дівчат опановують тут професію : [бесіда з дир.
ПТУ № 51 М.Ю.Лук’янченком / записав В.Оксенич] // Маяк.
– 1997. – 22 лют.
959. Чорна С. Готують кадри для села : [про навч.вихов. роботу в аграр. ліцеї : бесіда з в.о. дир. С.Чорною /
записав В.Оксенич] // Маяк. – 2008. – 29 листоп.
960. Ярошенко В.Я. Богодухівський аграрний ліцей:
“Здаватися і не думаємо” : [про орг. профтехосвіти : бесіда з
дир. ліцею В.Я.Ярошенком / записала Н.Кіріченко] // Зоря. –
2009. – 17 жовт. – 4 фотогр.
961. Ярошенко В. Довга дорога в освітньому полі :
[бесіда з дир. аграр. ліцею В.Ярошенком / записав І.Тесло] //
Слобід. край. – 2011. – 10, 25 берез.
962. Ярошенко В. 100 років – це знаменна дата:
минуле, сьогодення і майбутнє Богодухівського професійного
аграрного ліцею: [уч-ще у 1911–2000-тих рр.] / В.Ярошенко //
Маяк. – 2011. – 18 лют.; 25 берез.; 29 квіт.
963. Ярошенко В.Я. Як живеш аграрний ліцей? :
[бесіда з дир. навч. закл. В.Я.Ярошенком / записала
Л.Солошенко] // Маяк. – 2009. – 2 серп.
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10.9 Богодухівський медичний коледж
964. Білаш В. Вийшли в світ 4000 спеціалістів /
В.Білаш // Маяк. – 2005. – 16 квіт. – Фотогр.
965. Білаш В. Лікар. Учитель. Керівник : [про дир.
мед. коледжу А.Ф.Глазунову] / В.Білаш // Маяк. – 2007. – 9
трав.
966. Випускний
дипломованих
богодухівських
медиків : [56 фельдшерів – випускники 2012 р.] // Маяк. –
2012. – 23 берез. – Фотогр.
967. Глазунова А. І медичному училищу – 40 : [бесіда
з дир. мед. уч-ща А.Глазуновою / записав В.Оксенич] // Маяк.
– 2005. – 23 берез. – Фотогр.
968. Дзюба І.О. Спортсмени не палять : [участь
студентів мед. коледжу в спорт. святі “День здоров’я”] /
І.О.Дзюба // Зоря. – 2010. – 12 черв.
969. Кращий за своєю професією : [проведено конкурс
за участю студентів мед. коледжу] // Маяк. – 2011. – 8 квіт. –
2 фотогр.
970. Кулик Т. Прощавай, рідний коледже мій... :
[відгук вихованців мед. коледжу про дир. А.Ф.Глазунову,
викл. І.О.Шигимагу та ін.] / Т.Кулик // Маяк. – 2012. – 28 лют.
– Фотогр. – У тексті вміщено вірш, присвяч. мед. коледжу.
971. Левченко В. Традиції милосердя та добра : [про
вихованців мед. коледжу – випускників різних років ] /
В.Левченко // Зоря. – 2012. – 28 січ. – 4 фотогр.
972. Людський талант : [про дир. мед. уч-ща
А.Ф.Глазунову] // Маяк. – 2002. – 30 квіт. – (Твої люди,
Богодухівщино).
973. Мельник В. У світі білих халатів : [про вироб.
практику чотирикурсників – фельдшерів] / В.Мельник // Зоря.
– 2010. – 13 лют.
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974. Мірошник В. Загадкова душа... в білому халаті :
“Зоря” в комун. закл. охорони здоров’я першого рівня
акредитації Богодухів. мед. коледжі : [огляд. ст. про
підготовку медсестер і фельдшерів] / В.Мірошник // Зоря. –
2009. – 26 верес. – 6 фотогр.
975. Оксенич В. [Засідання круглого столу] “Молодь і
політика” [в медичному коледжі] / В.Оксенич // Маяк. – 2010.
– 12 листоп.
976. Оксенич В. Медколедж привітав своїх студентів :
[в День студента були вручені грамоти і цінні подарунки
кращим учням за здобутки в різних номінаціях] / В.Оксенич //
Маяк. – 2010. – 30 листоп.
977. Сербіна О.В. Медичний коледж запрошує... : [про
навч. процес, н.-д. роботу студентів з питань розвитку
системи
охорони
здоров’я;
про
працевлаштування
випускників закл. : бесіда із зав. практикою, головою
профорієнтац. ради О.В.Сербіною / записав В.Оксенич] //
Зоря. – 2009. – 4 квіт.
978. “Серце до серця” : [участь студентів сестрин. відня у всеукр. волонтер. русі. Зібрані кошти надійдуть на
рахунок благодійн. фонду “Серце до серця”] // Зоря. – 2010. –
29 трав. – Підпис: Студенти групи Л-10.
979. Скоро день народження : [Богодухів. мед. коледж
– вищ. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації: історія, сьогодення] /
підгот. Н.Павленко // Зоря. – 2012. – 12 черв. – Фотогр.
980. Федорченко Я. “Медична сестра – моє
покликання” : [про конкурс проф. майстерності серед
студентів мед. коледжу] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 27
трав.
981. Федорченко Я. Рідний коледжу, ти завжди з нами
: [в 2011 р. коледж випустив 41 фельдшера] / Я.Федорченко //
Маяк. – 2011. – 5 берез. – 3 фотогр.
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982. Чернишова Т. Презентація медичного училища :
[захід пройшов у район. Будинку культури з нагоди 40-річчя
закл.] / Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 30 берез.
10.10 Богодухівський центр
дитячої та юнацької творчості
983. Випускний у танцюристів : [танцюв. колектив
“Дзвіночок” ЦДЮТ, худож. кер. – Л.С.Михлюк] // Маяк. –
2002. – 27 черв.
984. “Золотий лелека” : [на Всеукр. фест. (Миколаїв.
обл.) вихованка Центру дит. та юнац. творчості Маргарита
Лебідь посіла друге місце у номінації нар., акад. і естрад.
жанру (сольний спів)] // Маяк. – 2001. – 19 лип. – Підпис:
Наш кор.
985. Калина О. Рушник – як символ любові : [про
роботу гуртка “Декоративне мистецтво”] / О.Калина // Маяк.
– 2004. – 22 лип. – Фотогр.
986. Курко А. “Дзвіночку” – п’ять років : [про танцюв.
колектив (90 осіб) : бесіда з кер. гуртка Алою Курко / записав
В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 18 лют. – Фотогр.
987. Курко А. Маємо багато друзів : [танцюв.
колектив “Дзвіночок” існує з 22 квіт. 2005 р.] / А.Курко //
Маяк. – 2010. – 23 трав.
988. Курко А. “Хочу, щоб мій колектив став одним з
кращих в області” : [бесіда з викл. хореогр. гуртка,
номінантом у сфері культури і мистец. район. фест. “Молода
жінка року – 2008” А.Курко про здобутки танцюв. колективу
/ записав В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 12 квіт. – Фотогр.
989. Оксенич В. “Замість ялинки – новорічний букет”
: [на обл. конкурсі вихованці гуртка “Художнє бісерування”
(кер. – О.Усатенко) посіли перше місце] / В.Оксенич // Зоря. –
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2009. – 4 лют. – На фото: “Ось такі вироби діти виробляють
власноруч”.
990. Смаковський М. Другий ювілей клубу : [бесіда с
тренером спорт. клубу таеквондо ЦДЮТ М.Смаковським /
записав В.Оксенич] // Маяк. – 2002. – 29 серп.
991. Соловйова О. Перемога “Дзвіночка” : [на VI
Всеукр. фест. сучас. сценіч. танцю “Харк. весна” танцюв.
колектив посів 3-є місце] / О.Соловйова // Маяк. – 2012. – 23
берез.
992. Соловйова О. Творчість юних : [в Центрі дит. та
юнац. творчості організовано щоріч. район. виставку традиц.
нар. мистец. і худож. промислів “Барви Слобожанщини” та
виставку-конкурс писанкарства “Великодня писанка”] /
О.Соловйова // Маяк. – 2012. – 13 квіт. – 2 фотогр.
993. Солошенко Л. Фестиваль патріотичної пісні : [у
Центрі дит. та юнац. творчості відбувся VI район. фест.] /
Л.Солошенко // Маяк. – 2010. – 15 трав. – Фотогр.
994. Талант Богодухівщини : [про танцюв. колектив
“Дзвіночок”, його кер. А.В.Курко] // Маяк. – 2007. – 7 берез.
995. Тронько Н. Вікторія – значить перемога :
[вихованка Центру дит. та юнац. творчості В.Демченко з
успіхом виступила на міжнар. фест.-конкурсі “Посмішки
моря” у м. Балчин (Болгарія)] / Н.Тронько // Маяк. – 2004. –
29 лип. – Фотогр.
996. Тронько Н.І. Горді талантами : [бесіда з дир.
Центру дит. та юнац. творчості Н.І.Тронько про роботу пед.
колективу та вихованців закл. / записала Т.Чернишова] //
Маяк. – 2005. – 1 черв.
997. Тронько Н.І. Славний ювілей піонерів : [бесіда з
дир. Богодухів. ЦДТЮТ Н.І.Тронько / записала Т.Чернишова]
// Маяк. – 2005. – 21 груд. – 2 фотогр.
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998. Тронько Н.І. Це – перемога колективу : [розмова
з дир. Центру дит. та юнац. творчості Н.І.Тронько про
навчання 490 учнів в 32-х гуртках, зокрема турист.-оздоровч.,
техн. моделювання / записала І.Ляшенко] // Зоря. – 2011. – 23
лип.
999. Тронько Н.І. Центр, у якому виховують
особистість : [розмова з дир. Центру дит. та юнац. творчості
Н.І.Тронько про роботу 43-х гуртків, про здобутки вихованців
закл. / записав В.Оксенич] // Маяк. – 2006. – 21 черв. –
Фотогр.
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11. Культурно-мистецьке життя
11.1 Організація культурно-освітньої роботи.
Клубна робота. Художня самодіяльність
1000. “Баграм” знову у Богодухові : [відбувся традиц.
благодійн. концерт гурту воїнів-інтернаціоналістів із м.
Суми] // Маяк. – 2012. – 17 січ. – Фотогр.
1001. Богодухівському
“Соловейку”
–
75!
[Електронний ресурс] : [до 75-річчя від дня народж. Засл.
працівника культури СРСР О.А.Красножона] // Богодухів. –
Режим
доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/people/1572-bogoduhvskomusoloveyku-75.html
1002. Волошко А.М. Культурна Богодухівщина :
[розмова з нач. від. культури і туризму райдержадмін.
А.М.Волошко про діяльність район. Будинку культури, хору
“Укр. пісня”, театр. колективів, гурту естрад. співу / записала
Т.Чернишова] // Маяк. – 2007. – 24 берез. – Фотогр.
1003. Волошко А.М. Мистецькі барви Богодухівщини
: [розмова з нач. від. культури і туризму райдержадмін.
А.М.Волошко про мережу закл. культури, зокрема б-ки,
аматор. колективи нар. мистец. (“Джерело”, “Еверест”) /
записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2006. – 29 берез.
1004. “Джерело талантів” : [танцюв. колектив
“Світлячок” (кер. – О.Бойко) посів друге місце в номінації
молодша вік. категорія у Всеукр. конкурсі-фест.] // Маяк. –
2010. – 17 квіт. – Фотогр.
1005. Диплом і кубок – “Українській пісні” : [нар. хор
“Укр. пісня” і його соліста В.Христенка відзначено дипломом
лауреата ХІ міжнар. фест. рос. нар. творчості Слобід. краю
“Талиця”] // Маяк. – 2012. – 24 лют.

