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ВСТУПНЕ СЛОВО
10 січня 2014 року Кіровоградська область відзначатиме свій сімдесят п'ятий день
народження.
Саме та адміністративно-територіальна одиниця, що є центром України, і безкраї
степи та густі ліси якої простягаються із заходу на схід та з півночі на південь. Той самий
регіон, який має великий творчий і науковий потенціал, потужні промислові підприємства
та відомі сільськогосподарські формування. Область, яка своєю територією об'єднує
більш ніж мільйонну людську спільноту, яка творила, творить і буде творити історію
славетного краю між Дніпром і Бугом.
За роки існування області в її трудових колективах зросла величезна кількість
людей, які прославили наш край – видатні трудівники промисловості й сільського
господарства, видатні вчені різних галузей наук, незабутні герої боротьби з фашизмом,
уславлені літератори й артисти, вчителі й лікарі, велика плеяда спортсменів. Треба віддати
належне – ці люди були помічені, про них написані книги, монографії, статті.
Україна пишається іменами наших земляків – Івана Карпенка-Карого, Марка
Кропивницького, Панаса Саксаганського, Марії Заньковецької, Володимира Винниченка,
Василя Порика, Петра Кошового, Олексія Мазуренка, Юрія Яновського, Василя
Сухомлинського, Арсенія Тарковського, Дмитра Чижевського, Олександра Гіталова,
Леоніда Шліфера, Леоніда Попова, Юрія Маленченка та багатьма іншими.
А починалося все так... 11 січня 1939 року в газеті «Правда» було опубліковано
Указ Президії Верховної Ради СРСР „Про утворення Сумської, Кіровоградської та
Запорізької областей у складі Української РСР” від 10 січня 1939 року.
Як відзначалося в тогочасних директивних документах, з метою поліпшення
управління територіями, удосконалення структури керівних органів та наближення їх до
трудових колективів, безпосередніх виробників, соціально-культурної сфери, було
проведене розукрупнення ряду областей України.
До складу Кіровоградської області увійшли території 31 району: тринадцять Миколаївської, десять – Одеської, п'ять – Київської та два – Полтавської областей, її
центром стало місто Кірово, перейменоване в Кіровоград. До складу області увійшло 6
міст та 9 селищ міського типу. Загальна чисельність мешканців області складала 1176906
чоловік, у тому числі 100380 – проживало в обласному центрі. Діяло 100 промислових
підприємств (34 тисячі працюючих), 131 артіль промислово-кустарної кооперації (6400
працюючих), 1806 колгоспів, 35 радгоспів, 64 МТС.
1940 рік. У системі культури працювало 594 бібліотеки та 1073 клубні заклади. У
вищих навчальних закладах навчалося 7,6 тис. студентів, у школах працювало 8,9 тис.
вчителів. Медичні послуги надавали 446 лікарів.
Відповідно до указу про утворення Кіровоградської області, з метою організації
обласних установ, здійсненя керівництва господарським і культурним життям області та
підготовки й проведення виборів до обласної Ради депутатів трудящих було утворено
організаційний комітет Президії Верховної Ради УРСР по Кіровоградській області.
Протягом 1939 року він виконував функції обласного виконкому.
Головою оргкомітету був Віталій Павлович Іщенко. Оргкомітет підготував вибори
до першої Кіровоградської обласної Ради депутатів трудящих, які відбулися 24 грудня
1939 року. Цього ж дня оргкомітет передав свої повноваження обраному першому
виконкому Кіровоградської обласної Ради.
Головою першого виконкому Кіровоградської обласної Ради було обрано
В.П.Іщенка, директора радгоспу, кавалера ордена Трудового Червоного Прапора.
При виконкомі було створено 17 відділів і управлінь та сім постійних комісій:
сільськогосподарська, бюджетна, шкільна, промислова, комунальна, торговельнозаготівельна, оборонна.

Перший виконком діяв до 3 серпня 1941 року – дня окупації м. Кіровограда і
відновив свою діяльність у листопаді 1943 року в м. Олександрії, а після визволення
обласного центру 8 січня 1944 року продовжив свою роботу за старою адресою.
Після війни область розпочала відновлювати свою економіку.
У 50-х роках збудовано Кременчуцьку ГЕС.
Флагманом індустрії Кіровоградщини традиційно залишався завод „Червона зірка”
– провідний розробник і виробник посівної техніки і культиваторів, що забезпечував
потребу в них селянських господарств усіх республік колишнього СРСР, і продукція якого
користувалася великим попитом у країнах, що входили до Ради економічної
взаємодопомоги. Загалом вона надходила у сорок країн світу. Зі спорудженням 90-го, 14го і механозбирального корпусів „Червона зірка” перетворилася на флагман
сільськогосподарського машинобудування всієї країни.
Паралельно реконструювався завод „Гідросила”, який до того випускав звичайні
гідронасоси. Поштовхом до реконструкції стало те, що в конструкторських бюро Харкова,
Мінська, кількох міст Росії розпочалося проектування тракторів та комбайнів нового типу.
В результаті на „Гідросилі” приступили до виробництва гідростатичних трансмісій, у
тому числі й для комбайнів „Дон”, „Дон-1300”, „Дон – 1500”.
Період 60-70 років характеризується інтенсивним будівництвом сучасних
промислових підприємств, підприємств переробної галузі, житла і соціальної сфери. На
карті області з'явились такі унікальні за технологією і виробництвом підприємства, як
Світловодські комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів та завод чистих металів,
кіровоградські „Радіозавод” та „Друкмаш”. Далеко за межами області відома продукція
Заваллівського графітового комбінату. Нарощувалися виробничі потужності і в 80-90
роках. За порівняно короткий термін введено в дію десятки найсучасніших підприємств.
На Дніпрі збудовано потужний комплекс з виробництва збірного залізобетону об'єднання
„Дніпроенергобудпром”, який забезпечує залізобетонними конструкціями більшість
споруджуваних атомних електростанцій.
Одним з найбільших будівельних майданчиків області стало будівництво
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд. Справді животворною
артерією для більшості жителів обласного центру, міст Олександрії та Знам'янки став
збудований у короткі терміни водогін „Дніпро-Кіровоград”. Особливо інтенсивно велося
спорудження великих промислових підприємств. Також в ці роки були введені в дію
підприємство з видобутку уранових руд у м. Кіровограді, завод з виробництва феронікелю
в смт Побужжя Голованівського району, нові потужності олександрійських наукововиробничого об'єднання „Етал”, заводу „Поліграфтехніка”, знам'янських заводів
„Пуансон” і „Акустика”. Успішно в ці роки йшло будівництво цукрових заводів,
підприємств з переробки м'яса і молока. Відповідно до перспективного плану розвитку
області інтенсивно велась газифікація населених пунктів Кіровоградщини.
За 75 років розвитку Кіровоградщини, обласну раду очолювали 11 керівників:
В.П.Іщенко, В.Г.Ком'яхов, Г.А.Турбай, Л.Г.Кравченко, М.К.Кириченко, П.С.Кошевський,
Д.П.Максименко, В.І.Желіба, В.А.Долиняк, В.І.Сибірцев, М.О.Сухомлин. Нинішній
голова обласної ради шостого скликання - М.М.Ковальчук.
Порівнюючи період розвитку краю з людським життям, можна твердити, що 75
років – вік не лише зрілий та вельми поважний, а й такий, з вершини якого варто
озирнутися назад та поміркувати над минулим, розставити все по своїх місцях, підвести
підсумки зробленого, пояснити причини невдач.
Історію часто поділяють на „до” і „після”: до революції та після, до війни та після,
до перебудови та після, і, нарешті, до та після набуття незалежності.
Без зайвої патетики можна сказати, що з 1991 року розпочалася новітня історія
України, новітня історія Кіровоградщини. У період за понад 20 років ми зазнали підйом
національної свідомості та економічну кризу, відчули себе вільними громадянами нової
держави і були вимушені знову знайти себе, своє місце у нових соціальних умовах.

Сьогодні Кіровоградська область за структурою економіки є аграрноіндустріальною. У структурі валового випуску продукції займають: сільське господарство
– 32,1 %; промисловість – 28,1 %; транспорт і зв’язок – 11,6 %; житлово-комунальне
господарство – 5,1 %; інші галузі матеріального і нематеріального виробництва – 23,1 %.
У структурі промислового виробництва регіону найбільшу питому вагу мають
харчова промисловість, машинобудування та металообробка, електроенергетика,
промисловість будівельних матеріалів. Серед галузей харчової промисловості провідна
роль належить цукровому виробництву. У структурі виробництва товарів народного
споживання частка продовольчих товарів становить 83 %.
Кіровоградська область здавна відома як регіон із добре розвинутим
сільськогосподарським виробництвом. У галузевій структурі валової продукції сільського
господарства провідне місце належить рослинництву, питома вага якого становить 73 %,
тваринництва – 27 %.
Основні зернові культури, що вирощуються в області, – озима пшениця, ячмінь,
соя, кукурудза та зерно, зернобобові, гречка та просо. Значне місце серед технічних
культур займають соняшник і цукровий буряк. У садівництві переважними напрямками є
вирощування яблук, груш, слив, вишень і ягідних культур. Основою тваринництва є
розведення великої рогатої худоби, свиней, овець, птиці.
Питома вага виробництва основних видів сільськогосподарської продукції у
загальному обсязі її виробництва в Україні становить: по соняшнику – 10 %, зернових і
зернобобових – 6,7 %, цукровому буряку (фабричному) – 5,2 %, м’ясу – 3,0 %, молоку –
близько 2,8 %.
Площа зрошуваних земель у Кіровоградській області становить 51,3 тис. га, з них –
21,2 тис. га міжгосподарських систем.
Основні залізничні вузли – Знам’янка, Помічна, Гайворон, Долинська. Розвинений
автотранспорт. На Дніпрі розвинене судноплавство (пристань Світловодськ).
Основною релігійною конфесією на території області є християнство, що з’явилося
тут, вірогідно, ще в часи Київської Русі. Також в області діють громади й інших релігій:
іудейські, мусульманські тощо.
1 грудня 2012 року, вперше за всю історію Кіровоградської обласної ради, її
рішенням було затверджено Відзнаку Кіровоградської області „За заслуги” I-II ступенів.
Перше нагородження вирішено провести у січні 2014 року, коли відзначатиметься 75річчя утворення області. Відзнаки будуть удостоєні особи, які досягли високого
професіоналізму, значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій
та інших сферах діяльності; зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних
цінностей та розвиток Кіровоградщини. Ініціатором розробки нагороди є голова обласної
ради Микола Ковальчук, провідна роль у її створенні належить Геральдичній комісії
обласної ради, що плідно співпрацює з обласним відділенням Українського
Геральдичного Товариства, очолюваним Віталієм Кривенком.
Сьогодні упевнено можна сказати: 75 років – це лише рубіж на великому шляху.
Адже попереду ще багато роботи. І усі мешканці області, незважаючи на всесвітню
економічну кризу, з оптимізмом дивляться у майбутнє. Приводом для цього слугують
успіхи наших нових відроджених підприємств. Потужно розвивається видобувна галузь,
селяни підтримують аграрний авторитет нашого краю.
Зростає творчий та науковий потенціал області. Олімпійці та параолімпійці
прославляють на міжнародних аренах наш благодатний степовий край.
Мешканці краю усвідомлюють те, що кожна віха в історії Кіровоградщини має
певне значення і не можна перекреслювати здобутків, яких було досягнуто у попередні
десятиліття, – власна історія повинна вчити мудрості, далекоглядності й відповідальності
за долю рідного краю. І лише спільними зусиллями можна примножити багатство області.
А основне завдання на найближчі роки в роботі органів місцевого самоврядування,

депутатського корпусу – створення економічної і соціальної інфраструктури, яка б
забезпечила нормальне функціонування території й гідне життя наших громадян.
Головною рушійною силою, яка спонукає до дій сучасників, є теза про те, що рідна
Кіровоградщина – не лише місце, де виріс, навчався, працював, досяг певних успіхів, але
й домівка, мала батьківщина – найзатишніше в усьому світі місце. Тут – наш дім і для
процвітання йому потрібна наша відданість і турбота.
Джерело: http://www.oblrada.kirovograd.ua
СТРУКТУРА ПОКАЖЧИКА
В умовах розбудови суверенної Української держави, яка проголосила
національно-культурне відродження своєю державною політикою, великого значення
набуває питання дослідження особливостей історичного розвитку окремих регіонів —
активного чинника формування свідомості населення на локально-регіональному рівні,
важливого способу одержання інформації про довкілля в масштабах села, міста, району,
області.
10 січня 2014 року Кіровоградська область відзначатиме 75-річний ювілей з дня
свого утворення. Ця важлива подія знаходить відображення в багатьох джерелах
інформації, і спеціалісти комунального закладу “Кіровоградська обласна наукова
бібліотека ім. Д.І.Чижевського” зробили спробу узагальнити такі матеріали і засобами
бібліографії розкрити основні аспекти історії, становлення та розвитку регіону в цілому,
окремих населених пунктів, громад, особливості економічного, соціально-політичного,
культурного життя краю.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, створений до 75-річчя утворення
Кіровоградської області, має ретроспективний універсальний характер.
Документи у бібліографічному покажчику згруповані за розділами. Кожен
тематичний розділ представляє окремо книги та періодичні видання певного напрямку.
Документи в межах кожного розділу згруповані в алфавітному порядку.
В посібнику представлені книги, статті з періодичних видань (українською та
російською мовами), присвячені історії та сучасному життю Кіровоградської області і її
адміністративного центра, які були надруковані переважно в часи Незалежності України.
Опис окремих документів супроводжують короткі анотації, які мають
роз`яснувальний характер.
Доповнюють покажчик вступне слово, стаття К.В.Шляхового, старшого наукового
співробітника відділу історії обласного краєзнавчого музею “Історія формування
Кіровоградської області”, документи Державного архіву Кіровоградської області – Указ
Президії Верховної Ради СРСР "Про утворення Сумської, Кіровоградської і Запорізької
областей у складі Української РСР" (10 січня 1939 р.); Адміністративна карта
Кіровоградської області (1939 р.); Розрахунок на утримання новоутворених областей
Української РСР на 1939 рік (10 січня 1939 р.); Відомості про кількість населення по
Кіровоградській області в розрізі районів (за даними Всесоюзного перепису населення, 17
січня 1939 р.); Список кандидатів у депутати Кіровоградської обласної Ради депутатів
трудящих (грудень 1939 р.); Адміністративно-територіальний поділ Кіровоградської
області станом на 1 травня 1940 р. (http://dakiro.kr-admin.gov.ua/
Для зручності використання до покажчика додається допоміжний апарат:
алфавітний покажчик авторів, передмова та зміст.
Основними принципами, якими користувалися упорядники покажчика, є
науковість, повнота та достовірність у поданні матеріалів.
Матеріали у біобібліографічному покажчику згруповано за системою розділів, а в
межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або назв праць.

Покажчик створено в АБІС “ІРБІС” на основі баз даних Обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевскького.
Бібліографічний опис здійснено згідно чинних державних стандартів України.
Покажчик призначено для викладачів, аспірантів, вчителів, бібліотекарів,
студентів, школярів.

ІСТОРІЯ ФОРМУВАНННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Кіровоградщина! Постійно пульсуюче середохрестя України з життєдайними
артеріями Дніпра, Інгульця, Інгулу, Синюхи та Південного Бугу. Географічне диво, що
поєднало у собі чарівливі кручі дніпровського узбережжя, таємничі нетрі Чорного лісу,
золоті лани Поінгулля, яблуневий розмай Східного Поділля! Священний Екзампай,
потайник державної бронзи, Степова Еллада!
Перші люди на території сучасної Кіровоградщини з’явилися дуже давно. Племена
давніх мисливців, скотарів та землеробів у ході історичного поступу та законів природи
безперервно змінювали один одного на цій не завжди гостинній землі. Про найдавніші
віхи історії краю свідчать численні викопні пам’ятки, відкриті археологами.
Трипільські поселення, які представляють одну з найяскравіших археологічних
культур доби енеоліту, виявлено біля сіл Данилової Балки, Луполового та Сабатинівки
Ульяновського району. В районі села Небелівки Новоархангельського району міжнародна
археологічна експедиція нині досліджує одне з найбільших трипільських (IV тисячоліття
до н. е.) поселень-гігантів Стародавньої Європи. Знайдене археологами давнє поселення
біля села Сабатинівки дало назву археологічній культурі пізнього періоду бронзової доби.
Сабатинівська культура існувала у XIV-XII століттях до нової ери, мала характерну
кам’яну архітектуру, розвинуту, як на той час, металургію та хліборобсько-скотарське
господарство.
У 1949 році в Чорному лісі, біля села Богданівки Знам’янського району, було
виявлене давнє городище, дослідженням якого займався професор О.І.Тереножкін.
Передскіфську культуру, одним із важливих центрів якої було знайдене городище, за
топонімічною прив’язкою знахідки археологи охрестили чорноліською. Чорноліська
культура являє собою перехідний етап від бронзового до залізного віку та охоплює
значний відрізок історії краю. Характеризується орним землеробством, скотарством,
високим розвитком ремесел, серед яких особливе місце посідала бронзоливарна справа. У
VII столітті до нової ери чорноліські племена, перебуваючи під сильним впливом
скіфської степової культури, дали початок новому середньодніпровському землеробському
народу – скіфам-орачам, перші писемні згадки про яких знаходимо ще у батька світової
історії Геродота.
Взагалі, Кіровоградська земля багата розгаданими і нерозкритими ще таємницями,
це наче непрочитана книга, що терпляче чекає на свого мудрого і дбайливого читача.
Літера за літерою, рядок за рядком вітчизняні науковці старанно і наполегливо вчитуються
у загадкову і, безперечно, багату історію українського степового краю.
Перший крок у вітчизняних наукових дослідженнях археологічних пам’яток краю
було зроблено у 1763 році, коли за наказом останнього командира Нової Сербії генералпоручика О.П.Мельгунова в урочищі Кучерові Байраки (тепер – у Знам’янському районі)
розкопали скіфський курган під назвою Лита Могила (початок VI століття до нової ери).
Найдавнішим з відомих за своєю назвою народів, чиє перебування (з XI століття до
нової ери) на території Кіровоградщини зафіксоване істориками, були кіммерійці. У VII
столітті до нової ери Кіммерію підкорили східні племена скіфів, що спромоглися створити

власну державу з ефективною військовою організацією та самобутньою культурою.
До Великої Скіфії як окрема її область входила земля скіфів-орачів, що лежала у
межиріччі Дністра і Дніпра. На південь від території скіфів-орачів між Гіпанісом
(Південним Бугом) і Борисфеном (Дніпром) простягалася земля алазонів. На межі цих
двох народів знаходилася загадкова місцина Ексампей (Екзампай), яку греки називали
Священними Шляхами, бо саме тут був загальноскіфський сакральний центр, де
сходилися шляхи з усіх країв Великої Скіфії. Давньогрецький історик Геродот записав, що
в Ексампеї стояв велетенський казан, відлитий за наказом царя Аріанта з наміром
своєрідного перепису населення – кожний підвладний йому скіф мав принести по
наконечнику стріли, з яких і був відлитий пам’ятник величі й могутності скіфської
держави та її володаря. Місцевість Екзампай займала вододіл Чорного Ташлика та
Мертвоводу, вершина якого з позначкою 269 метрів над рівнем моря знаходиться біля села
Вільні Луки Кропивницької сільради Новоукраїнського району області. Це узвишшя серед
степів і було центром скіфського Космосу, де нібито стояв священний казан Аріанта.
Сакральний центр співпадав з географічним центром Великої Скіфії, описаної Геродотом
як тетрагон, що майже вписується у межі сучасної України. Не випадково, що й
географічний центр нашої держави (за однією з методик його визначення) знаходиться
біля селища Добровеличківки – центром сусіднього з Новоукраїнським району. Очевидно,
Екзампай – найдавніша назва нинішньої Кіровоградщини.
У III столітті до нової ери скіфські народи були підкорені й асимільовані
войовничими племенами сарматів. Виникла нова держава – Сарматія, котра відігравала
важливу роль на міжнародній арені античного світу.
У першій половині III століття нової ери сарматські завойовники повторили долю
скіфів, будучи підкореними племенами готів. Готія набула могутності у середині IV
століття нової ери за правління короля Германаріха, довгий час залишалася впливовим
гравцем античної історії, вдало воюючи з таким військовим гігантом, як Рим, проте
супроти об’єднаного союзу східно-слов’янських племен – антів виявилася заслабкою. У
375 році ослаблена і виснажена постійними війнами Готія була розгромлена азійськими
племенами гунів.
Легендарний цар гунів Аттіла у V столітті нової ери створив могутню і величну
державу, терени якої простягались від Волги до Рейну. Сарматія ввійшла до її складу під
назвою Припонтійської Скіфії, управління якою жорстокий цар доручив своєму старшому
синові – Еллаку. Після смерті Аттіли (453 рік) імперія гунів розпалася.
Колишня Скіфія опинилася під владою нових завойовників – племен обрів (аварів).
Далі естафету підкорення цих земель перехопив Хозарський каганат – федерація
прикаспійських і причорноморських племен.
Чудова археологічна пам’ятка VII-VIII століть знайдена на Кіровоградщині біля
села Глодоси Новоукраїнського району – знаменитий Глодоський скарб, поховання, за
деякими висновками, слов’янського багатого і знатного вождя з великою кількістю срібних
і золотих речей.
У IX столітті у південних степах з’явилися угри та вони невдовзі були витіснені
войовничими печенігами. У середині X століття в результаті затятих війн зі слов’янами
зникають і печеніги. Натомість у XI столітті сюди прийшли половці, які постійно нападали
на Русь, що певною мірою спричинило її розпад на окремі князівства у першій половині
XII століття. У 30-х роках XII століття північна окраїна сучасної Кіровоградщини
належала Київському удільному князівству, але основна її територія перебувала у складі
Половецьких земель, які об’єднав у єдину державу знаменитий хан Кончак.
У першій половині XIII століття князівські міжусобиці стали фатальними для
руської землі: монголо-татарські завойовники розбили розрізнені війська руських князів,