166

1006. Колектив “Джерело” : [про дит. театр. колектив
район. Будинку культури під керівництвом Лідії Нечитайло]
// Зоря. – 2009. – 28 січ.
1007. Культура и образование [Электронный ресурс]
// Богодухів. – Режим доступу: http://bogodukhovcity.com.ua/culture_and_education.html
1008. Левченко В. Від вокального ансамблю – до
народного хору : [“Укр. пісня” (кер. – Л.О.Криворучко). На
базі нар. хору діють жіноч. і чоловіч. вокал. ансамблі] /
В.Левченко // Зоря. – 2012. – 27 лют. – 2 фотогр.
1009. Левченко В. Підкорили Севастополь : [про
успіхи ансамблю “Надія” у Міжнар. конкурсі-фест. “Крим.
танцюв. трофей – 2011”] / В.Левченко // Зоря. – 2011. – 30
лип. – Фотогр.
1010. Ляшенко І. Окрилені мріями та юністю :
[танцюв. колектив “Світлячок”] / І.Ляшенко // Маяк. – 2012. –
27 черв. – Фотогр.
1011. Ляшенко І. Хай живуть театральні традиції :
[проведено район. огляд-конкурс “Театр. калейдоскоп”] /
І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 25 верес.
1012.* Майстренко
М.
Переможці
фестивалю
мистецтв : [про фест. самодіял. мистец.] / М.Майстренко,
С.Пилипенко // Маяк. – 1970. – 6 черв.
1013. Михайлюченко О. Через тернії... у зірки :
[бесіда з кер. вокал. гуртка район. Будинку культури
О.Михайлюченко / записав В.Оксенич] // Зоря. – 2009. – 18
берез. – Фотогр.
1014. Наша Вікторія – переможниця! : [В.Демченко –
лауреат (1-е місце) п’ятого етніч.-мистец. фест. “Печеніз.
поле” у номінації вокал. спів] // Маяк. – 2006. – 2 серп. –
Фотогр.
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1015. Наші не підвели! Вітаємо! : [участь хореогр.
ансамблю “Надія” у Міжнар. дит. конкурсі-фест. “Крим.
танцюв. трофей – 2011” (м. Севастополь)] // Маяк. – 2011. –
13 лип. – Фотогр.
1016. Неповторне свято танцю : [наприкінці квітня
танцюв. колективу “Надія” виповнилося 5 років] // Маяк. –
2010. – 30 квіт. – Фотогр. – Підпис: Батьки вихованців
колективу.
1017. Нечитайло Л. “Барви рідного краю...” : [з квіт.
по жовт. 2009 р. у краї проходив однойменний фест. нар.
творчості] / Л.Нечитайло // Маяк. – 2009. – 14 листоп.
1018. Нечитайло Л. “Весняна рапсодія” : [у район.
Будинку культури пройшов традиц. фест. виконавців естрад.
пісні] / Л.Нечитайло // Маяк. – 2011. – 17 черв. – 3 фотогр. –
Авт. ст. – худож. кер. район. Будинку культури.
1019. Нечитайло Л. “Золоті ключі Покрови”
[пройшов район. конкурс-фест. фольклор. мистец.]
Л.Нечитайло // Маяк. – 2011. – 28 жовт. – Фотогр.

:
/

1020. Нечитайло Л. “Театральний калейдоскоп” : [про
результати першого район. конкурсу-фест. театр. колективів]
/ Л.Нечитайло // Маяк. – 2008. – 8 жовт. – Фотогр.
1021. Нова перемога юних богодухівок : [на міжнар.
фест.-конкурсі “Весняний зорепад – 2010” переможницями
стали В.Бутильська і М.Шевченко] // Маяк. – 2010. – 17 квіт.
– Фотогр.
1022. Оксенич В. Богодухівщині є ким гордитися :
[про успіх колективів район. Будинку культури – лауреатів
міжнар., всеукр. та регіон. конкурсів і фест. аматорів нар.
мистец.] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 28 берез.
1023. Оксенич В. “Весняні дзвіночки – 2010” : [фест.
дит. та юнац. творчості пройшов у район. Будинку культури] /
В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 30 квіт. – Фотогр.
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1024. Оксенич В. Заключний номер концерту : до дня
працівників культури і аматорів нар. мистец. : [облдержадмін.
і місц. влада відзначили творчу діяльність аматора худож.
самодіяльності М.Тризни, викл. муз.шк. М.Ємельяненка, кер.
хореогр. колективу “Надія” Н.Церковної] / В.Оксенич // Зоря.
– 2009. – 25 берез. – Фотогр.
1025. Оксенич В. “Мова моя калинова” :
[розважально-пізнавальний урок: захід для учнів провели
працівники район. Будинку культури і центр. район. б-ки] /
В.Оксенич // Маяк. – 2006. – 11 листоп. – Фотогр.
1026. Оксенич В. Ой, на Івана, ой, на Купала : [нар.
свято організовано район. Будинком культури, від.
фізкультури і спорту райдержадмін. та міськрадою] /
В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 10 лип. – Фотогр.
1027. Пилипенко С. Новий самодіяльний колектив :
[самодіяльність Богодухів. райспоживспілки] / С.Пилипенко
// Маяк. – 1967. – 1 квіт.
1028. Пилипенко С. Таланти твої, Богодухівщино :
(підсумки район. огляду худож. самодіяльності) /
С.Пилипенко // Маяк. – 1971. – 18 берез.
1029. Про дискотеку і альтернативне дозвілля : [про
роботу район. Будинку культури щодо заходів з дозвілля
молоді, про клуб “Підліток і закон”, хореогр. ансамбль
“Надія”, театр. колективи “Джерело” і “Ніка”, студії естрад.
співу “Каприз” і “Престиж” та ін.] / Н.Г.Церковна [та ін.] //
Маяк. – 2012. – 3 лют.
1030. Савинська В. Валерія – серед кращих : [на
Всеукр. конкурсі-фест. “Шукаємо таланти” (Полтава) юна
співачка В.Бутильська посіла третє місце] / В.Савинська //
Зоря. – 2012. – 18 трав. – Фотогр.
1031. Співає бард… : [Олександр Соколов виконує
власні пісні, виступає в Богодухові, Дніпропетровську,
Зінькові та в ін. регіонах] // Зоря. – 2009. – 11 лип.
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1032. Східні танці Богодухова : [про концерт на сцені
район. Будинку культури школи схід. танцю “Яджешварі
Благаджая”, що діє уже рік] // Маяк. – 2008. – 27 лют. – 2
фотогр.
1033. Федорченко Я. “Замість ялинки – новорічний
букет” : [у район. Будинку культури вдруге проводиться
конкурс новоріч. композицій] / Я.Федорченко // Маяк. – 2012.
– 31 січ. – 6 фотогр.
1034. Хору ветеранів – 20 років : [учасник війни в
Монголії Д.М.Головін – ініціатор створення хору при район.
Будинку культури] // Маяк. – 2006. – 13 трав. – Фотогр.
1035. Церковна Н. Низький уклін, шана і подяка вам,
колеги! : [культ.-освітня робота район. Будинку культури за
40 років] / Н.Церковна // Маяк. – 2010. – 23 листоп. – Фотогр.
1036. Церковна Н. “Печенізьке поле” : [участь у фест.
вокал. дуету “Невгамовні” та майстрів нар. творчості] /
Н.Церковна // Маяк. – 2010. – 17 верес.
1037. Церковна Н. “Українська пісня” – самодіяльний
хор : [з 2000 р. хор – учасник регіон. фест.; виступав на Харк.
обл. радіо та телеканалі “Фора”] / Н.Церковна // Маяк. – 2010.
– 6 січ.
1038. Чернишова Т. “Богодухівочка – 2006” : [про
результати конкурсу; учасники – дівчата навч. закл.] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 29 берез.
1039. Чернишова Т. Богодухівський Солов’яненко :
[про засл. працівника культури СРСР (1973 р.), самобут.
співака
Олександра
Арсенійовича
Красножона]
/
Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 15 лип. – Фотогр.
1040. Чернишова Т. Богодухівські красуні :
[В.Бутильську, А.В.Курко і К.Курко визнано кращими на обл.
відкритому фест. творчості “Зимове натхнення”] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 31 груд. – 3 фотогр.
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1041. Чернишова Т. Богодухівському “Соловейку” –
75! : [перший в р-ні “Засл. працівник культури СРСР” –
Олександр Арсенійович Красножон – учасник самодіял. Нар.
акад. капели під керівництвом А.В.Ревковської у 1970–1980ті рр.] / Т.Чернишова // Маяк. – 2011. – 14 лип. – Фотогр.
1042. Чернишова Т. Візитна картка : [про авт. музики
“Пісня про Богодухів”, Засл. працівника культури України,
чл. Нац. спілки композиторів України В.М.Тарана] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2003. – 16 листоп.
1043. Чернишова Т. “Голос року – 2007” : [13-річна
учениця ліцею № 3, співачка Вікторія Демченко – лауреат
міжнар. конкурсів у Болгарії, Росії, Угорщині. На міжнар.
конкурсі “Світ дитини” (Москва) вона одержала гран-прі] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 22 берез.
1044. Чернишова Т. Живе музикою : [Микола Рябуха
– переможець регіон., обл. конкурсів і фест., одержав гран-прі
на міжнар. фест. вокалістів] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. –
25 черв. – Фотогр.
1045. Чернишова Т. Закохані в музику : [С.Ю.Громов
і О.А.Бубліченко – баяністи район. Будинку культури] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 31 груд. – Фотогр.
1046. Чернишова Т. Її творчість зіткана з любові :
[Наталія Григорівна Церковна – дир. район. Будинку
культури – працює 40 років на ниві мистец.] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2011. – 13 трав. – Фотогр.
1047. Чернишова Т. Їх поєднує музика : [про
учасників хору “Укр. пісня”, дует В.С.Христенка і
В.І.Маркову] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 11 жовт. –
Фотогр.
1048. Чернишова Т. Коли душею молоді... : [про
діяльність клубу “Надвечір’я”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010.
– 27 берез. – 4 фотогр.
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1049. Чернишова Т. Маргарита Лебідь: “Хочу стати
професійною співачкою...” : [про переможницю обл. фест.
“Надія Слобожанщини”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 12
черв. – Фотогр.
1050. Чернишова Т. Ми пишаємося тобою, Вікторіє :
[учениця ліцею № 3 В.Демченко посіла І місце на Х Всеукр.
конкурсі “Чорноморські ігри”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008.
– 31 груд. – Фотогр.
1051. Чернишова Т. Музика і Богодухів : [у ст.
згадано імена талановитих музикантів, пов’язаних з містом:
В.Борисов, В.Нахабін, В.Ємець, Н.Волкова, Г.Калініченко,
О.Красножон, В.Таран] / Т.Чернишова // Маяк. – 2003. – 27
верес.
1052. Чернишова Т. Наш “Еверест” – переможець :
[рок-група (створена 15 січ. 2005 р.) представлятиме
Харківщину на всеукр. фест. “Червона Рута” у трав. 2007 р.] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 7 черв. – Фотогр.
1053. Чернишова Т. Наша гордість – ветерани : [про
хор ветеранів район. Будинку культури] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2008. – 30 квіт. – Фотогр.
1054. Чернишова Т. Нехай квітне молодість : [вокал.
тріо “Каприз” Богодухів. РБК – переможець обл. конкурсу
“Весняні дзвіночки” (2010 р.)] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010.
– 30 черв. – Фотогр.
1055. Чернишова Т. “Ностальгія” загорювала і
замилувала : [про самодіял. ВІА “Ностальгія”] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2004. – 26 лют.
1056. Чернишова
Т.
Ретрокуточок
на
танцмайданчику, або молодість вічна : [про дозвілля чл.
клубу “Надвечір’я”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2012. – 17 лип.
– Фотогр.
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1057. Чернишова Т. Слобожанські “Співочі тераси” :
[учасники етнофест. – хор “Укр. пісня”, майстринявишивальниця М.В.Церковна, худож. А.Алексєєв та ін.] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2009. – 16 верес. – 2 фотогр.
1058. Яковлєв Б. Молода еліта Богодухівщини :
[підсумки район. та обл. конкурсів 2003–2004 рр.] / Б.Яковлєв
// Маяк. – 2012. – 8 груд. – 2 фотогр.
1059. Ярова В. Від серця до серця : [ансамбль нар.
пісні район. Будинку культури] / В.Ярова // Маяк. – 2002. – 12
січ.
1060. Ярова В. Суцвіття талантів : [огляд худож.
самодіяльності вчителів краю] / В.Ярова // Маяк. – 1972. – 28
груд.
Див. також розділи: 7, 10
11.2 Бібліотечна справа
1061. Берегиня бібліотек : [Катерина Олександрівна
Козловська понад 20 років очолює Богодухів. ЦБС, понад 10
років – голова район. профспілк. орг. працівників культури] /
А.Волошко [та ін.] // Маяк. – 2009. – 12 серп. – Фотогр.
1062. Бібліотекар – це талант, творчість, це мистецтво
спілкування : [про колектив Богодухів. ЦБС] // Маяк. – 2011.
– 30 верес. – Фотогр.
1063. Бібліотекарі – вірні збирачі духовних скарбів :
[про Богодухів. ЦБС] // Маяк. – 2010. – 28 верес. – На фото:
Працівники центр. б-ки.
1064. Бібліотечний калейдоскоп : [про участь учнів в
проведенні різних заходів (світлина “Архітектурні пам’ятки
міста”; бібл.-бібліогр. година “Довідкова література...”,
години спілкування, краєзн. мандрівки), які організувала
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район. дит. б-ка] / підгот. Л.Солошенко // Маяк. – 2011. – 2
груд.
1065. Волошкова Г.Є. У читальні, наче в казці : [про
умови обслуговування у модернізов. чит. залі центр. район. бки] / Г.Є.Волошкова // Маяк. – 2006. – 8 лип. – На фото:
Бібліотекар Л.А.Гуріна та голов. бібліотекар Л.Г.Ляшенко.
1066. З Вірою, Надією, Любов’ю : [три десятиліття
віддала бібл. справі К.О.Козловська, з 1986 р. – дир. ЦБС] //
Маяк. – 2006. – 30 верес. – (Фотофакт).
1067. Коваль Л. Два ювілеї : [про діяльність район. бки] / Л.Коваль // Маяк. – 1998. – 26 верес.
1068. Коваль Л. Правова культура : [проведено район.
семінар для бібліотекарів на тему “Роль б-к у формуванні
правової культури підростаюч. покоління”] / Л.Коваль //
Маяк. – 2010. – 21 квіт. – Фотогр.
1069. Коваль Л. Тиждень книги : [у район. дит. б-ці
пройшли заходи до ювілею Ліни Костенко для учнів ліцею №
3. Для учнів колегіуму № 2 проведено екскурсію по б-ці та
конкурс. годину “Мандруємо казковими вулицями”] /
Л.Коваль // Маяк. – 2010. – 31 берез.
1070. Козловська К.О. Берегині книжкової мудрості :
[про сьогодення б-к краю, стан бібл. фондів] / К.О.Козловська
// Маяк. – 2007. – 29 верес.
1071. Козловська К. Від співпраці добре всім : [про
культ.-масову і краєзн. роботу район. б-ки з ред. газ. “Маяк”.
У б-ці район. газ. зберігається з 1947 р.] / К.Козловська //
Маяк. – 2010. – 24 лют. – Фотогр.
1072. Козловська К. Дуже я потрібна всім : [про стан
бібл. справи у краї. Одержано у поточ. році 465 прим. кн. від
благодійників; про бібл. обслуговування, про традиц.
посвячення у першокласники учнів міськ. шк.] / К.Козловська
// Маяк. – 2001. – 29 верес.
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1073. Козловська К. Надія вмирає останньою : [про
стан бібл. справи у краї] / К.Козловська // Маяк. – 1998. – 26
верес.
1074. Козловська
К.О.
Перспективи
розвитку
бібліотек : [розмова з дир. ЦБС К.О.Козловською] // Маяк. –
2003. – 5 квіт.
1075. Козловська К. Працюємо для читачів : [про стан
Богодухів. ЦБС у 1997–2001 рр.] / К.Козловська // Маяк. –
2002. – 28 верес.
1076. Козловська К. Яка бібліотека краще?
[оголошено конкурс “Краща селищна бібліотека”]
К.Козловська // Маяк. – 2004. – 8 квіт.