на території від Дунаю на заході до Обі та Сирдар’ї на сході постала одна з наймогутніших
імперій світової історії – Золота Орда на чолі з ханом Батиєм. Завойовані монголотатарами руські князівства не входили до складу Золотої Орди, але перебували у васальній
залежності від неї. Половецька ж земля була повністю поглинута Батиєвою імперією.
Улусом, розташованим між Дніпром та Дністром, управляв онук хана Джучі темник
Куремса. У 1256 році замість нього був призначений темник Бурундай. Підвладну
намісникам територію й називали за їх іменами. Звичайно, Кіровоградщина не може
претендувати на казкову Берендею, хоча свого часу існувала під схожою за звучанням
назвою.
У 1362 році Київська земля на правах автономного удільного князівства ввійшла до
складу Великого Литовського князівства – єдиної на той час сили, спроможної
протистояти зростаючій могутності Золотої Орди. Ординці не хотіли миритися з втратою,
але у битві при Синіх Водах, де за однією з версій 1362 року полчища трьох ординських
ханів зіткнулися з литовсько-руським військом, очолюваним князем Ольгердом, потерпіли
поразку і до складу Литви відійшла більша частина Поділля. Є вагомі наукові аргументи,
що Синьоводська битва сталася на річці Синюсі неподалік від містечка Торговиці (тепер у
Новоархангельському районі). Але якщо ця подія і мала місце в районі античної Ольвії на
берегах синіх вод Дніпро-Бузького лиману, як вважають деякі автори, то цілком реальним
фактом було переміщення традицій цього давнього торговища після його руйнації в район
Синюхи, де ще впродовж кількох століть сходилися рубежі найбільш потужних держав
Європи (Росії, Польщі і Туреччини).
1370 року великим князем Ольгердом було приєднане й південне Поділля. Якщо
поглянути на сучасну карту, литовсько-ординський кордон у межах Кіровоградської
області проходив по ледь вигнутій лінії Вільшанка – Світловодськ.
Після Кревської унії 14 серпня 1385 року почалося політичне зближення між
Литвою та Польщею. Удільні князівства на території Великої Литви було ліквідовано,
замість них постали області на чолі з литовськими намісниками. Намісника Київщини
було призначено 1394 року. У 20-х роках XV століття литовський князь Вітовт розширив
межі свого князівства, завоювавши стратегічно важливий вихід до Чорного моря.
У 1440 році Київське удільне князівство, в якому тоді перебувала північно-східна
окраїна нинішньої Кіровоградської області, було відновлено у складі Литви, а у 1471 році
здобуло статус Київського воєводства Великого Князівства Литовського. Брацлавське
Поділля (частиною якого тоді були землі сучасної Кіровоградщини, розташовані за річкою
Синюхою) ще на початку 1430-х років ввійшло до складу Великого Князівства
Литовського, а у 1566 році стало основою Брацлавського воєводства.
Утворене 1449 року внаслідок розпаду Золотої Орди Кримське ханство,
претендуючи на ординську спадщину, поступово прибрало литовські причорноморські
володіння. В 1478 році кримські татари визнали себе підвладними султанській Туреччині,
що значно посилило їхні військові потужності. З XVI століття тут, у степах так званого
Дикого Поля, почали селитися козаки – український військовий і селянський люд, який
переходив на вільні землі, щоб позбутися зростаючого феодального гніту магнатів.
Козацька колонізація краю відбувалася в умовах жорстокої боротьби з татарськотурецькими суперниками.
Сумнозвісний Чорний шлях, котрим користувалися кримські татари для
грабіжницьких набігів на Правобережну Україну, йшов із півдня і повертав на захід між
верхів’ями Інгульця і Тясмину (тепер території Знам’янського та Олександрівського
районів). Уже в XVII столітті на Чорному шляху стояв польсько-козацький форпост
Верблюжка, який запобігав несподіваності татарських нападів на українські села.
За Люблінською унією 28 червня 1569 року Литва і Польща об’єдналися в єдину

державу – Річ Посполиту. Згідно з адміністративним поділом до Королівства Польського
відійшли: землі сучасних Гайворонського, Ульяновського, Голованівського, правобережні
(відносно річки Синюхи) частини Новоархангельського і Вільшанського районів – до
Звенигородського повіту Брацлавського воєводства, північні виступи територій
Новомиргородського та Олександрівського районів – до Чигиринського староства Київського
воєводства, решта території – до козацької автономії Запорозької Січі.
З початком Визвольної війни 1648-1654 років полум’я козацьких повстань знищило
польську адміністрацію і на українських землях був запроваджений полковий
адміністративно-територіальний устрій. За ним території сучасних Гайворонського,
Ульяновського, Голованівського і правобережна частина Новоархангельського та
Вільшанського районів відносилися до Уманського полку, північні окраїни
Новомиргородського, Олександрівського, Знам’янського та Світловодського районів – до
Чигиринського полку, який був основою війська та держави Богдана Хмельницького. Пізніше
правобережна частина теперішнього Новоархангельського району відійшла до сформованого
гетьманом Петром Дорошенком Торговицького полку.
Чимало населених пунктів Кіровоградської області пов’язані з козацькою славою. Село
Торговиця було центром Торговицького козацького полку (1669-1674), Крилов і Власівка –
сотенними містечками Миргородського полку. Криловська сотня виникла ще у складі
найстарішого козацького Чигиринського полку і відома з 1625 року, Власівська – заснована
1676 року. Весною 1648 року біля Табурища та Крилова гуртувалися загони озброєних
повстанців, які приєдналися до запорожців. 6 травня 1648 року біля урочища Княжі Байраки
(поблизу с. Попельнастого Олександрійського району) повним розгромом польського загону
Стефана Потоцького завершилася Жовтоводська битва – перша перемога повсталого
козацького війська під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Творець Української
держави за привілеєм короля Яна Казимира володів значною частиною земель нинішньої
Кіровоградщини від Тясмину до Великої Висі. Зокрема в Бірках (тепер в Олександрівському
районі) мав ставку, в якій збиралося для походів його військо, там же було місце перебування
козацького військового обозу. На своїх пасіках у Чорному лісі збирав таємні наради, на яких зі
старшиною планував майбутнє України.
У липні 1661 року біля села Торговиці загін полковника Івана Сірка дав відсіч татарам,
які зчиняли грабіжницькі набіги на східну Брацлавщину. У 1663 році в урочищі Цибульнику
біля Крилова козаки знищили десятитисячне військо кримських татар і ногайців. У 1664-му
загони кошового отамана Івана Сірка, що базувалися поблизу Торговиці та на Побужжі,
забезпечили охорону цієї території від нападів спільних польсько-татарських військ.
Деякі населені пункти Кіровоградщини виникли на місцях козацьких і чернецьких
промислів – рибних ловів, пасік тощо. Це переважно села, розташовані у смузі лісів Чути і
Чорного, де мав пасіки і Богдан Хмельницький. Пам’ять про володіння гетьмана ще довгий
час зберігалася у назвах балки Богданки і Хмелевих байраків, де згодом, у часи масового
заселення краю, постали села Богданівка і Хмельове (нині відповідно – Знам’янского та
Маловисківського районів).
Ґрунтами біля міста Крилова володіли гетьман Данило Апостол та його син полковник
Петро Апостол.
Брат останнього українського гетьмана і чоловік імператриці Єлизавети Петрівни
генерал-аншеф граф Олексій Григорович Розумовський мав хутір біля містечка Цибулева.
За Білоцерківським мирним договором, укладеним між гетьманом України Богданом
Хмельницьким і польським урядом 18 вересня 1651 року, козацькою територією визнавалося
лише Київське воєводство, а у Брацлавське воєводство повернулося польське управління. Та
вже у травні 1652-го гетьман анулював умови цього договору.
Після фатального проголошення рішення Переяславської ради 8 січня 1654 року