:
/

1077. “Круглий стіл” для чорнобильців : [у чит. залі
центр. район. б-ки пройшов захід за участю чорнобильців та
місц. влади] // Маяк. – 2012. – 5 трав. – Фотогр.
1078. Левченко В. Відданість справі : [про
працівників центр. район. б-ки для дорослих та район. дит. бки: К.Козловську, Л.Гуріну, Л.Ляшенко, Г.Грицай,
Л.Затуливітер, Л.Коваль] / В.Левченко // Зоря. – 2009. – 31
жовт. – 4 фотогр.
1079. Літературний розвиток школярів : [у район. дит.
б-ці проведено заходи: літ. мандрівка, присвяч. життю і
творчості Л.І.Глібова; літ. подорож “Цирк! Цирк!”] // Маяк. –
2012. – 20 квіт.
1080. Ляшенко І. У світі книг : [у місті вперше
проведена кн. виставка-ярмарка “Харк. видавництва –
районам області”. Зібрання кн. подаровано центр. район. б-ці]
/ І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 20 листоп.
1081. Ляшенко І. Хто і що сьогодні читає [у
Богодухівській централізованій системі] / І.Ляшенко // Зоря. –
2010. – 9 жовт.
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1082. Машурова І. Роботи вистачає... : [бесіда із зав.
від. обслуговування центр. район. б-ки І.Машуровою /
записав В.Оксенич] // Маяк. – 2005. – 6 січ. – 2 фотогр.
1083. Могилевська Н.М. З історії бібліотечної справи
на Богодухівщині / Н.М.Могилевська. – Богодухів, 2007. – 43
с. : іл.
1084. “Моєї юності свята країна, моє життя в майбутнє
України” : [у центр. район. б-ці проведено захід за участю
учнів ліцею № 3] / підгот. Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 1
квіт. – Фотогр.
1085. Найкращий читач року : [у 2011 р. серед 623
учасників район. конкурсу (організатор – район. дит. б-ка)
визначено переможцями учнів ліцею № 3 Д.Соболєву і
Р.Мовчана] // Маяк. – 2011. – 25 берез.
1086. Оксенич В. Вечір пам’яті [“Довгі, довгі верстви
війни”: присвяч. 60-річчю Великої Перемоги; пройшов в
центр. район. б-ці] / В.Оксенич // Маяк. – 2005. – 7 трав. –
Фотогр.
1087. Оксенич В. До Дня українського козацтва : [у
колегіумі № 2 голов. бібліотекар центр. район. б-ки Г.Грицай
провела навч. годину “Славна історія укр. козацтва”] /
В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 22 жовт. – 2 фотогр.
1088. Оксенич В. До 235-річчя з дня народження
В.Каразіна : [працівники центр. район. б-ки провели засід.
клубу “Літ. вітальня” для студентів мед. коледжу] /
В.Оксенич // Маяк. – 2008. – 6 лют. – Фотогр.
1089. Оксенич В. Поетична година: “Тобі не в’януть
зроду, квітувать в поемах” : [захід проведено в чит. залі ЦБС]
/ В.Оксенич // Маяк. – 2010. – 30 листоп. – Фотогр.
1090. Оксенич В. Сходинки, які ведуть до прірви : [у
центр. район. б-ці в рамках засід. клубу “Підліток і закон”
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пройшов захід “Сходинки, які ведуть до прірви”] / В.Оксенич
// Маяк. – 2007. – 12 груд. – Фотогр.
1091. Оксенич В. То була передова лінія фронту : [у
чит. залі центр. район. б-ки пройшов захід вшануванню
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС] / В.Оксенич //
Маяк. – 2008. – 17 груд. – Фотогр.
1092. Писанки – з усього району : [в ЦБС є гарна
традиція: перед Великоднем готують вист. писанок] // Маяк. –
2005. – 17 трав. – Фотогр.
1093. “Поезія – то щирість душ...” : [у дит. район. б-ці
відбулася зустріч місц. поетів (Миколи Грицая, Вікторії
Мацюк, Алли Шишкіної) з учнями ліцею № 3] // Маяк. –
2012. – 20 квіт. – Фотогр.
1094. Презентація
[книги
М.Трипілець,
Т.Чернишової, Н.Могилевської “Долі з автографом війни”
відбулася у центральній районній бібліотеці] // Маяк. – 2007.
– 21 квіт. – Фотогр.
1095. Прес-центр РДА інформує : [проведена бесіда
“Харківщина моя” для читачів центр. б-ки для дорослих] //
Маяк. – 2010. – 21 верес.
1096. Рогинська Л. “Рушаться царства, а книги
живуть” : [до 130-річчя відкриття першої громад. б-ки в
Богодухові] / Л.Рогинська // Маяк. – 1994. – 25 жовт.
1097. Семінар бібліотечних працівників [на тему
“Роль бібліотеки у формуванні позитивної мотивації на
здоровий образ життя”: організатори заходу – район. дит. бка, райепідемстанція] // Маяк. – 2012. – 20 квіт.
1098. Ситник Н. Книга не пряник, а дитинку манить :
[у дит. район. б-ці пройшов Тиждень дит. та юнац. кн.
Бібліотекарі та юні читачі вели розмови про історію книги,
друкарство; проведено літ. мандрівки тощо] / Н.Ситник //
Маяк. – 2001. – 5 квіт.
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1099. Спочатку було всього 446 книжок... Бібліотеці –
60 років : [дит. район. б-ка заснована у 1948 р. Нині фонд бки – 40 тисяч прим., 2500 читачів] // Зоря. – 2008. – 1 листоп.
1100. Федорченко Я. Бібліотека – скарбниця знань :
[про колектив дит. район. б-ки, про проведення дискус.
діалог. заходів для дітей] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 19
серп. – 2 фотогр.
1101. Федорченко Я. Бібліотекар – це стан душі : [про
Тамару Микитівну Белінську – працівника дит. район. б-ки у
1950–1991 рр.] / Я.Федорченко // Маяк. – 2011. – 30 верес. –
На фото: 1954 р. Діти гуртка “Умілі руки” разом із зав. чит.
залом Т.М.Белінською.
1102. Харченко В. Скарбниця знань : [про
обслуговування читачів І.Машуровою, Г.Грицай, Л.Гуриною
та Л.Ляшенко у центр. район. б-ці] / В.Харченко // Зоря. –
2008. – 18 жовт. – Фотогр.
1103. Час читати : [в 2010 р. дит. район. б-ка
започаткувала заходи на тему “Час читати” з вихованцями
дошк. закл.] // Маяк. – 2011. – 11 листоп. – 2 фотогр. –
Підпис: Наш кор.
1104. Чернишова Т. Доторкнутись до минулого : [у
чит. залі центр. район. б-ки відбулася презентація кн.
Н.Могилевської і Т.Трипілець “З минулого, із безвісти...”] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 12 груд.
1105. Чернишова Т. З темряви до світла : [про роботу
з дітьми, про матер.-техн. забезпечення район. дит. б-ки] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 6 лют.
1106. Чернишова Т. На все життя з бібліотекою
поєднана бібліотекар читального залу Богодухівської ЦБС
Л.А.Гуріна / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 27 верес. –
Фотогр.
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1107. Чернишова Т. Хто найкращий читач у районі? :
[у чит. залі центр. район. б-ки відбулося підбиття підсумків
конкурсу “Кращий читач – 2005”. Перше місце дісталося
семикласниці ЗОШ № 2 В.Марченко] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2005. – 1 трав. – Фотогр.
1108. Чуйко Л. Найкращий читач року : [в дит. район.
б-ці переможцями ІІ етапу Всеукр. конкурсу визнано
Д.Соболєву і О.Кіприча] / Л.Чуйко // Маяк. – 2010. – 27 січ.
1109. Ярова В. Бібліотека запрошує : [про діяльність
Богодухів. центр. район. б-ки] / В.Ярова // Маяк. – 1976. – 23
листоп.
11.3 Засоби масової інформації.
Друкарня.
1110. Артеменко В. З історії богодухівського радіо /
В.Артеменко // Маяк. – 1972. – 6 трав.
1111. Вдалий дебют – у “маяківки”! : [Інна Ляшенко
перемогла в обл. творч. конкурсі журналістів “Часопис” у
номінації “Вдалий дебют”] // Маяк. – 2012. – 8 черв. –
Фотогр.
1112. Грицай М. “Маяку” вісімдесят : [вірш] /
М.Грицай // Маяк. – 2010. – 24 лют.
1113. Ємельяненко К.А. Це і наше свято : [про
діяльність район. друкарні у різні роки, про її колектив,
зокрема
М.К.Чепу,
М.Г.Цегелика,
М.Ф.Шендру,
З.А.Нещеретну,
О.С.Середу,
К.Т.Смородську]
/
К.А.Ємельяненко // Маяк. – 2010. – 24 лют. – Авт. ст. –
колиш. інж. друкарні.
1114. Згасла наша маяківка : [Меланія Яківна
Трипілець: за фахом агроном; до роботи в ред. “Маяк”
працювала в різних сферах нар. госп-ва. Авт. трьох вид.:
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“Доленько – доля моя журавлина”, “З минулого, із
безвісти...”, “Долі з автографом війни” : некролог] // Маяк. –
2008. – 9 січ. – Фотогр.
1115. Ільченко В.В. Нова техніка не завадила б... :
[розмова з дир. район. друкарні В.В.Ільченком про види друк.
послуг, базу друк. машин та способи друку / записав
В.Оксенич] // Маяк. – 2006. – 28 черв. – Фотогр.
1116. Лисицький Є.М. До зустрічі в ефірі : [бесіда з
лідером Богодухів. від-ня Укр. ліги радіоаматорів
Є.М.Лисицьким / записала Т.Чернишова] // Маяк. – 2005. – 6
серп. – Фотогр.
1117. Могилевська Н. Богодухівським журналістам :
[вірш] / Н.Могилевська // Маяк. – 2010. – 24 лют.
1118. Могилевська Н. Богодухівщина крізь призму
губернської преси : [в кінці ХІХ ст. у місті знаходився
кореспондент. пункт : огляд за матеріалами “Харьк. губерн.
ведомости” і “Южный край”] / Н.Могилевська // Маяк. –
2010. – 16 січ.
1119. Могилевська Н. Голос народу : [історія місцевої
преси з 1918 р.] / Н.Могилевська // Маяк. – 2010. – 24 лют. – 2
фотогр.
1120. Могилевська Н. Над морем житейським засяяв
“Маяк” : [про роботу редкол. район. газ. у 1950–1960-ті роки,
зокрема ж-стів Г.Півненка, М.Тимченка, М.Калініченка,
П.Рубана,
Г.Сімоненко,
В.Сімоненка,
С.Зимича]
/
Н.Могилевська // Маяк. – 2010. – 20 лют.
1121. Могилевська
Н.
Народження
сучасного
“Маяка” : [історія район. газети розпочалася у лютому 1930
р.] / Н.Могилевська // Маяк. – 2010. – 6 лют.
1122. Могилевська Н. Роки повоєнні – нова віха в
історії районки : [у 1943 р. газ. “Прапор комуни” очолив
П.Орлов. Про ж-стів: М.Калініченка (працював 40 років),
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М.Матяша (відп. секр. кінця 1940-х рр.), Г.Півненка (ред.) та
М.Тимченка (голов. ред.), які працювали у 1950-ті рр.] /
Н.Могилевська // Маяк. – 2010. – 13 лют. – (До 80-річчя
“Маяка”).
1123. На зорі свого існування : [про зміст першого
номера газ. “За соціалістичну перебудову” за 13 лют. 1930 р.]
// Маяк. – 2010. – 24 лют. – Фотогр.
1124. Оксенич
В.
“Говорить
Богодухів”
:
[радіопередачі проводить ред. район. газ. Т.Чернишова] /
В.Оксенич // Маяк. – 2001. – 15 листоп.
1125. Перша ластівка : [про що писала богодухів. газ.
“Известия” у 1919 р.] // Маяк. – 2010. – 24 лют. –
(Революційна преса).
1126. Петров О. Маяк: присвячується районці : [вірші]
/ О.Петров // Маяк. – 2007. – 6 черв.
1127. Пишаємось колишнім маяківцем : [на початку
1980-х рр. у богодухів. газ. працював харк. поет В.Верховень]
// Маяк. – 2010. – 24 лют.
1128. Професійність, поєднана з порядністю :
[“Маяківці” вітають з ювілеєм заст. ред. район. газ.
М.В.Коржа] // Маяк. – 2004. – 11 верес.
1129. Сьогодні у газети – 80-річний ювілей :
[матеріали про минуле, сьогодення газетярів; привітання
місц. влади і читачів часопису та ін.] // Маяк. – 2010. – 24
лют. – Фотогр. – Із змісту: І стоїть добро на одвічній планеті:
будьмо знайомі! : [Чернишова Тетяна Вікторівна; Оксенич
Валентин Євгенійович; Корж Олег Євгенович; Шигимага
Ліна Юргіо; Рагімова Тетяна Юсупівна; Солошенко Лариса
Олександрівна;
Овчаренко
Світлана
Віталіївна];
Журналістська душа, як висока зоря : ретроальбом
“Маяківців”, 1956 рік, 1975 рік, 1990 рік; Вони працювали у
60-х роках.
181