про утворення воєнно-політичного союзу між Україною та Московією спалахнула
московсько-польська війна 1654-1667 років.
Внаслідок невдалих спроб одного з найтрагічніших українських гетьманів Юрія
Хмельницького продовжувати державотворчу справу свого великого батька
(Слободищенський трактат 17 жовтня 1660 року) правобережні полки знову потрапили під
владу королівської Польщі.
За Андрусівською угодою 9 січня 1667 року Правобережна Україна (крім Києва)
залишилася за Польщею, а Лівобережна ввійшла до складу Московського царства. Запорозька
Січ мала перебувати під спільним контролем Варшави і Москви.
За Бучацьким мирним договором 18 жовтня 1672 року, яким закінчилася польськотурецька війна 1671-1672 років, Польща втратила Поділля, а Брацлавщина і південь
Київщини перейшли під владу гетьмана Петра Дорошенка. Існують перекази про
перебування П.Дорошенка у кінці 1660-х – на початку 1670-х років у Торговиці та про
існування там козацького монетного двору.
У квітні 1673 року відмова польського сейму затвердити умови Бучацького
договору стала приводом до нової війни (1673-1676 років). Вона закінчилася
Журавненським мирним договором 17 жовтня 1676 року, за яким Поділля лишилося у
складі Османської імперії, значна частина Правобережної України, за винятком
Білоцерківського і Паволоцького полків, визнавалася козацькою територією під
протекторатом Туреччини. Цей договір також не був ратифікований польським сеймом, але
наслідки його виявилися для українського козацтва трагічними. У результаті взяття
турками Умані та окупації території були ліквідовані Торговицький (1674), Уманський
(1675) і після руйнування Чигирина Чигиринський (1678) полки. Пізніше Уманський та
Чигиринський козацькі полки відновлялися, та не надовго. Останню крапку в їх історії
поставила Прутська угода 1712 року.
Після російсько-турецької війни 1677-1681 років Бахчисарайський мирний договір
13 січня 1681 року закріпив Брацлавщину і південну Київщину за Туреччиною, а
Лівобережну Україну та Запоріжжя – за Московією. Обидві сторони – польська і турецька,
домовилися не заселяти землі між Південним Бугом і Дніпром. Бахчисарайський та
наступний договори значною мірою загальмували заселення нашого краю. З якого боку не
були спроби тут осісти, супротивна сторона нищила всі починання.
«Вічний мир» між Польським королівством і Московським царством, підписаний у
Москві 6 травня 1686 року, підтвердив умови Андрусівської угоди стосовно
Правобережної України і закріпив входження Лівобережної України і Запоріжжя до складу
Московської держави. Поділля при цьому залишалося під владою Туреччини,
Брацлавщина і південна Київщина мали стати незаселеною нейтральною територією.
За рішенням Карловицького конгресу, підписаного 16 січня 1699 року, Польща
повернула собі Поділля з Брацлавщиною і південну Київщину. У червні того ж року
польський сейм ухвалив постанову про ліквідацію територіальних полків у Київському та
Брацлавському воєводствах.
Після війни 1686-1699 років, внаслідок довгих дипломатичних переговорів і
проведення розмежування російських і турецьких володінь, 22 жовтня 1705 року був
укладений Межевий трактат, за яким територія між Синюхою, Південним Бугом і Дніпром
відійшла до Росії.
14 травня 1709 року за підтримку козаками переходу гетьмана Івана Мазепи на бік
Карла XII згідно з наказом Петра І була ліквідована Запорозька Січ. Тим самим Москва
втратила важливого союзника у протистоянні Порті й 1711 року програла чергову
турецьку війну. Внаслідок цього Запорозькі землі втратилися на користь Туреччини, що

було обумовлено договором від 5 квітня 1712 та затверджено 13 квітня 1713 року. Таким
чином територія краю, за винятком Брацлавської та Київської частин, підпала під владу
Османської імперії.
Поселення на південь від річки Тясмин, як і придніпровські села Правобережної
України, згідно з політикою Петровського згону насильно були переведені на лівий берег
Дніпра. Лише поодинокі оселі залишалися під виглядом пасік, сіножатей та інших
промислів, ведення яких допускалося вищезгаданими договорами.
З 1725 року ці території почали самовільно займати поляки, які до 1728 року
захопили майже всі землі на межі з Чигиринським староством. У 1732 році у відповідь на
зухвалі дії заповзятих сусідів, Росія повернула собі втрачену внаслідок невдалого
Прутського походу 1711 року територію. З метою зміцнення російських позицій та
освоєння територій під проводом київського генерал-губернатора графа Йоганна
Бернгарда фон Вейсбаха ці землі почали активно заселятися українськими переселенцями
з Польщі та прилеглих сотень лівобережних полків Гетьманщини. Проте вже протягом
1735-1739 років ця територія була спустошена черговою російсько-турецькою війною,
населення, що тільки почало обживатися на нових місцях, знову перевели на Лівобережжя.
Ця війна відзначилася тяжкими втратами і незначними результатами. В її боях і
походах загинуло понад 100 тисяч російських вояків та запорозьких козаків. Головна
стратегічна мета, здобуття виходу до Чорного моря, не здійснилася. Винуватцем невдачі
можна вважати союзну Австрію, яка у самий кульмінаційний момент кампанії підписала
мирну угоду з Туреччиною, тим самим самостійно вийшла з війни, залишивши союзника
наодинці зі ще сильним ворогом. Але для нашого краю наслідки цих кровопролитних
змагань були корисними – територія звільнилася від офіційного підпорядкування
Оттоманській Порті, зафіксованого міждержавними документами 1712 та 1713 років.
Треба зазначити, що провідну роль у війні 1735-1739 років зіграв російський генералфельдмаршал граф Бурхард Христофор фон Мініх, який порозумівся із запорозьким
козацтвом і прозорливо зіперся на його силу. На початку травня 1737 року командувач
військами в Україні Б.Х.Мініх переправився через Дніпро біля Кременчука та крізь наш
край здійснив похід на Очаків, який захопив штурмом 12 липня. Цей перехід зафіксований
у тогочасній мапі, яка є цінним джерелом вивчення історії цих теренів.
Бєлградським мирним договором 18 вересня 1739 року, ратифікованим у
Константинополі (Стамбулі) 28 грудня того ж року, запорозькі землі були повернуті до
складу Росії. Ще до початку цієї війни, у березні 1734 року, запорозьке козацтво (депутація
Олешківської Січі) отримало від російської імператриці Анни Іоаннівни дозвіл на
відновлення Запорозької Січі. З ентузіазмом відбудовників козаки заснували Нову Січ, яка
після війни була розділена на паланки (округи). За часів попередніх Січей паланками
називалися козацькі форпости, а у період останньої вони вже стали адміністративнотериторіальними одиницями. Терени між Бугом з Синюхою та Інгульцем належали
Бугогардівській, між Інгульцем і Дніпром – Кодацькій паланкам. Треба зазначити, що
фактично до січових паланок потрапила тільки південна окраїна території теперішньої
Кіровоградщини, основна її частина контролювалася малоросійськими полками Гетьманщини
та російськими військами. У цей період ними командували визначні воєначальники генералпоручик Федір Штофельн (у 1739 році) та брат шотландського лорда генерал-аншеф Яків
(Джеймс) Кейт (у 1740 році), який мав права малоросійського гетьмана.
Кордон з Польщею йшов по річках Синюсі, Висі й Тясмину, а з Голти (тепер частина
Первомайська) лунали по степу і Бугу заклики муедзинів на молитву. Кордон із Туреччиною
на Правобережній Україні визначив укладений на річці Великому Інгулі (Інгул тоді називався
Великим, а Інгулець – Малим Інгулом) російськими і турецькими комісарами 4 листопада
1740 року так званий Інструмент (акт), який відновив кордон, затверджений конвенцією 22
жовтня 1705 року. Розмежування володінь було затверджене Константинопольською

конвенцією 26 серпня 1741 року. У 1740 році була складена мапа, на якій позначені
російсько-польський та російсько-турецький кордони і територія, відвойована 1739 року.
На цій мапі серед поселень, що існували до 1735 року, значиться слобода Цибулів (тепер –
село Цибулеве Знам’янського району). 1735 року в Цибулеві герой Полтавської битви
генерал від кавалерії граф Й.Б. фон Вейсбах домовлявся зустрітися з кошовим отаманом
Запорозької Січі Іваном Малашевичем для спільного походу на татар, та його передчасна
смерть зашкодила цьому.
1742 року на Правобережжі для охорони від вторгнень єдисанських і буджацьких
татар була створена Архангелогородська сотня Миргородського козацького полку з
центром до 1750 року в Архангельському городку (тепер – Новоархангельск) і до
ліквідації сотні 1752 року – у Новому Миргороді (тепер – Новомиргород). 1743 року
Задніпровські місця були офіційно закріплені за Миргородським і Полтавським
козацькими полками. Осадчі козаки Миргородського полку заснували Архангельськ
(Новоархангельськ), Новий Миргород (Новомиргород), Усівку (Олександрію), десятки інших
населених пунктів. На початку 1745 року ці землі належали Архангелогородській,
Криловській (відновленої 1744 року), Власівській, Кременчуцькій, Потоцькій сотням
Миргородського полку та Келебердянській сотні Полтавського полку. 1748 року понад
Чорним шляхом була сформована Цибулівська сотня (центр – слобода Цибулів, тепер – село
Цибулеве). Межею між Архангелогородською та Цибулівською сотнями була річка Інгул.
Серед чисельних новозаснованих козачих слобод і хуторів, у цей час тут доволі комфортно
почували себе також пасіки київських монастирів – Видубицького і Михайлівського
Золотоверхого, не говорячи вже про володіння та займища більш близьких
Мотронинського та Пиво-Городиського монастирів. Активному заселенню краю сприяла
по суті не займана природа, багата лісами, байраками та степовим різнотрав’ям. Однак,
українським козакам хазяйнувати тут довелося недовго. 1752 року задніпровські
Криловська, Цибулівська та Архангелогородська сотні були скасовані.
24 грудня 1751 року, вийшов указ імператриці Єлизавети Петрівни «О принятии в
подданство Сербов, желающих поселиться в России и служить особыми полками, о
назначении на границе со стороны Турецкой выгодных мест к поселению; об определении
жалованья по окладу Гусарских полков конным, а пешим оклада полков пехотных, и о
подчинении оных полков Военной Коллегии». З цієї дати починається історія військопоселенської області, названої за етнічною ознакою основного ядра переселенців Новою
Сербією. Заснована імператрицею для оборони південних рубежів від нападів турків і
кримських татар, Нова Сербія являла собою ряд захищених шанцями (земляними
укріпленнями) поселень і охоплювала територію між річками Синюхою та Дніпром, на
півночі була обмежена польським кордоном, який проходив по річках Великій Висі та
Тясмину, на півдні – прямою лінією від гирла річки Кагарлика (притоки річки Синюхи) до
гирла Омельника (притоки Дніпра).
Новосербські поселенці були вихідцями з так званого Військового кордону –
вузької смуги землі на південній окраїні Угорського королівства, що входило до складу
Австрійської імперії. Вибір Єлизавети пав на сербів не випадково – серби і хорвати з кінця
XV століття охороняли кордон з Турецькою імперією, першими приймали удари
численних ворожих вторгнень, віками накопичували досвід аванпостної служби та
ненависть до ісламських агресорів.
Російський уряд швидко порозумівся зі зневаженими внаслідок угорськоавстрійської домінанти сербами – останні потребували поваги до своїх звичаїв і віри,
обіцяних в одновірний православній Росії. Російська імперія у свою чергу мала потребу в
охороні прикордонних земель. Контролювання цієї території запорожцями, яке
здійснювалося головним чином пікетами (по-козацькі – бекетами), вже не відповідало
тогочасним потребам, козаки ж не хотіли міняти уклад свого життя на поселенський. У
них, як писав М.В.Гоголь, «були незахищені безтурботні кордони, на видноті яких татарин