1130. Тризна М. Про газету “Маяк” : [спогади ред.,
диктора місц. радіомовлення про редкол. “Маяка” у 1964–
1965 рр.] / М.Тризна // Маяк. – 2011. – 25 лют.
1131. Турукало-Чагівець Н. Нас читають і за океаном
: [богодухів. діаспора з Америки, Австралії цікавиться
новинами з рід. краю] / Н.Турукало-Чагівець // Маяк. – 2010.
– 24 лют.
1132. Церковна Н. “Мій друкований друже “Маяче”! :
[вірш-привітання] / Н.Церковна // Маяк. – 2008. – 5 січ.
1133. Чернишова Т. Газету творимо разом : [у 2009 р.
колектив часопису “Маяк” виграв грант на стажування в
успішних вид-вах України (Чернівцях, Полтаві, Сумах,
Феодосії...); редкол. газ. увійшла у десятку кращих комун.
часописів України] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 16 січ.
1134. Чернишова Т. 10 000 номерів “Маяка”! : [що
писала “районка” у ювіл. номерах – 9000, 8000, 7000...] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 11, 15 груд.
1135. Чернишова Т. Нагорода – газеті “Маяк” :
[колектив газ. нагороджено спец. відзнакою Міжнар.
благодійн. Фонду “Україна 3000” (м. Київ) за висвітлення
тематики Голодомору 1932–1933 рр.] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2008. – 15 берез.
1136. Чернишова Т. Покликання – журналіст :
[Н.М.Церковна] / Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 5 черв. –
Фотогр.
1137. Чернишова Т. Слово до читача : [редкол. газ.
“Маяк” про зв’язки з чит. аудиторією] / Т.Чернишова // Маяк.
– 2006. – 3 черв. – На фото: В.о. ред. Т.Чернишова, працівник
по рекламі С.Овчаренко, кор.-верстальник газ. В.Євтушенко
та ін.
1138. Чернишова Т. Сповідь редакторки, точніше
майже 2 роки виконувачки її обов’язків : [про орг.-госп.
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пробл. колективу газ. “Маяк” у 2006–2007 рр.] / Т.Чернишова
// Маяк. – 2008. – 12 січ.
1139. Чернишова Т. Чекаємо на нові світлини... : [в
ред. газ. “Маяк” зібралися переможці конкурсу “Старе фото”]
/ Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 3 груд. – 3 фотогр.
1140. Чернишова Т. Читач – газета – читач : [про
зв’язки редкол. газ. “Маяк” з її читачами] / Т.Чернишова //
Маяк. – 2007. – 8 груд.
1141. Ярова В. Один із кращих : [про М.Ф.Шендру,
лінотипіста район. друкарні] / В.Ярова, В.Перепелиця // Маяк.
– 1975. – 1 листоп.
11.4 Музейна і архівна справа
1142. ... А у ліцеї – музей : [з 1986 р. у Богодухів.
проф. аграр. ліцеї діє музей бойової і труд. слави] // Маяк. –
2004. – 18 берез. – Фотогр.
1143. Безхутрий Ю. Художній музей у Богодухові /
Ю.Безхутрий // Соціаліст. Харківщина. – 1964. – 13 листоп.
1144. Бєляєв М.С. Богодухівський краєзнавчий музей
: [заснування, фонди, діяльність закл.] / М.С.Бєляєв //
Енциклопедія Сучасної України / редкол.: М.Г.Железняк
(відп. секр.) [та ін.]. – К., 2004. – Т. 3. – С. 138.
1145. Бєляєв М.С. З позицій суворої неупередженості
: [про краєзн. діяльність у краї] / М.С.Бєляєв // Маяк. – 1991. –
17 жовт.
1146. Вашому музею – від нашого : [власник
невеличкого музею (експонати розміщені у тирі Богодухова)
Л.І.Карнаух домовився про співпрацю з працівниками музею
“Харківщина у Великій Вітчизняній війні, 1941–1945 роки”] //
Зоря. – 2008. – 4 жовт.
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1147. Видатний художник сучасності : у Богодухів.
краєзн. музеї готується експозиція до 100-річчя від дня
народж. М.Г.Дерегуса (1904–1997) // Маяк. – 2004. – 1 трав. –
Фотогр.
1148. Володимирова А. Пам’ятна подія : [про
відкриття іст.-краєзн. музею в Богодухові] / А.Володимирова
// Маяк. – 1983. – 8 берез.
1149. До дня музеїв : [у 2005 р. співробітники краєзн.
музею провели 187 екскурсій; музей відвідало 2,5 тисячі осіб]
// Маяк. – 2006. – 20 трав.
1150. Дручинський І. Архів – минуле і сучасність :
[про роботу арх. від. Богодухів. райдержадмін.] /
І.Дручинський // Маяк. – 2010. – 24 груд.
1151. Дручинський І.В. Архів нашого міста : [про
фонд арх. від. Богодухів. райдержадмін. та надання послуг] /
І.В.Дручинський // Маяк. – 2001. – 23 черв.
1152. [Історико-краєзнавчий музей відкрито у
Богодухові] // Соціаліст. Харківщина. – 1983. – 6 верес. – (У
кілька рядків).
1153. Калина О. Краєзнавчому музею – 25! : [7 серп.
1983 р. урочисто відкрили музей. Засновник музею – дир. СШ
№ 1 М.С.Бєляєв. Серед експонатів – діорами (урочище
Дем’янівка, “Богодухів. фортеця ХVІІ ст.”, “Мітинг 28 груд.
1905 р.”), док. матеріали про події ВВВ, першу танк. армію
М.Ю.Катукова та ін.] / О.Калина // Зоря. – 2008. – 16 серп. –
На фото: Так виглядає музей сьогодні.
1154. Карнаух Л. “Намолена ікона має особливу
енергетику...” : [бесіда з краєзнавцем Л.Карнаухом про
колекцію ікон, предмети воєн. пори / записала Т.Чернишова]
// Маяк. – 2011. – 18 берез. – 6 фотогр.
1155. Клочко О. Музей А.С.Макаренка [в Богодухівській
школі-інтернаті] / О.Клочко // Маяк. – 1971. – 13 трав.
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1156. Козловський Я. У музеї створена експозиція :
[бесіда з дир. Богодухів. район. краєзн. музею Я.Козловським
про експозицію “Голодомор на Богодухівщині 1932–1933 рр.”
/ записав В.Оксенич] // Маяк. – 2007. – 17 листоп. – Фотогр.
1157. Левченко В. Берегині часу й історії : [про
роботу арх. від. Богодухів. райдержадмін. та Богодухів. нар.
архіву] / В.Левченко // Зоря. – 2010. – 11 груд. – 2 фотогр.
1158. Ляшенко І. Відчуйте подих історії : [про
краєзнавця Леоніда Івановича Карнауха, про колекцію іст.
знахідок] / І.Ляшенко // Зоря. – 2010. – 14 серп.
1159. Оксенич В. Відкрито музей : [музей історії
Богодухів. міліції] / В.Оксенич // Маяк. – 2003. – 23 серп.
1160. Оксенич В. Відкрито новий музей : [у
приміщенні Центру дит. та юнац. творчості члени район.
громад. орг. ветеранів локальних війн “Єдність” урочисто
відкрили кімнату-музей] / В.Оксенич // Маяк. – 2007. – 18
серп.
1161. [Оксенич В.] Додаються нові експонати: у музеї
афганців : [у Центрі дит. та юнац. творчості розміщено
музейні експонати; придбано нові макети, меблі та комп’ютер.
техніку / В.Оксенич] // Зоря. – 2008. – 13 груд. – Фотогр.
1162. Оксенич В. [Краєзнавчий музей розмістився по
вул. Пушкінській: діють експозиції про історію міста, видат.
земляків, Голодомор і ВВВ, а також про сучасність.
Засновник музею – засл. вчитель України, краєзнавець
М.С.Бєляєв (1925–2004)] / В.Оксенич // Зоря. – 2008. – 17 трав.
1163. Рогоза О. Музей розповість багато : [Богодухів.
краєзн. музей провів цикл лекцій в рамках естафети пам’яті
ВВВ] / О.Рогоза // Маяк. – 2005. – 18 трав. – Фотогр.
1164. Таких музеїв у районах більше немає : [у серп.
2007 р. у Центрі дит. та юнац. творчості запрацював музей,
експонати якого присвяч. подвигу воїнів-інтернаціоналістів]
// Зоря. – 2008. – 19 квіт. – Фотогр.
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11.5 Художнє життя.
Декоративно-прикладне мистецтво
1165. Богодухів – очима дітей : [про всеукр. конкурс
дит. малюнка “Моє рідне місто”] // Маяк. – 2009. – 31 жовт. –
Фотогр.
1166. [Виставка робіт самодіяльного художника
М.Й.Ємельяненка] // Маяк. – 2011. – 27 трав. – Фотогр.
1167. Виставка талановитих земляків : [“Умільці
Богодухівщини” – у терит. центрі соц. обслуговування] //
Маяк. – 2012. – 1 черв. – Фотогр.
1168. Каталог
робіт
самодіяльних
авторів
Богодухівського району / [Богодухів. райдержадмін.]. – Х.,
[2003. – 12] с. : фотогр. – (Слобожанські передзвони.
Богодухів – 2003). – Із змісту: Художники Богодухівщини :
[самодіял. худож. із Богодухова: Алексєєв Анатолій
Григорович, Каліниченко Леонід Павлович, Омельяненко
Микола Йосипович].
1169. Левченко В. Відроджене в картинах : [худож.
Іван Афанасійович Пилипенко. Його картини відображають
історію краю; пише ікони] / В.Левченко // Зоря. – 2011. – 8
жовт. – 3 фотогр.
1170. Оксенич В. Митець з ласки Божої : [самодіял.
худож. М.Й.Ємельяненко] / В.Оксенич // Маяк. – 2004. – 20
трав. – 2 фотогр.
1171. Подолінська Л.М. Вона обожнює створювати
красу : [бесіда з майстром біокераміки – солтиса
Л.М.Подолінською, виставка робіт якої представлена в
Будинку культури / записала І.Ляшенко] // Маяк. – 2012. – 23
берез. – 3 фотогр.
1172. Солошенко Л. Талант – це праця і натхнення :
[про рукодільницю Л.В.Юдіну] / Л.Солошенко // Маяк. –
2010. – 24 верес.
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1173. У його полотнах – краса рідного міста
[Електронний ресурс] : [про худож. А.Г.Алексєєва] //
Богодухів. – Режим доступу:
http://bogodukhovcity.com.ua/gazeta_mayak/people/1634-u-yogo-polotnah-krasardnogo-msta.html
1174. У його полотнах – краса рідного міста : [худож.
Анатолій Григорович Алексєєв в картинах відтворює історію
Богодухова, церков. пам’ятки. Його роботи знаходяться в
приват. колекціях Росії, Англії, Угорщини, Америки...] //
Маяк. – 2011. – 5 серп. – 3 фотогр.
1175. Хай щастить земляче! : [доброчинна вист.
живопису “Самобутні мистецькі особистості” у Харкові.
Учасник вист. – Микола Дубінка, вихованець Богодухів. муз.
шк., випускник Харк. худож. уч-ща] // Маяк. – 2010. – 23 січ.
– Фотогр.
1176. Художня галерея : [на терит. міськ. стадіону
організована вист. картин худож. Анатолія Алексєєва] // Зоря.
– 2009. – 15 серп. – Фотогр.
1177. Чернишова Т. Музей у міській раді : [на стінах
міськради – картина худож. А.Алексєєва “Богодухів. Початок
ХХ століття. Центральна частина міста”, вист. малюнків
“Богодухів: учора, сьогодні, завтра”, фотовист. “Рідне місто.
Минуле і сьогодення”] / Т.Чернишова // Маяк. – 2007. – 26
груд. – Фотогр.
1178. Чернишова Т. Художник : [про самодіял.
худож. В.І.Чебакова, який відзначив своє 87-річчя] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 11 берез. – Фотогр.
Див. також підрозділи: 10.5, 10.6
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12. Літературне життя
1179. Історія та сьогодення Богодухівської громади в
творах місцевих авторів : [буклет] / Богодухів. райрада Харк.
обл. – Богодухів, 2007. – 6 [с.]. – Із змісту: Таран Василь
Михайлович : [засл. працівник культури України, чл. Харк.
від-ня Нац. ліги композиторів України, авт. іст. нарисів
“Богодухівська симфонія” та пісенників]; Могилевська
Наталія Миколаївна : [журналіст, письменниця, поетеса,
краєзнавець, співавт. іст. нарисів “Богодухівська симфонія”,
ред. зб. віршів молодих поетів “Все починається з любові”];
Церковна Ніна Михайлівна : [письменниця, поетеса,
журналістка]; Трипілець Меланія Яківна : [працювала в ред.
газ. “Маяк”, авт. кн. “Доленько – доля моя журавлина”,
співавт. зб. нарисів “Долі з автографом війни” та кн. “З
минулого, із безвісти...”]; Бєляєв Микола Семенович : [засл.
учитель України, кавалер орденів Знак Пошани, “За заслуги”
ІІІ ступеня, почес. чл. Всеукр. спілки краєзнавців, засновник,
дир. Богодухів. краєзн. музею, позаштат. кор. газ. “Маяк”];
Книшенко Андрій Євгенович : [самодіял. поет, військ. хірург
за фахом. В пам’ять про нього вид. дві зб. його віршів
“Музыка души” та “Осталась память и душа”].
1180. Літературна сторінка : [про роботу літ. гуртка] //
Маяк. – 1989. – 30 верес .
1181.* Підсумки літературного конкурсу // Маяк. –
1970. – 26 груд.
1182. Поєднала поезія : [літ. студія “Поетична квітка”
ЗОШ № 2 уклала угоду про творчу співпрацю з харк.,
чернігів., київ. шк. літ. гуртками] // Маяк. – 2006. – 24 трав. –
Фотогр.
1183. Створюється клуб [любителів поезії при
редакції газети “Маяк”] // Маяк. – 2001. – 17 берез. – Підпис:
Редакція.
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1184. Чернишова Т. Вірю в майбутнє твоє... : [про
юну поетесу В.Кійко, лауреата Всеукр. літ. конкурсу “Любіть
Україну!”, чл. літ. студії “Поетична квітка” Богодухів. ЗОШ
№ 2] / Т.Чернишова // Маяк. – 2004. – 4 верес. – Фотогр.
1185. Чернишова Т. “З минулого, із безвісти...”. Друге
видання : [на засід. літ. світлиці “Дивослово” в ред. газ.
“Маяк” було представлено 2-ге вид. зб. Н.Могилевської і
М.Трипілець] / Т.Чернишова // Маяк. – 2008. – 27 груд.
1186. Чернишова Т. Цвіт “Поетичної квітки” : [багато
років в ЗОШ № 2 діє літ. студія (громад. дир. – Юлія Рябко)] /
Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 15 берез.
***
1187.* Бєляєв М.С. Криниці світла і добра : [нариси
про діячів науки і культури, життя яких пов’язане з
Богодухівщиною] / М.С.Бєляєв, Н.М.Могилевська. –
Богодухів, 2002.
1188. Чернишова Т. Не всиха душі криниця… : [про
кн. Н.Могилевської та М.Бєляєва “Криниця світла і добра”
(зб. нарисів про діячів науки і культури, чиї долі пов’язані з
Богодухівщиною)] / Т.Чернишова // Маяк. – 2002. – 28
листоп.
***
1189.* Весна! Весна! Весна! : [зб. лірич. пісень / авт.уклад. В.М.Таран, Н.М.Могилевська. – Богодухів, 2003].
1190. Відкрий своє серце весна! : [вийшла зб. лірич.
пісень Н.Могилевської і В.Тарана “Весна! Весна! Весна!”] //
Маяк. – 2004. – 11 берез.
***
1191.* Все починається з любові : [зб. поезій] / під ред.
Н.М.Могилевської. – [Богодухів], 2006.
До збірки ввійшли вірші Наталії Могилевської, Ніни
Церковної, Альони Кійко, Дар’ї Герасименко, Анни
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Кузнєцової, Віктора
Володимира Бендюка.