показував прудку свою голову та нерухомо дивився турок у зеленій чалмі своїй». Тому ідея
посилити прикордонну службу сербськими граничарами була доречною.
28 вересня 1751 року граф М.П. Бестужев-Рюмін відправив до Петербурга реляцію
на основі прохання одного з лідерів переселенського руху, полковника Йована Хорвата
щодо формування на російській території сербської військово-поселенської смуги у складі
чотирьох полків на кшталт австрійського Військового кордону. Імператриця погодила
проект.
Етнічний склад переселенців був дуже різноманітний – серби, волохи, молдавани,
чорногорці, македонці, боснійці, герцоговинці, далматинці, болгари, угорці, навіть
записані сербами українці. Але всіх їх об’єднувала одна віра та надія на кращу долю на
новому місці проживання.
Кожний з утворених спочатку двох новосербських полків складався з двадцяти рот,
які займали визначені ділянки території з ротними поселеннями у центрі. Більшість
поселень була влаштована на вже заселених місцях, жителі яких (4008 дворів), згідно із
сенатським указом від 29 січня 1752 року повинні були у примусовому порядку продати
свої будівлі прибульцям і повернутися туди, звідки прийшли сюди згідно виклику 1743
року.
Переселенцям дозволили перейменовувати на свій лад відведені їм селища, але
найбільші й найдавніші з них (Ново-Миргород, Архангельськ, Цибулів, Крилов, Табурище,
Крюків, Кам’янка, Дмитрівка, Глинськ) зберегли свої назви. Та за розпорядженням князя
Г.О. Потьомкіна, який управляв цим краєм у 1774-1791 роках, завезені з-за кордону назви
були замінені на місцеві. Хоч деякі з них устигли органічно прижитися на українській
землі: села Надлак, Мартоноша, Панчеве, Каніж, Букварка (Вуковар), Суботці (Суботиця),
Мошорине та Павлиш. Вже за радянських часів були перейменовані колишні новосербські
шанці Сентове (Сента) – на Родниківку та Федварь (Фельдвар) – на Підлісне. Кілька сіл і
досі місцевими старожилами називаються за номерами гусарських рот часів Івана
Хорвата: Друга – Коробчине, Третя – Петроострів, Четверта – Надлак, П’ята –
Кальниболота…
У 1754 році для захисту новосербських поселень з півдня була побудована фортеця
Святої Єлисавети, що відразу стала серцем нового міста, яке згодом отримало назву
Єлисаветграда.
Указ про створення на правому березі Інгулу фортеці підписаний імператрицею
Єлизаветою 11 січня 1752 року. Проект затверджений 30 липня 1752 року. Вибір місця для
нового укріплення обумовлений стратегічними розрахунками – воно було майже на рівній
відстані від вже існуючих фортець – Архангельської на річці Синюсі та Мішуриноріжської
на Дніпрі, що в комплексі з новосербськими шанцями та козацькими форпостами
створювало цілісну систему оборони краю.
Місце для фортеці обирав артилерії генерал-майор І.Ф.Глєбов, затверджувалося
воно на засіданнях Сенату 21 березня та 1 квітня 1753 року. Проте у зв’язку з напруженою
зовнішньополітичною ситуацією будівництво було відкладене. Урочисте закладання
цитаделі відбулося 18 червня 1754 року. Будівельними роботами безпосередньо керував
інженер-підполковник Л.І.Менцеліус під загальним контролем генерал-майора артилерії
І.Ф.Глєбова.
Фортеця складається з утвореного земляними валами шестикутника бастіонних
фронтів з шістьма равелінами поперед куртин. Вся фортифікаційна система оточена
глибокими сухими ровами, вздовж зовнішнього периметру яких проходила фортечна
дорога, прикрита шістьома гласісами. На березі Інгулу, для охорони водозабору, в 175
сажнях від фортеці знаходився окремий горнверк – шанець Св. Сергія. Бастіони мають
форму п’ятикутників із відкритими на фортечний плац горжами, равеліни – форму ромбів.

Всі верки (захисні споруди) у відповідності з останніми вимогами фортифікації
споруджені земляними.
У фортеці було троє воріт зі сторожовими вежами та кордегардіями – Троїцькі
(головні, тепер виїзд на Новоолексіївку), Пречистенські та Всесвятські. Бастіони фортеці
названі іменами святих – Петра (перший від Троїцьких воріт за стрілкою годинника), далі
послідовно – Олексія, Андрія Первозваного, Олександра Невського, Архістратига Михаїла
та Катерини. Равеліни також мали святих покровителів – Анни (навпроти Троїцьких
воріт), потім по колу – Наталії, Іоанна, Пресвятих Печерських, Миколая та Федора.
Стурбована появою серйозного опорного пункту небезпечного супротивника,
турецька Порта заявила протест Росії на підставі відповідних статей останнього мирного
договору. Не дивлячись на 100-верстову відстань від свого кордону, турки вважали
фортецю Їлдизбеш (Зірка-гора), як вони її називали, такою ж важливою, як Бєлград на
Дунаї. За донесенням особливого турецького емісара паші Девлет-Алі-Сеїт-Аги, який
здійснив огляд фортеці Св. Єлисавети у вересні 1755 року, вона була вже побудована
«міцно і надійно», але вали невисокі, у деяких місцях до 2 аршинів, а де й менше.
Не зважаючи на дипломатичні дебати, фортифікаційні роботи продовжувалися, але
у 1756 році, у зв’язку з початком Семилітньої війни і небезпеки приєднання Туреччини до
ворожої коаліції, вони були призупинені. Після війни 1756-1763 років фортеця
продовжувала розбудовуватися та озброюватися. Артилерійський парк її тоді вже
складався зі 120 гармат, 12 мортир, 6 фальконетів, 12 гаубиць та 6 мортир.
На території фортеці зародилося ціле військове містечко, центром якого була
дерев’яна Свято-Троїцька церква. Гарнізон фортеці складався з трьох батальйонів і двох
команд – артилерійської та інженерної. Тут знаходилися солдатські та офіцерські казарми,
будинки коменданта та протопопа, цейхгаузи і порохові погреби, інші необхідні для
служби і побуту будівлі. Величезний, на 14 кімнат, будинок резиденції князя
Г.О.Потьомкіна, який він купив і перевіз із Миргорода, згодом слугував палатами для
поважних осіб і послів, що були тут частими гостями на шляху з Петербурга до
Константинополя і зворотно.
Незабаром, 1763 року, у фортеці відкрилася школа для офіцерських дітей, 1764 року
– перша в Україні друкарня цивільного шрифту, у 1787-му за ініціативою князя
Г.О.Потьомкіна розпочала роботу п’ята в імперії (перша у Москві, друга й третя у
Петербурзі, четверта – у Кронштадті) медико-хірургічна школа, котра за необхідністю
готувати лікарів для Української й Катеринославської армій та Чорноморського флоту
стала першим в Україні вищим медичним навчальним закладом. Одним із відомих її
випускників був Є.Й.Мухін – професор Московської медико-хірургічної академії та
Московського університету, вчитель геніального хірурга М.І.Пирогова, котрий
неодноразово оперував хворих у фортечному шпиталі.
З історією фортеці пов’язано біографії багатьох видатних людей.
Улітку 1769 року тут разом зі штабом 2-ї армії перебував генерал-аншеф
П.О.Рум’янцев.
Восени 1770 року фортеця гарматним салютом зустрічала тріумфатора Бендер
графа П.І.Паніна. У складі його війська штурмував Бендерську цитадель і хорунжий
Омелян Пугачов. Донський козачий полк Є.Д.Кутєйникова, в якому він служив, після цієї
надзвичайно кровопролитної баталії відійшов на зимові квартири до фортеці Святої
Єлисавети. Звідси незнаний козак відправився на лікування, з якого вже не повернувся до
армії, а став знаменитим самозванцем. За іронією долі приборкувач пугачовського
повстання граф Петро Іванович Панін перебував тут разом із майбутнім Лжепетром ІІІ
(також Івановичем), а потім переслідував його у безкраїх просторах Росії.

У 1779 році у фортеці побував член Військової колегії генерал-поручик І.І Апухтін.
27 вересня 1782 року Єлисаветград вперше відвідав князь Г.О.Потьомкін, який
потім подовгу жив у своєму фортечному будинку.
Під час війни 1787-1791 років у фортеці часто перебував генерал-майор М.І.
Кутузов, в Єлисаветграді проживала його сім’я і народжувалися діти.
Славетний полководець О.В.Суворов неодноразово відвідував фортецю за
службовими справами у 1786-1792 роках, після смерті князя Г.О.Потьомкіна (1791 рік) він
шефствував над Єлисаветградською медико-хірургічною школою.
Знала фортеця й багатьох представників європейського шляхетства, від
австрійського фельдмаршала принца Шарля де Ліня до французького герцога Лаваля де
Монморансі, який, до речі, навіть був її комендантом.
Бували тут і кошові отамани (не виключено – й Петро Калнишевський) та січова
старшина українського козацтва. Архів і зброя Запорозької Січі після її ліквідації у 1775
році деякий час зберігалися у фортеці.
Безпосередню участь у бойових діях фортеця брала лише одного разу. Сталося це
під час російсько-турецької війни 1768-1774 років, перша кампанія якої розпочалася 1769
року навалою кримського хана Крим-Гірея на Єлисаветградську провінцію. 4 січня
очолюване ним 70-тисячне турецько-татарське військо перейшло російський кордон біля
Орловського шанця і 7 січня зупинилося біля фортеці Св. Єлисавети, в якій перебував
начальник провінції генерал-майор О.С.Ісаков із гарнізоном та місцевими жителями. Орду
зустрів вогонь фортечних батарей. Крим-Гірей не зважився на штурм, а О.С.Ісаков не міг
йому протиставити достатню військову силу для відкритого бою (розклад був приблизно
один до десяти). Нападники розділилися на кілька загонів, знищили ближні села і пішли за
польський кордон. З фортеці була зроблена вдала вилазка кінного загону князя
І.В.Багратіона, який знищив ар’єргард татар.
Це було останнє татарське нашестя в Україну. Певну роль в його невдачі зіграла і
фортеця Св. Єлисавети.
У кінці ХVІІІ століття фортеця втратила своє стратегічне значення. Рескриптом
імператриці Катерини ІІ від 10 лютого 1784 року на ім’я генерал-фельдмаршала князя
Г.О.Потьомкіна було повідомлено, що фортеця Св. Єлисавети у зв’язку з тим, що за своїм
становищем у середині держави фортецею вважатися не може, перетворюється на
внутрішнє місто.
Поступово, протягом кількох років фортеця обеззброювалася. У 1794 році тут ще
утримувалося 162 гармати, які обслуговувалися 277 артилеристами. Гармати та
артилерійські припаси вивозили у прикордонні міста, головним чином у Херсон. У квітні
1795 року 5 гармат було відправлено у Новомиргород.
Тільки дві гармати збереглися у фортеці – вони встановлені на кам’яних
п’єдесталах при в’їзді з колишніх Пречистенських воріт.
Повне скасування фортеці відбулося 15 березня 1805 року. Фортечний гарнізон був
розформований, але у казармах ще багато років розміщався нестройовий батальйон (три
інвалідні роти).
Фортеця Святої Єлисавети була опорною базою відвоювання у турків земель, що
отримали назву Новоросії. Таким чином Єлисаветград можна вважати батьком усіх
великих міст півдня України. Єлисаветградці будували й заселяли Катеринослав, Херсон,
Миколаїв, Одесу тощо.
Фортеця Святої Єлисавети майже повністю збереглася до нашого часу. Сьогодні
вона становить собою унікальну фортифікаційну пам’ятку XVIII століття, до якої інтерес

науковців зростає з кожним роком. Це одна з небагатьох у світі земляних фортець
вобанівської системи, що без будь-яких реставраційних чи консерваційних заходів майже
повністю зберегла свою форму.
З 1753 року південніше фортеці почали виникати поселення українців, вимушених
покинути місця свого проживання, відведені для переселенців Нової Сербії. Указом 14 травня
1754 року ці поселення стали сотенними слободами Слобідського козачого полку. Наприкінці
50-х років їх було 28. У 1759 році Слобідське козаче поселення приєднане до Нової Сербії, але
1761 року воно відокремилося і після реформування Слобідський козачий полк складався вже
з 20 сотень.
У 1764 році Нова Сербія і Слобідський козачий полк були скасовані, а їх території
під назвою Єлисаветградської провінції ввійшли до складу утвореної указом 22 березня
1764 року Новоросійської губернії, губернська канцелярія якої до 26 березня 1765 року
знаходилася у фортеці Св. Єлисавети, а після – у Кременчуці.Таким чином Єлисаветград
цілий рік фактично був губернським містом.
Єлисаветградська провінція складалася з 70 округів: 16 рот Чорного гусарського
полку, 16 рот Жовтого гусарського полку, 20 рот Єлисаветградського пікінерного полку, 2
міських округів і 16 розкольницьких слобод. Чорний і Жовтий гусарський полки були
сформовані на базі гусарського та пандурського полків Нової Сербії, а Єлисаветградський
пікінерний – зі Слобідського козачого полку. Містами рахувалися Єлисаветград та Новий
Миргород.
Того ж 1764 року втратило свій козацький статус останнє сотенне містечко краю –
Власівка.
Території Власівської та Кременчуцької сотень Миргородського полку, що
перейшли у Новоросійську губернію під час її утворення, за указом 26 лютого 1765 року
повернуті у підпорядкування Малоросії і ввійшли до складу Дніпровського пікінерного
полку.
У 1769 році в Єлисаветградській провінції розташувався Молдавський гусарський
полк, сформований з турецьких підданих православного віросповідання, які перейшли на
бік Росії під час російсько-турецької війни 1768-1774 років. Центром полку став
споруджений за наказом командуючого 2-ю армією генерал-аншефа Петра Івановича
Паніна Павлівський редут – згодом посад Павлівськ, Ново-Павлівськ, а тепер –
Новоукраїнка. Брати Микита та Петро Паніни очолювали павлівську партію при дворі
Катерини ІІ і з цього можна зробити припущення щодо походження назви редуту.
За Кючук-Кайнарджійським мирним договором, яким закінчилася війна 1768-1774
років, Росія здобула межиріччя Південного Бугу і Дніпра з виходом до Чорного моря, що
значно збільшило територію запорозьких паланок, але й майже нанівець звело їх прикордонне
значення. 4 червня 1775 року за наказом імператриці Катерини II Запорозька Січ була
ліквідована і її землі ввійшли до складу Азовської та Новоросійської губерній.
За переказами, у другій половині XVIII століття на лівому березі Сугаклеї
Комишуватої колишні козаки-компанійці заснували село Компаніївку, яке згодом стало
центром Компаніївського району. Компанійські полки складали гетьманську легку
кавалерію, призначенням якої була сторожова та розвідувальна служба на південному та
західному кордонах. Компанійці, що вийшли у відставку, повинні були приписуватися до
соціального стану, відповідного обраному роду своїх занять, тобто у міщани, козаки чи
селяни. Останні компанійські полки були реформовані у регулярні легкокінні полки 24
жовтня 1775 року. Цей процес став причиною значного оселення колишніх компанійців,
імовірно тоді й виникла Компаніївка.
1775 року в Єлисаветградській провінції склався такий адміністративний поділ:

Чорний, Жовтий та Молдавський гусарський полки по 16 рот кожний, Єлисаветградський
пікінерний полк із 20 рот та 7 округів державних поселян.
У 1775-1776 роках провінції Новоросійської губернії поділились, як і всі губернії
Російської імперії, на повіти. Єлисаветградська провінція складалася з Єлисаветградського,
Крюківського та Катерининського повітів.
До Єлисаветградського повіту ввійшла половина рот Чорного гусарського полку і
частина рот Молдавського гусарського та Єлисаветградського пікінерного полків. До
Крюківського повіту ввійшли роти Жовтого гусарського полку та більша частина рот
Єлисаветградського пікінерного полку. До Катерининського повіту ввійшла більша
частина рот Молдавського гусарського полку та близько половини рот Чорного
гусарського полку.
Частина території Молдавського полку, основними поселеннями якої були Інгульський
шанець (Інгуло-Кам’янка) та слободи Куцівка (Новгородка) і Верблюжка ввійшли до
Інгульського повіту Херсонської, згодом – Слов’янської провінції.
У 1783 році Новоросійську та Азовську губернії об’єднали в одну адміністративну
територію під назвою Катеринославське намісництво, яке за указом 30 березня 1783 року
повинно було поділитись на 12 повітів. Провінційний поділ, що мав напіввійськовий характер,
скасували. Остаточна структура Катеринославського намісництва визначилася указами від 24
січня 1784 року, за якими воно було поділене на 15 повітів. На території колишньої
Єлисаветградської провінції утворилися три повіти: Єлисаветградський, Ольвіопольський та
Олександрійський. При реформуванні Крюківського повіту планувалося повітовим центром
зробити Петриківку (тепер – Нова Прага Олександрійського району) як найбільший
населений пункт на цьому терені. Але завдяки зручнішому в плані комунікацій розташуванню
центром новоствореного Олександрійського повіту визначено колишній Бечейський шанець
Жовтого гусарського полку (до сербів – козацький хутір Усівка), відповідно перейменований.
Центр Катеринославського намісництва спочатку знаходився у місті Кременчуці і тільки за
указом від 1 червня 1789 року був переведений у спеціально побудоване місто Катеринослав.
За указом 4 вересня 1784 року адміністративним центром Ольвіопольського повіту
стало місто Новомиргород, а повіт був перейменований на Новомиргородський.
У 1793 році внаслідок другого поділу Речі Посполитої у складі Російської імперії на
територіальній основі Брацлавського і частини Київського воєводств створено Брацлавське
намісництво, в якому опинилась територія майбутньої Кіровоградщини, що входила
раніше до складу цих воєводств.
За указом 27 січня 1795 року з частини Брацлавського намісництва та
Єлисаветградського, Новомиргородського, Херсонського повітів і Очаківської області
Катеринославського
намісництва
було
створене
Вознесенське
намісництво,
адміністративним центром якого у 1795 році став тимчасово Новомиргород, у 1796 році –
спеціально побудоване біля містечка Соколова на річці Південний Буг місто Вознесенськ.
Майже рік Новомиргород, який тепер існує у якості районного центру і ледве втримує
міський статус, свого часу був губернським містом. Вознесенське намісництво відкрите 1З
червня 1795 року в складі 12 повітів: Вознесенського, Богопольського,
Катеринопольського,
Єленського,
Єлисаветградського,
Новомиргородського,
Ольгопольського, Тираспольського, Уманського, Херсонського, Черкаського та
Чигиринського.
Олександрійський повіт залишився у Катеринославському намісництві, але указом
від 20 липня 1795 року його адміністративний центр був переведений у місто Крилов і,
щоб не міняти назву повіту, останній перейменували на Олександрію.
За указом імператора Павла 12 грудня 1796 року всі намісництва скасовані, з