Гаврилюка,

Андрія

Книшенка,

1192. Чернишова Т. Все починається з любові... :
[презентація зб. поезій 22-х богодухів. митців слова. Вид.
“Все починається з любові” – першоа ластівка на поетич.
небосхилі краю] / Т.Чернишова // Маяк. – 2006. – 22 квіт. –
Фотогр.
1193.* ...Осінь ... Осінь? Осінь! : [зб. лірич. пісень /
авт.-уклад.: В.М.Таран, Н.М.Могилевська. – Богодухів, [між
2000–2001 рр.].
***
1194.* Кнышенко А. Музыка души : [сб. стихов]. –
Богодухов, [2005].
1195.* Кнышенко А. Осталась память и душа… : [сб.
стихов] / А.Кнышенко; подгот. В.И.Кнышенко. – Богодухов,
[2005].
1196. Кнышенко А. Отчего болит сердце?
[стихотворение] / А.Кнышенко // Маяк. – 2005. – 21 верес.

:

1197. Чернишова Т. Лишилась пам’ять і душа… :
[про зб. віршів “Осталась память и душа…” та його авт.
А.Книшенка, хірурга за фахом, який трагічно загинув 1 серп.
2003 р. у Моздоці] / Т.Чернишова // Маяк. – 2005. – 21 верес.
– Фотогр.
***
1198. Могилевська Н. Калиновий край; Богодухову;
Солдатська вдова; Його слобода; Та далека війна; Лебедине
озеро; На солдатській могилі; Батькові рани; Уклін вам,
ветерани; Козацька похідна; Додому; Плач Ярославни; Дві
долі; Віват, Перемога!; Життя і смерть на перевеслі; Пам’ять
серця; Розквітли білі абрикоси; Буде світла Перемога;
Кохання вічне; Митцям; Ой кружляли соколи…;
Материнська любов; Українські дівчата; Руки жіночі;
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Козацька хліборобська; Сини України; Для вчителя квіти;
Кобзарська дума; Спогади; Чекає батька : [вірші] /
Н.Могилевська // Трипілець М.Я. Долі з автографом війни :
нариси / М.Я.Трипілець, Т.Чернишова, Н.Могилевська. –
Богодухів; Х., 2007. – С. 3, 9, 16, 33, 44, 48, 55, 60, 70, 74, 82,
90, 95, 102, 106, 112, 119, 129, 132, 141, 146, 160, 174, 185,
191, 205, 219, 224, 228, 238-240.
1199. Чернишова Т. Покликання – журналіст : [про
поетесу Н.М.Могилевську] / Т.Чернишова // Маяк. – 2002. – 6
черв.
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13. Богодухів в художній літературі, музиці,
образотворчому мистецтві та фотографіях
1200. Богодухів : пісня / сл. М.Скановського; музика:
О.Бубліченка, О.Гончаренка // Маяк. – 2003. – 13 лют.
1201. Бунін В. Богодухівське бойове хрещення :
[уривок з кн. “Мгновения”. Авт. – учасник боїв за Богодухів у
серпні 1943 р.] / В.Бунін // Маяк. – 2003. – 12 черв.
1202. Гаман В. Богодухів, або Люди з Божою іскрою :
публіцистика; читаючи колег; ранні новели; розділи з роману /
В.Гаман. – К. : Вир, 1999. – 680 с. – Із змісту: [1]. Три верби край
Богодухова: Синій ранок загірнього романтика: Божий край в житті
Миколи Хвильового: [перша чверть ХХ ст.: за матеріалами
дослідж.]. – С. 6-34; Степ широкий – то ж мій край... : худож.
Михайло Дерегус; Козака несуть : [дитячі роки живописця пройшли
у Богодухові, селах краю; переказ спогадів митця про культур.
життя, забудівлю міста початку ХХ ст., про революційні події 1917
р.]. – С. 60-86; ... Я – Віктор Івченко з Богодухова : розповідає письм.
Олександр Сизоненко [про творчість кінорежисера / записав
В.Гаман]. – С. 87-103; [4]. Вітри епохи : [автотранспорт
Харківщини, зокрема Богодухів. АТП у 1985 р.: труд. колектив
ініціював створення підсоб. госп-ва при автопідприємстві]. – С. 353;
[10]. Стояли у селі солдати (Він прийшов до нас із Богодухова :
оповідання: [присвячено] лейтенанту Олегу Серьогіну та сестрі
Любі). – С. 532-554.
1203. Коржиков В. Богодухов : [стихотворение] /
В.Коржиков // Маяк. – 2004. – 18 верес.
1204. Могилевська Н. Богодухову : [вірш] /
Н.Могилевська // Трипілець М.Я. Долі з автографом : нариси
/ М.Я.Трипілець, Т.В.Чернишова, Н.М.Могилевська. –
Богодухів; Х., 2007. – С. 9.
1205. Могилевська Н.М. Калиновий край : [“Край
наш – Богодухів” : вірш] / Н.Могилевська // Там само. – С. 3.
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1206. Пісня про Богодухів // Таран В. Богодухівська
симфонія : худож.-іст. нариси / В.Таран, Н.Могилевська. – Х.,
1997. – С. 4-5.
1207. Полтавець А. Моє місто : [вірш] / А.Полтавець
// Маяк. – 2007. – 7 серп.
1208.* Хвильовий М. Твори : в 3 т. / М.Хвильовий. –
Х. : Держвидав України, 1927–1930. – Т. 1-3.
Т. 2: Осінь. – 1928. – Із змісту: Я (Романтика) : [новела:
Богодухів у роки громад. війни].
Т. 3: Етюди. – 1930. – Із змісту: Мати : [оповідання:
Богодухів у 1918–1920-ті рр.]; Із Вариної біографії: [оповідання:
описуються події початку ХХ ст. в м. Богодухів].
1209.* Хвильовий М. Я (Романтика) : [новела про
події громад. війни у Богодухові] / М.Хвильовий; передм.
Ю.Пригорницького // Літ. Україна. – 1988. – 8 груд.
1210. Хвылевый М. Я (Романтика) : новелла /
М.Хвылевый; пер. с укр. М.Крапивина; предисл. В.Коваля //
Наш современник. – 1989. – № 9. – С. 98-110.
***
1211. Познайомтеся з майстром : [Пилип Васильович
Шпильовий: родом з Уманщини. Архітектор за фахом. Під
час подорожі намалював картину “Богодухів. Вуличка”] //
Маяк. – 2010. – 24 лют. – Вміщено ілюстрацію “м. Богодухів.
Вуличка”.
***
1212. Фотографии начала XX века [Электронный
ресурс] // Богодухів. – Режим доступу: http://bogodukhovcity.com.ua/old_photo.html
1213. Чернишова Т. Фотоконкурс у минуле :
[краєзнавець Леонід Іванович Карнаух колекціонує старі
фотогр. м. Богодухова] / Т.Чернишова // Маяк. – 2010. – 10
лип. – 3 фотогр.
Див. також розділи: 2.2, 14
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14. Бібліографічні посібники
1214. Бібліотечна справа Харківщини до 1917 року :
бібліогр. посібник / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ;
уклад. Г.М.Єрофєєва. – Х., 1999. – 274 с. – Геогр. покажч.: с.
258.
1215. Історія благодійності на Харківщині: (до 350річчя м. Харкова) : бібліогр. покажч. Ч. 1 / Харк. приват.
музей міськ. садиби ; уклад. О.В.Кравченко. – Х., 2005. – 280
с. – Геогр. покажч.: с. 244.
1216. Історія міст і сіл Харківської області : бібліогр.
покажч. Ч. 2 Історія населених пунктів Харківської області /
Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка, Харк. обл. універс.
наук. б-ка ; уклад.: Л.І.Єпішева, Л.М.Конопля, Л.В.Лаухіна. –
Х. : ХДНБ, 2004. – 194 с. – Геогр. покажч: с. 281.
1217. Історія Слобідської України : наук.-допом.
покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; склад.:
Г.М.Єрофєєва, В.О.Ярошик. – Х., 1993. – 244 с. – Геогр.
покажч.: с. 235.
1218. Історія Харківської єпархії: (до 200-річчя
заснування) : бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім.
В.Г.Короленка, Харк. єпархія Укр. Православн. Церкви ;
уклад.: Н.Г.Полянська, В.О.Ярошик. – Х. : Бізнес Інформ,
1999. – 332 с. – Геогр. покажч.: с. 322.
1219. Література про Харківщину, ... [рік] : бібліогр.
покажч. / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін.,
Харк. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. Л.І.Єпішева,
Л.О.Сашкова, Л.М.Конопля. – Х., 1994–2009.
1994 [рік]. – 1994. – Вип. 1-4.
1995 [рік]. – 1995. – Вип. 1-4.
1996 [рік]. – 1996. – Вип. 1-4.
1997 [рік]. – 1998. – 151 с.
1998 [рік]. – 1998. – 126 с.
1999 [рік]. – 2000. – 126 с.
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2000 [рік]. – 2001. – 202 с.
2001 [рік]. – 2002. – 318 с.
2002 [рік]. – 2003. – 318 с. – Геогр. покажч.: с. 284, 285.
2003 [рік]. – 2004. – 313 с. – Геогр. покажч.: с. 309.
2004 [рік]. – 2005. – 326 с. – Геогр. покажч.: с. 321.
2005 [рік]. – 2006. – 267 с. – Геогр. покажч.: с. 260.
2006 [рік]. – 2007. – 227 с. – Геогр. покажч.: с. 221.
2007 [рік]. – 2008. – 267 с. – Геогр. покажч.: с. 262.
2008 [рік]. – 2009. – 287 с. – Геогр. покажч.: с. 279.
2009 [рік]. – 2010. – 322 с. – Геогр. покажч.: с. 313.
1220. Музейна справа на Харківщині: становлення та
розвиток : наук.-допом. покажч. / Харк. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна, Харк. держ наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ;
уклад.: Т.О.Сосновська, В.О.Ярошик. – Х., 2011. – 228 с. – Із
змісту: Історико-краєзнавчі музеї міст і сіл Харківщини:
Богодухів. р-н. – С. 96-97.
1221. Памятники истории и культуры Харьковской
области : (библиогр. указ.) / Харьк. гос. науч. б-ка им.
В.Г.Короленко, Харьк. обл. б-ка ; сост.: В.Г.Аветчина [и др.].
– Х., 1985. – 160 с. – Содерж.: Богодуховский район: г.
Богодухов. – С. 69.
1222. Туризм на Харківщині. Природно-рекреаційні
ресурси та історико-культурний потенціал регіону : бібліогр.
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Додаток 1
Н.Могилевська
КАЛИНОВИЙ КРАЙ
Від часів козацьких тут гуляла воля,
І була, як пісня, у сміливих доля,
Й розцвітала ніжно під вікном калина,
І кликала з походів рідна батьківщина.
Край наш – Богодухів, краю калиновий!
Наймиліший в світі, краю волошковий!
Край наш – Богодухів: пристань і надія,
Материнська пісня, ти – любов і мрія!
І юнак безвусий, і солдат бувалий
Боронити землю йшли у бій кривавий.
Над Мурафським шляхом – пам’яті кургани.
Йдуть вклонитись низько вдячні слобожани.
Як в вінку барвистім білий цвіт калини,
Так і Богодухів в долі України.
Буде проростати міць і слава,
Щоб пишались нами і народ й держава!
Край наш – Богодухів, краю калиновий!
Наймиліший в світі, краю волошковий!
Край наш – Богодухів: пристань і надія,
Материнська пісня, ти – любов і мрія!
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Н.Могилевська
БОГОДУХОВУ
Є міста, до яких повертаєшся знову,
До яких, як журавонька, лине душа.
Наче доля лишила там щастя підкову,
І чекає, і кличе, і з доріг вигляда.
Слобожани, хай доля вам щастя дарує,
Брами міста відкриє для любові і добра.
Хай життя, як весна, білим цвітом вирує
І хай буде у міста вічно юна пора!