Катеринославського і Вознесенського намісництв була створена нова Новоросійська губернія.
За штатом на З1 грудня вона ділилася на 12 повітів. Указ, який остаточно визначив кордони
губернії, виданий 29 серпня 1797 року.
Новоросійська губернія складалася з Бахмутського, Єлисаветградського.
Катеринославського,
Маріупольського,
Новомосковського,
Ольвіопольського,
Павлоградського, Перекопського, Ростовського, Симферопольського, Тираспольського та
Херсонського повітів. Олександрійський повіт був скасований і його територія приєднана
до Єлисаветградського повіту.
За указом 12 грудня 1796 року були також створені Подільска губернія (з центром у
м. Кам’янці), до якої відійшли Ольгопольський повіт і частини Богопольського,
Єленського та Тираспольського повітів, і Київська губернія, до якої відійшли
Катеринопольський, Уманський, Черкаський та Чигиринський повіти колишнього
Вознесенського намісництва. За указом 26 вересня 1797 року слобода Балта була передана
до складу Подільської губернії і приєднана до міста Єленська з перейменуванням його на
Балту.
Таким чином, станом на 1797 рік, основна територія нинішньої Кіровоградщини
перебувала у складі Єлисаветградського та Ольвіопольського повітів Новоросійської губернії,
західна частина – у Балтському та Гайсинському повітах Подільської губернії, міжріччя
Синюхи і Ятрані – в Уманському повіті, північні частини Новомиргородського та
Олександрівського районів – у Чигиринському повіті Київської губернії.
Указом від 8 жовтня 1802 року Новоросійська губернія поділена на три –
Миколаївську, Катеринославську і Таврійську. Миколаївська губернія складалася з чотирьох
повітів – Єлисаветградського, Ольвіопольського, Тираспольського та Херсонського.
15 травня 1803 року Миколаївська губернія була перейменована на Херсонську, а
губернське правління переведене з Миколаєва до Херсона.
1 січня 1806 року з Єлисаветградського повіту виділено Олександрійський, у
результаті чого у Херсонській губернії стало 5 повітів.
21 серпня 1806 року Усівка знову стала Олександрією і повітовим центром, а місту
Крилову повернуто його рідну назву.
1 січня 1806 року Катеринославський повіт Катеринославської губернії поділився
на два – Верхньодніпровський та Катеринославський, у складі Верхньодніпровського
повіту опинилася східна окраїна майбутніх Олександрійського та Онуфріївського районів
Кіровоградської області, які до того знаходилася в Катеринославському повіті.
17 травня 1817 року посад Крюків Олександрійського повіту був переданий до
складу Полтавської губернії і приєднаний до м. Кременчука.
У 1817 році в усіх, крім Тираспольського, повітах Херсонської губернії та у
Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії почався процес створювання
округів військових поселян. Метою інституції військових поселень було зменшення витрат на
війська шляхом передачі частини армії на сумісне із сільськими жителями утримання.
Військові частини поселялися у сільській місцевості, допомагали селянам на господарчих
роботах і домашніх клопотах, натомість, зі свого боку, привчали їх до військової служби,
дисципліни та шикування. Керував цим грандіозним проектом генерал від артилерії граф
Олексій Андрійович Аракчеєв. Його запровадження на теренах нашого краю започаткував
указ 16 квітня 1817 року про перетворення Бузького козацького війська на Бузьку уланську
дивізію, що було здійснене 8 жовтня 1817 року з використанням кадрів двох полків (3-го та 4го) Української уланської (до 26 жовтня 1816 року – козацької) дивізії.
Указами від 24 грудня 1817 року та 26 серпня 1818 року для поселення бузьких
уланських ескадронів відведено території Єлисаветградського, Олександрійського,

Ольвіопольського та Херсонського повітів Херсонської губернії. Влаштуванням Бузької
уланської дивізії керував начальник Української уланської дивізії генерал-майор граф Іван
Йосипович де Вітт, який за успішне виконання своєї місії 6 травня 1818 року отримав чин
генерал-лейтенанта, а з жовтня 1823 року очолив 3-й резервний кавалерійський корпус.
Указами від 11 грудня 1819 року, 27 лютого 1820 року, 1 січня 1821 року та 21 березня
1821 були відведені землі Єлисаветградського та Ольвіопольського повітів для влаштування
чотирьох полків Української уланської дивізії.
2 вересня 1820 року полки 3-ї Кірасирської дивізії 3-го Резервного Кавалерійського
корпусу – Орденський, Малоросійський, Новгородський та Стародубський були
призначені на поселення у Херсонську губернію, куди для забезпечення квартирування
направлено їхні запасні ескадрони та чотири ескадрони з кадрового складу.
12 грудня 1821 року території, визначені для розміщення цих кірасирських полків,
названі Округами Військового Поселення Орденського, Стародубського, Малоросійського
та Новгородського кірасирських полків.
У результаті виникнення Новоросійського військового поселення більша частина
майбутньої Кіровоградщини була поділена на 8 округів, у яких поселилися полки 3-ї
Кірасирської та 3-ї Української уланської дивізій 3-го Резервного Кавалерійського корпусу.
Кожна дивізія складалася з чотирьох полків. Штаб корпусу знаходився в Єлисаветграді. Штаб
кірасирської дивізії та управління перших чотирьох округів знаходилися у Новій Празі, до
дивізії входили Орденський кірасирський полк, Стародубський кірасирський полк,
Малоросійський кірасирський полк та Новгородський кірасирський полк. Штаб Української
уланської дивізії та управління 5-го, 6-го, 7-го та 8-го округів знаходилися у Новомиргороді,
до дивізії входили 1-й Український уланський полк, 2-й Український уланський полк, 3-й
Український уланський полк та 4-й Український уланський полк. Крім того у Вільшанці
знаходились штаби 12-го округу та 4-го Бузького уланського полку, який був у складі Бузької
уланської дивізії, яка входила до Звідного Резервного Кавалерійського корпусу. Кожен округ
ділився на три волості, у яких розміщалися ескадрони.
Передача багатьох поселень у військове відомство значно зменшила територію
повітів Херсонської губернії і у 1828 році призвела до їх перерозподілу.
6 грудня 1828 року видано відразу два укази, згідно з якими міста Єлисаветград і
Ольвіополь були передані у відомство військових поселень. Міста ці втратили статус
повітових, їхні повіти скасовано, з їхніх частин було утворено новий Бобринецький повіт із
адміністративним центром у місті Бобринці.
Частини повітів, що не ввійшли до округів військового поселення були розподілені:
Єлисаветградського повіту – між Олександрійським і Бобринецьким повітами,
Ольвіопольського повіту – між Бобринецьким і Тираспольським повітами.
25 червня 1830 року поселенські уланські полки перейменовано – 1-й Український
на Український, 2-й Український на Новоархангельський, 3-й Український на
Новомиргородський, 4-й Український на Єлисаветградський, 1-й Бузький на Бузький, 2-й
Бузький на Одеський, 3-й Бузький на Вознесенський, 4-й Бузький на Ольвіопольський.
Кірасирські та уланські полки, дислоковані на Олександрійщині та Єлисаветградщині,
взяли активну участь у Польскій кампанії 1831року. За мужність і доблесть, проявлену в боях,
на честь цих полків імператор Микола І 2 квітня 1832 року звелів перейменувати населені
пункти, де розташовувалися полкові штаби: м. Крилов – на Новогеоргіївськ, с. Аврамівку – на
Новий Стародуб, посад Петриківку – на Нову Прагу, с. Куцівку – на Новгородку, посад
Новопавлівськ – на Новоукраїнку, с. Михайлівку на Єлисаветградку. Таким чином вони
отримали назви від Орденського (ордена св. Георгія) кірасирського, Новостародубського
кірасирського, Малоросійського кірасирського (особливо відзначився в бою біля

варшавського передмістя Прага), Новгородського кірасирського, Українського уланського
(сформованого з 1-го Українського уланського) та Єлисаветградського уланського
(сформованого з 2-го Українського уланського) полків.
21 березня 1833 року армійська кавалерія була переформована, внаслідок чого 3-й
резервний кавалерійський корпус і відповідно його дивізії (легка – уланська та важка –
кірасирська) отримали № 2. Командиром 2-го Резервного Кавалерійського корпусу був
відомий воєначальник генерал від кавалерії граф Дмитро Єрофійович Остен-Сакен, який дуже
багато зробив для благоустрою міста (тоді корпусного) Єлисаветграда.
Наступна реформа була здійснена 31 грудня 1851 року. 2-й Резервний Кавалерійський
корпус отримав № 1, 3-й Резервний Кавалерійський корпус став 2-м, а 1-й був
розформований. При цьому новий 1-й Резервний Кавалерійський корпус отримав з
колишнього 1-го корпусу 1-шу Кірасирську дивізію (Катеринославський, Глухівський,
Астраханський та Псковський кірасирські полки), 2-га Уланська дивізія в його складі була
перейменована на Резервну Уланську дивізію. Крім того корпусу була додана 1-ша Кінноартилерійська дивізія. У такому складі, не рахуючи фурштатських рот і військово-робочого
батальйону 1-й Резервний Кавалерійський корпус зустрів Східну війну 1853-1856 років, у якій
його полки брали участь в різних оперативних з’єднаннях. Командиром 1-го Резервного
Кавалерійського корпусу був олександрійський гусар 1812 року, генерал від кавалерії Єгор
Іванович Гельфрейх.
Після війни у Новоросії був сформований Окремий резервний кавалерійський
корпус. Він складався із Звідної Кірасирської дивізії (з полків колишніх 1-ї та 2-ї
резервних кірасирських дивізій – Катеринославського, Глухівського, Астраханського,
Псковського, Воєнного Ордена, Стародубського, Малоросійського та Новгородського), 2-ї,
4-ї, 5-ї та 6-ї легких кавалерійських дивізій (кожна складалася з трьох двополкових бригад
– драгунської, уланської та гусарської), та Кінно-артилерійської дивізії ( 2-га, 4-та, 5-та, 6та і Звідна бригади та 1-й кінно-піонерний дивізіон).
3 липня 1856 року полки колишньої Української Уланської дивізії, перейменованої
на Резервну Уланську дивізію, були розформовані, а їхні перші дивізіони приєднані до
колишніх полків Бузької уланської дивізії, тобто до Бузького, Одеського, Вознесенського
та Ольвіопольського уланських полків. Вознесенський та Ольвіопольський уланські полки
склали уланську бригаду 4-ї, а Бузький і Одеський уланський полки – уланську бригаду 5-ї
легких кавалерійських дивізій, що ввійшли до складу останнього на цих теренах
резервного кавалерійського корпусу.
Командував Окремим резервним кавалерійським корпусом (від 8 листопада 1856
року до 12 грудня 1862 року) генерал від кавалерії барон Іван Петрович Оффенберг, який
розпочав перехід військ на систему групування у військових округах. Талановитий
адміністратор, військовий педагог і зразковий кавалерійський начальник І.П.Оффенберг
1858 року заснував у Єлисаветграді офіцерське кавалерійське училище, яке 1865 року було
перетворене на Єлисаветградське юнкерське кавалерійське училище.
Після невдалої Кримської війни 1853-1856 років, що призвела до необхідності
перегляду військової доктрини взагалі, аналіз досвіду військових поселень показав їхню
невідповідність викликам часу. За указом від 4 червня 1857 року Новоросійське військове
поселення підлягало скасуванню з передачею його округів у склад так званого Південного
поселення, створеного на період переходу колишніх військових поселень у цивільне
відомство. Остаточно Південне військове поселення було скасоване за указами від 28 вересня
та 25 жовтня 1866 року.
У період військових поселень були затверджені міські герби Єлисаветграда,
Новогеоргіївська, Новомиргорода – 6 квітня 1845 року, Бобринця та Олександрії – 7
листопада 1847 року.