В.Коржиков
БОГОДУХОВ
Среди лесов, болот и духов,
На косогоре, в сентябре,
Так сладко дремлет
Богодухов,
Рассвет встречая на заре.
У ног – калачиком прохлада,
Здесь ивы спят на берегу.
Струится чистая отрада –
Туман, что лебедь, на лугу.
Там, в полудрёме, бор сосновый
Вблизи Мочульского пруда,
Парчовой сетью лес дубовый
Затянет в детство – навсегда.
И завлекает в сад тенистый
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Родимый дом, что под горой.
В родник целебный,
серебристый
Нырну, как в омут, с головой…
Заря раскрасила ресницы.
Там звон, малиновый, души
Милее всех красот столицы
Среди нетронутой тиши.
Сойдет с небесной колыбели
Мираж волшебный – духов град.
Березой встанет у постели…
Калитка скрипнет –
Будешь рад.

А.Полтавець
МОЄ МІСТО
З найкрасивіших міст на Україні
Назву я вам лише одне:
Це місто, де живу я нині,
Це місце – на землі святе.
Куди б не кинуло життя суворе,
В які б не занесло краї,
Та завжди повертаємось до тебе,
Єдине рідне місто на землі.
Мій Богодухове,
Нелегка тобі дісталась доля,
Багато бачив на своїм віку,
Та не один ти був у полі воїн,
Народ творив історію твою.
Тут народилося багато знаменитих
Людей, що славили ім’я твоє,
Письменників, майстрів талановитих,
Немало вчених та поетів є.
Та гідна зміна їм росте,
Тож, місто, знай,
Що юнь тебе не підведе,
Бо й серед нас уже таланти є.
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В.Таран
Н.Могилевська
ПІСНЯ ПРО БОГОДУХІВ
В провінційних містечках є своя неповторність
Світлий смуток і радість від щасливих чекань.
В кожнім камені сивім є часу незворотність
І мережаний степ від доріг і шукань.
Приспів:
Богодухів мій вічний, як рушник вишиваний,
На зеленім сукні слобожанських лісів.
Краю мій волошковий, краю мій незрівняний, –
Це до тебе стежки пролягли звідусіль.
Закосичені верби над ставком похилились,
І серпневі зірки сиплять з неба дощем,
Щоб душа за тобою вдалині не журилась,
Я приплину до тебе з журавлиним ключем.
Приспів
Полотно твоє біле, мій рушник вишиваний,
І барвисті квітки не підвласні вікам,
І свої кольори козаки – слобожани
На геройство, на долю залишили нам.
Приспів
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Додаток 2

Атаман Тимофій Криса –
засновник м. Богодухова

Краєвид м. Богодухова

Річка Мерло

Меморіал Слави

Пам’ятник “Дзвони Чорнобиля”

Міськрада
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Районний суд

Будинок культури

Гімназія № 1

Колегіум № 2

Будинок молоді
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Будинок з годинником
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Коваленко І. 700
Коваленко І.В. 468
Коваленко О. (757)
Коваль В. 1210
Коваль В.А. (311)
Коваль Л. 1067-1069, (1078)
Кованько Д. (67)
Козловська К.О. (1061,
1066), 1070-1076, (1078)
Козловський Я. 43, 1156
Колеснік О.О. (606)
Колісник Н.Г. (359)
Колмик К. 955
Коломиєц М.Ф. 342
Комаров Л.С. (282)
Компанієць В. 343
Коновалов Л.С. 383, (521),
643, 701-702а, (723)
Конопля Л.М. 1216, 1219
Коньков, генерал (269)
Корж М.В. 522, (1128)
Корж О.Є. 673, 711, 782,
(1129)
Коржиков В. 1203
Корнієнко О. 344
Костенко В.І. (874, 884, 888)
Костенко Л. (1069)
Котляревский А.И. 290
Кочнєв Д. (616, 792)
Кочнєв Є.В. 586, 614-616,
(617)
Кошкалда О. 86, 545
Кравченко А.В. 491, 1215
Кравченко І.Г. (292)
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Кравченко Т.Г. (827)
Крапивин М. 1210
Красножон О.А. (1001,
1039, 1041, 1051)
Кремлякова О.В. (741)
Кривко Т.О. (912)
Криворучко Л.О. (1008)
Крикливий Ю. 278
Крисько С.О. (725)
Криштоп О. 384
Кудленок Ю.В. 546, 703,
(715)
Кудрицький А.В. 31, 44, 60
Кузнєцов О. (288)
Кузнєцова А. (1191)
Кузьменко М. 281
Кука Н.В. (920)
Кукса В.В. (506-518)
Кулик М.Г. (667)
Кулик Т. 970
Куліш В.О. (828)
Куліш В.Т. (813)
Куманов Г. (281)
Кунафіна Ю. (933)
Курко А.В. (994), 986-988,
(1040)
Курко К. (1040)
Кучугура-Кучеренко І. (125)
Лагєрєв Д.Ю. (292)
Лазарєва К. 327
Лаухіна Л.В. 1216
Лебедєв В.І. 187
Лебідь М. (984, 1049)
Левін В.П. 279

Левченко В. 386, 387, 441,
449, 450, 468, 469, 485,
499, 500, 704-707, 806,
857, 929, 956, 971, 1008,
1009, 1078, 1157, 1169
Левченко В.И. 274
Левченко М.Т. (312, 313)
Ленін В.І. (141)
Леонов М.Т. (136, 134, 282)
Лещенко В.М. (784)
Лещенко Н.В. 708-711
Лещенко О.М. (386), 470
Лєпесій В. (832)
Лисий І. 57
Лисицький Є.М. 1116
Литвиненко, партизан (292)
Лихачева Л.Б. (906)
Лихогуб М. 281
Лісов О.Є. 345 ()
Літошко В. 644, (633)
Ліхачов М.Г. (799)
Ліхачова М. 301
Лобойко В. 589
Логвиненко Л. 486
Лук’янченко М. 957, 958
Лурье А.И. 579
Луценко О. 346
Ляшенко І. 149, 412, 431,
479, 531, 548, 576, 590,
712, 745, 751, 783, 784,
808-810, 932, 998, 1010,
1011, 1080, 1081,
(1111), 1158, 1171
Ляшенко Л.Г. (1065, 1078,
1102)
Ляшенко О. 549

Лященко О.М. (575), 810,
(822)
Майстренко М. 1012
Макаренко А.С. (1155)
Макаренко М.Ф. (67)
Максименко В.Н. (314)
Мамедов Ш.М. (281)
Маринич О.М. 335, 372
Маркова В.І. (1047)
Мартинов Г.С. 32, 140,
280-282, (296), 353,
540, 912
Мартінез Р. (892)
Марченко В. (1107)
Масельський О.С. (37)
Маслак Л.В. (859)
Маслійчук В.Л. 114, 174,
175
Матвєєв Б. 368
Матвєєв Б.О. (65),
Матяш М. (1122),
Мацюк В. (1093)
Мацюк К. (880)
Машурова І. 1082, (1102)
Мелюх Н.М. (360), 369
Мельник В. 451, 501, 973
Мельник Ф. 45
Мельникова Т.М. (920)
Минченко О. 283
Мисюра В. 115
Михайловський С. 284
Михайлюченко О. 1013
Михасюк О.К. (851)
Михлюк Л.С. (983)
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Мірошник В. 383, 452,
502, 591, 974
Мірошник Р. (457)
Мірошников І.Я. 116.
Мірошниченко В. 785
Мовчан О.І. (409), 413,
(414, 418, 630)
Мовчан Р. (1085)
Мовчан Т. 811
Могилевська Н.М. 40, (50),
52, 63, 117-120, 125, 152,
153, 176, 210-214, 256,
285, 292, 414, 551, 592,
714, 766-768, 1083, (1094,
1104), 1117-1122, (1179,
1185), 1187, (1188), 1189,
(1190), 1191, 1193, 1198,
(1199), 1204-1205
Могилевський П. (385)
Молчанов В.І. 472
Момот Л.М. 97
Моргунов М.В. (134, 143,
260, 268, 281)
Мороз С.Г. (48, 49)
Мостовий В.М. (560)
Мошенська Л. 913
Мунаєв О.М. (705)
Мусієнко В. 887
Мусієнко Л. 292
Мусійко В. 503, 504
Нагорний В.М. 646
Надомний С.В. (292)
Назаренко Л. 347
Назаренко М.Ф. (292)
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Назаренко Н.В. (667, 808,
819)
Назаренко О. 58, 888
Назаренко О.Л. (899)
Назаренко Т.В. (867)
Нахабін В. (1051)
Невинна В.І. (788)
Нежид І. 442
Нежид Н.К. (516)
Несвіт В.С. (665)
Нестеренко З.Н. 370
Нестеренко М.У. (554)
Нечай Л.Г. (806), 812, 813,
(814, 818, 824)
Нечитайло Л. (1006), 10171020
Нещеретна З.А. (1113)
Новиков С.Я. 83, (84, 85,
297)
Новіков М.Т. (134)
Оболенский И.М. (207)
Оверченко М.Д. (67, 143)
Овчаренко Є. 524
Овчаренко М.І. (360)
Овчаренко С.В. (1129, 1137)
Огер О.Г. (411, 415, 429)
Огородня Т. 416
Одинцов С.И. 177
Оксенич В. 68, 81, 87, 89,
121, 146, 154, 155, 288,
315, 317, 322, 345, 349,
371, 384, 388-390, 397,
405, 407, 417, 418, 420,
443, 453-455, 470, 473476, 487, 489, 490, 495,

497, 503, 505-507, 510,
525, 526, 529, 552-555,
594, 595, 617-619, 622,
624, 634, 644, 649-655,
687, 716-720, 746, 747,
754, 832-834, 837, 845,
850, 862, 877, 878, 890892, 914, 934-939, 941,
958, 959, 967, 975-977,
986, 988-990, 999, 1013,
1022-1026, (1082), 10861091, 1115, 1124, (1129),
1156, 1159-1162, 1170
Оксенич Д.В. (873)
Оксенич О.М. (920)
Олександрова Ю. 156
Олексеєнко А.П. (887)
Олексенко Н. 721
Олексієнко Н.І. (693)
Ольховський С.М. (526)
Омеляненко І.С. (380)
Омельяненко В.О. (281)
Омельяненко М.Й. (1168)
Омерідзе І. (492)
Орлов П. (1122)
Осьмак І. 302, 350
Очеретовська Н.Л. 32
Павленко В. 157, 941, 942
Павленко В.І. (920)
Павленко М.О. (929, 935),
940, (943)
Павленко Н. 979
Павлова Г.Т. (540)
Павлова Т.А. 132
Панашенко В.В. 179

Панкратьєва В.Г. 97
Панов С.Ф. (398)
Панов Ф.І. (846)
Панова А.С. 306
Панова Н.Г. 915, (918, 925)
Панченко І. 281
Парамонов А.Ф. 132
Парле Е.Ф. 169
Пастушенко С.О. (315)
Пащенко В.К. (50)
Перепелиця В. 1141
Петриніна Н.А. (667)
Петров Г.К. (240)
Петров О. 1126
Петухов В.П. (282)
Петухова С.Г. (920)
Пилипенко А.В. (929)
Пилипенко І.А. (1169)
Пилипенко Л.Є. (883)
Пилипенко Л.М. (920)
Пилипенко С. 1012, 1027,
1028
Півненко Г. (1120, 1122)
Підгорний В.Я. (33)
Пірко В.О. 178
Плеве В.К. (207)
Плецький С.Ф. 180
Погородній Є.П. (799)
Пода І. (904)
Пода О.О. (574)
Подолінська Л.М. 1171
Покришкіна Т. 836, 837,
(851), 863, 864
Полтавець А. 1207
Полянська Н.Г. 1218
Пономаренко А.В. (410, 411)
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Пономаренко І.І. (292)
Пономаренко К. 367
Пономаренко Л. 181
Пономаренко О.О. (694, 705)
Понтито В.А. 177
Попель Н.К. 289
Попов А.В. 1226
Попова Е.А. 372
Попова Є. (904)
Потебня О. (254)
Починок Н. 598
Пригорницький Ю. 1209
Прокопенко І.Ф. 5
Просяник Г.Б. (821)
Просяник Т. 865
Пугач В.І. 659
Пугач І.М. (406)
Путін В. (313)
Пушкар М.Б. (84, 85, 415,
417, 419), 420-423
Рагімова Т.Ю. (1129)
Радомський О.В. 555
Разін С. (136, 182, 187)
Ращупкін О. 527
Ревковська А.В. (1041)
Решодько П.Ф. 250
Риска Б. 373, 679, 692
Рогинська Л.І. 67, 787,
1096
Рогов В.П. (316)
Рогоза О. 1163
Рочинська Л. 815
Рубан М.Є. 599, 600,
(620), 621-626
Рубан П. 122, 351, (1120)
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Рубаник О.В. (902, 911)
Руденко Р.Г. 601
Рум’янцева В. 171
Рябко Ю. (1186)
Рябуха М. (1044
Саввін А.М. (281)
Савинська В. 1030
Савич В. 456, 457
Савчук Ю. 106
Сав’ян К. 602
Сагайдачна А.М. 123
Сагайдачний М.Т. (317)
Саєнко В.Ф. (51)
Саксаганський (125)
Сакун В.О. (557)
Салій Д.М. (318)
Салій П.І. (318)
Салманова Л.С. (929)
Салтанова І.М. 41
Самойлович И. 763
Сапа Н.Н. 579
Саратов И. 124
Сахно В.Д. (140, 160), 352,
(353, 668)
Сахно Л.Б. 661, 662, 788
Сахно О. 281, 304, 310,
866
Сахновський, міністр
торгівлі України (25)
Сашкова Л.О. 1219
Сварник І. 106
Свінченко І. 789
Свічкар Л. 263
Семененко Н.М. (292, 320)
Семененко П.Г. (282)

Семенова Є.С. 394
Сененченко Г.І. (292, 321)
Сербіна О.В. 977
Сергиенко Г.Я. 173
Сергієнко О. 248
Середа О.С. (1113)
Сероштан Н.А. 109, 110
Серьогін О. (1202)
Серьогіна Л. (1202)
Сєргєєва Я. 816
Сизоненко О. (1202)
Сизоненко О.В. (667)
Сиров П.К. 110
Ситник К.І. (436)
Ситник Н. 1098
Ситник Ф.Л. (259)
Ситник Ф.П. 291, (322)
Сімоненко В. (1120)
Сімоненко Г. (1120)
Скаба А.Д. 116, 195
Скановський М. 1200
Скляренко Ю. 529
Скляров М.В. 488, 489
Сластін В.П. (435)
Слюсарский А.Г. 183
Смаковський М. 990
Смоленський В. 184
Смолій В.А. 131, 179
Смолянцев В.Н. (281)
Смородська К.Т. (1113)
Соболєва Д. (1085, 1108)
Согоян, скульптор (150)
Сокирко Н.М. (868)
Соколов О. (1031)
Соловйова О. 991, 992
Соломаха В.О. 725

Солошенко Л. 79, 300,
424, 493, 544, 790, 791,
817-821, 847, 848, 869,
871, 893, 894, 917, 963,
993, 1064, (1129), 1172
Сосновська Г.В. (949)
Сосновська Т.О. 1220
Спесівцева О.І. (537), 558561
Станиславский А. 771
Старовойт В.О. (430)
Степанов Ф.Д. (52)
Стеріоні М.О. (292, 323)
Стеріоні Н.М. (508), 509510
Стефаній, протоієрей (749,
751-755)
Стоцкий Ф.Н. (274)
Субота В.П. (292)
Сумцов М.Ф. 218
Супрун С.М. (706), 726, 727
Сытник Ф. (295)
Сягло Т.Г. (360)
Талиев В.И. 185
Тальк П. (457)
Таран В.М. 125-128, 494,
728, (1042, 1051, 1179),
1189, (1190), 1193, 1206
Таран К.І. (796)
Таран М. 772
Тараненко М. 897
Таранущенко С. 773
Тарасенко К.О. (53)
Таряник М.В. (591)
Телешенко І. 396, 512
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Терентьева С.А. (282, 290)
Тесленко О.І. (415)
Тесло І. 690, 961
Тетянчук В.О. 729
Тєкоєв О. (792)
Тимченко М. 316, 663,
(1120, 1122 )
Тицький М.К. (324)
Тичина П. (893)
Ткач Л.Г. (929, 946)
Ткаченко Г.П. (325)
Ткачук М.Л. 57
Толіулова В. (457)
Торяник М.В. (860)
Торяник О.І. (292)
Торяник Т. (506)
Трепилец Я.И. (290)
Третякова В.Ю. (866)
Трёшников А.Ф. 9
Тризна В.Г. (607)
Тризна В.І. 730
Тризна Д.К. 21, 74, 130,
731, (732)
Тризна М.М. (54, 55, 631,
1024), 1130
Тризна Н.П. (56)
Трипілець В. (904)
Трипілець М.Я. 26, (27,
28), 33, 50, 51, 90, 119,
120, 292, 305, 307, 323,
331, 408, 543, 665, 838,
839, (904, 1094, 1114,
1179, 1185), 1198, 1204
Трипілець Т. (1104)
Троневич А.І. 490
Тронько Н.І. 919, 995-999
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Тронько П.Т. (65, 67), 131,
159
Трохимчук В. (160, 358)
Троценко Л.П. (390), 397
Тур З.О. (86, 567)
Турковськй С.П. (213)
Турукало-Чагівець Н. 1131
Турченко В.П. (725)
Турченко М. 293
Турченко Ф.Г. 180
Тютюнник Р.Є. (119)
Українець М. 319
Уманський М.В. 136
Усатенко О. (989)
Ушкалов Л. 218
Фарбітний І.Я. (326, 327)
Фатюкова Л.А. (910), 921,
922
Федорченко Я. 77, 80, 324,
434, 444, 482, 513, 521,
562, 603, 604, 625, 666668, 733, 734, 807, 898,
980, 981, 1033, 1084,
1100, 1101
Фесенко В. (893)
Фесенко Т.І. (517)
Филарет (Гумилёвский
Д.Г.) 132
Фіщук О. (457)
Фокін О.В. (292)
Фоменко В. 354
Фрадкін В. 218
Фролов Б. 294

Хавкін Д. 355
Хайдуков П.П. (281)
Харченко В. 795, 1102
Харченко Л.А. 1223
Харченко П. (25)
Харченко-Мотузенко О. 435
Хвильовий А. 689
Хвильовий М. (25, 57, 58,
59, 1202), 1208-1210
Хмельницький Б. (831)
Христенко В. (1005)
Христенко В.Є. (65, 67,
87, 88)
Христенко В.С. (1047)
Христенко Г.Д. (328)
Цегелик М.Г. (1113)
Церковна В.В. (793, 865)
Церковна М.В. (1057)
Церковна Н. 796, (1024),
1035-1037, 1132, (1191)
Церковна Н.Г. 1029, (1046)
Церковна Н.М. 29, (30,
1136, 1179)
Церковний А.О. (411)
Чайка І.А. (734), 736, 737
Чайченко М. (41)
Чалий О.М. (134, 143)
Чебаков В.І. (1178)
Чепа М.К. (1113)
Чернишов К.В. (799)
Чернишов М.В. (341, 348,
652)
Чернишова І. (495)
Чернишова Н. 385

Чернишова Т.В. 16, 27, 30,
34, 47, 55, 75, 83, 91,
270, 292, 296, 297, 299,
312, 318, 320, 328, 330,
333, 356, 360, 374, 375,
398, 425-430, 432, 436,
438, 440, 458-461, 466,
478, 479, 504, 514-520,
536, 542, 563-574, 606608, 637, 659, 669-675,
683, 701-702а, 708, 738743, 752, 753, 757, 758,
797-800, 823, 824, 841,
899, 900, 923, 924, 940,
942, 945-949, 982, 996,
997, 1002, 1003, 10381057, (1094), 1104-1107,
1116, (1124), (1129),
1133-1140, 1154, 1177,
1178, 1184-1186, 1188,
1192, 1197-1199, 1204,
1213
Чернігова Н.В. 2, 134
Чернієнко Д.Х. (134, 136,
143, 282)
Чернов С.І. (693), 695
Чигрин В. 676
Чистякова А. (831)
Чорна С. 959
Чорний М.К. (60)
Чорний М.П. (125)
Чубова Н. 677
Чуйко Є. (388)
Чуйко Є.Б. (654)
Чуйко Л. 1108
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Чуйко О.Б. 530
Чуйко С.О. 531
Шалімова В.С. (281), 308,
678
Швец Н.К. (329, 330)
Швець В.В. 97
Шевченко А.М. (725)
Шевченко М. (872, 1021)
Шевченко П. (160)
Шевченко Т.Г. (144, 158)
Шелкова Н.В. (886)
Шемшученко Ю.С. 170
Шендра М.Ф. (1113, 1141)
Шепель В. 357
Шереза Г.О. (415)
Шигимага І.О. (970)
Шигимага Л.Ю. (1129)
Шигимага П.А. (61, 62)
Шигимага Я.В. (281)
Шитоха А.І. (718)
Шитоха О.Ю. (331)
Шишкіна А. (1093)
Шкарлат С.Б. 495
Шкарлат Т.І. (928)
Шкурпіла В. 609
Шовкова І. 825
Шовкопляс Ю. 358
Шокарєв С. (390)
Шпильовий П.В. (1211)
Шрамко Б.А. 129
Шуба Н.Д. (67), 257
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Шумков С.П. (270, 282)
Шутко Т. (583)
Шутой В.Е. 188, 189
Щелков К.П. 108
Щербак А. 321, 480
Щербак А.Ф. (282)
Щоголєв Я. (63)
Юдіна Л.В. (1172)
Юзько І. 610
Юрченко О. 534
Юхно О.П. (67, 65), 76,
(89, 90, 91, 281, 332)
Явтушенко В.Є. (281)
Явтушенко Н.В. (499)
Яковлев Б. (786), 802-805,
1058
Яковлєва В.В. (855)
Янукович В. 679
Ярещенко А.П. 23, 24
Ярова В. 162, 359, 1059,
1060, 1109, 1141
Ярова К.Ф. 576
Ярова Л. 611, 612, 843
Яровий О.С.(333)
Ярошенко В.Я. 960-963
Ярошенко І. (865)
Ярошенко Н. 481
Ярошик В.О. 1217, 1218,
1220, 1225, 1226

Зміст
Передмова

3

В.Таран, Н.Могилевська. Богодухівська симфонія

5

м. Богодухів: події, факти

6

1. Загальні питання розвитку м. Богодухова
1.1 Видатні діячі і знатні мешканці м. Богодухова
1.11 Почесні громадяни м. Богодухова

33
35
42

2. Історія
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