У 1865 році повітове правління з Бобринця переведено в Єлисаветград.
Ольвіопольський повіт не відновився, його територія розподілилася між Єлисаветградським
та створеним 1834 року Ананьївським повітами. Починаючи з цього моменту і по суті до 1917
року в губерніях, до яких входила територія нинішньої Кіровоградщини, не здійснювалося
радикальних адміністративно-територіальних реформ.
Після Лютневої революції 1917 року влада в Україні з 4 (17) березня 1917 року
перейшла до Української Центральної Ради, яка 7 (20) листопада 1917 року проголосила
створення з дев’яти українських губерній Української Народної Республіки у федеральному
складі Росії. 6 (19) грудня 1917 року з’їзд Рад Херсонської губернії визнав губернію
невід’ємною частиною Української Народної Республіки. 22 січня 1918 року Центральна Рада
проголосила повну незалежність УНР.
2 березня 1918 року уряд УНР прийняв закон про новий територіальноадміністративний поділ держави на 30 земель, ухвалений Центральною Радою 6 березня
1918 року, але його не встигли запровадити. 29 квітня 1918 року був проголошений
гетьманат Павла Скоропадського, який відмінив закони Центральної Ради, у тому числі й
закон про територіально-адміністративний устрій. Грамота гетьмана П.Скоропадського від
29 квітня 1918 року оголосила нову назву країни – Українська Держава. Гетьманський
уряд повернувся до старої адміністративно-територіальної системи, тільки замінив посади
губернаторів та повітових справників на губернських та повітових старост.
Внаслідок політичної кризи гетьманату 14 грудня 1918 року влада перейшла до
Директорії, яка відновила попередню назву держави (УНР) і республіканську форму
державного ладу. Незважаючи на ухвалення закону про територіально-адміністративний
поділ, запровадження нового устрою було відкладене. Схема адміністративно-територіальних
одиниць гетьманату в основному збереглася, проте губернські та повітові староства були
перетворені на губернські та повітові комісаріати.
У ході запеклого внутрішнього та зовнішнього протистояння керівництво УНР
наприкінці 1920 року втратило контроль над політичною ситуацією і змушене було
емігрувати.
Дуже складний період 1917-1920 років – Лютнева та Жовтнева революції 1917 року,
світова війна, австро-німецька окупація 1918 року, інтервенція Антанти 1918-1919 років,
війна з Польщею 1920 року, обтяжені жорстокою громадянською війною, нав’язаною
ззовні, не дав можливості створити в Україні сталий адміністративно-територіальний
устрій.
Коли у ході громадянської війни більшовики зайняли Єлисаветград, у ньому був
створений губревком Херсонщини. Хоча пізніше у Херсоні організувався відповідний
комітет, Єлисаветградський губревком ще певний час функціонував з ним паралельно.
Вдруге в історії Єлисаветград отримав губернський статус та знову не надовго.
У травні 1919 року Херсонська губернія розділилася на дві – Одеську та
Херсонську. Цей розподіл був підтверджений спеціальною постановою Всеукрревкому від
28 січня 1920 року. 13 березня 1920 року Херсонську губернію було перейменовано на
Миколаївську з переведенням адміністративного центру до міста Миколаєва.
Миколаївська губернія складалася з чотирьох повітів: Дніпровського, Єлисаветградського,
Миколаївського та Херсонського. Одеська губернія складалася з шести повітів: Одеського,
Тираспольського, Ананьївського, Балтського, Первомайського та Вознесенського.
У травні 1920 року було створено Кременчуцьку губернію, укази ВУЦВК від 18 і 30
липня та 15 серпня 1920 року остаточно закріпили за нею території, які раніше входили до
складу Київської, Полтавської та Херсонської губерній. Кременчуцька губернія складалася
з шести повітів: Золотоніського, Кременчуцького, Олександрійського, Хорольського,
Черкаського та Чигиринського.

Таким чином, у 1920 році основна частина майбутньої Кіровоградської області
знаходилася в Єлисаветградському повіті Миколаївської губернії, Олександрійському і
Чигиринському повітах Кременчуцької губернії та у Первомайському (у липні 1919 року
рішенням ВУЦВК м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, с. Голта Ананьївського повіту
Херсонської губернії та м. Богополь Балтського повіту Подільської губернії були об’єднані в
одне місто – Первомайськ) і Балтському повітах Одеської губернії. Невеликі частини
Кіровоградщини перебували у Гайсинському повіті Подільської губернії, Уманському повіті
Київської губернії та у Верхньодніпровському повіті Катеринославської губернії.
Адміністративно-територіальні зміни 1920 року виявилися недовговічними. У
жовтні 1922 року Кременчуцька губернія була розформована, а Миколаївська приєдналася
до Одеської.
Наступні великомасштабні адміністративно-територіальні перетворення були
покладені постановою ВУЦВК від 1 лютого 1922 року «Про впорядкування і прискорення
робіт по адміністративно-територіальному устрою УРСР». 25 жовтня 1922 року друга
сесія ВУЦВК затвердила основні принципи майбутньої грандіозної реформи, яка
передбачала створення замість повітів округів з населенням від 400 до 600 тисяч осіб.
Сесія визнала за необхідне спочатку передати частину повноважень губернських органів
окружним, а потім ліквідувати губернії, переходячи на систему округ – район – сільрада.
Реформа здійснювалася згідно з постановою ВУЦВК від 7 березня 1923 року,
затвердженою другою сесією ВУЦВК 12 квітня 1923 року. Згідно з цими документами
замість 102 повітів було утворено 53 округи, а замість 1989 волостей – 706 районів.
У 1923 році були створені такі райони майбутньої Кіровоградської області:
Бобринецький, Великовисківський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський,
Єлисаветградківський, Єлисаветградський, Златопільський, Знам’янський, Кам’янський,
Компаніївський,
Маловисківський,
Новгородківський,
Новоархангельський,
Новомиргородський, Новопразький, Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський,
Онуфріївський, Петрівський, Підвисоцький, Рівненський, Устинівський, Хмелівський,
Червонокам’янський та Чигиринський. Вони входили до різних округів – Єлисаветградського,
Криворізького, Олександрійського, Кременчуцького, Первомайського, Уманського,
Шевченківського (Черкаського). Округи входили до різних губерній – Одеської,
Катеринославської, Київської.
Ще до районування 1923 року Єлисаветтрадський повіт мав досвід створення
районів. VI Єлисаветградський повітовий з’їзд Рад прийняв постанову про створення
районів, для чого обрав спеціальну адміністративно-територіальну комісію. Постановою
міжвідомчої губернської територіальної комісії від 5 квітня 1921 року Єлисаветградський
повіт був поділений на дев’ять районів – Бобринецький, Володимирівський,
Єлисаветградський, Злинський, Новомиргородський, Новоукраїнський, ПлетеноТашлицький, Устинівський та Федварський.
Постановою президії Єлисаветградського повітового виконкому від 24 червня 1921
року Володимирівський район ліквідовано, його волості ввійшли до складу
Єлисаветградського району.
Постановою президії Єлисаветградського повітового виконкому від 22 лютого 1922
року Злинський, Плетено-Ташлицький та Устинівський райони також були ліквідовані.
Замість восьми створено п’ять районів – Бобринецький, Єлисаветградський,
Новомиргородський, Новоукраїнський та Федварський.
24 травня 1922 року розширений пленум Єлисаветградського повітового виконкому
прийняв постанову про ліквідацію районів і районних адміністративних установ.
У липні 1922 року з ліквідацією районів у Єлисавєтградському повіті відбулося
укрупнення волостей – замість 40 стало 24. Такий адміністративний поділ

Єлисаветградського повіту існував до березня 1923 року. Постановою ВУЦВК від 7
березня 1923 року «Про адміністративно-територіальний поділ України» повіти і волості
були ліквідовані.
Єлисаветградський повіт реорганізувався в Єлисаветградський округ Одеської
губернії, до складу якого увійшли 13 районів: Бобринецький, Братський, Великовисківський,
Єлисаветградський, Злинський, Компаніївський, Єлисаветградківський, Маловисківський,
Новомиргородський, Новоукраїнський, Рівненський, Устинівський та Xмелівський.
Цією ж постановою Олександрійський повіт був реорганізований в Олександрійський
округ Катеринославської губернії у складі чотирнадцяти районів: Аджамського,
Верблюзького,
Глинського,
Знам’янського,
Користівського,
Червонокам’янського,
Лихівського, Новгородківського, Новогеоргіївського, Новопразького, Новостародубського,
Онуфріївського, Троїцького та Цибулівського.
У складі Первомайського округу Одеської губернії були Новоархангельський,
Викторштадтський, Добровеличківський Вільшанський, Данилівський (Данилівська та
Великотроянська волості) і Голованівський райони.
У Криворозькому окрузі Катеринославської губернії перебували Долинський,
Лозоватський (Лозоватка, Аннівка, Корсунка, Гуровка) та Петрівський райони.
У Черкаському окрузі Київської губернії перебували Кам’янський, Златопільський,
Олександрівський, Триліський (Триліська і Цвітнянська волості) та Чигиринській райони.
У складі Гайсинського округу Подільської губернії був Хащеватський район
(Хащеватська, Устьянська і Бандурівська волості).
У 1924 році рішенням ВУЦВК від 8 липня 1924 року місто Єлисаветград
перейменовано на Зінов’євськ.
У грудні 1924-го Аджамський район Олександрійського округу перейшов до складу
Зінов’євського району.
На підставі рішення ІV Всеукраїнського з’їзду Рад про перехід на триступеневу
систему управління та постанови ВУЦВК від 3 червня 1925 року був скасований
губерніальний поділ. Крім того здійснено укрупнення округів за рахунок восьми (в тому числі
Олександрійського) округів. До Зінов’євського округу приєднано п’ять районів
Олександрійського округу – Верблюзький, Знам’янський, Новгородківський, Новопразький та
Цибулівський. Решта увійшла до Кременчуцького та Криворізького округів.
Постановою ВУЦВК і РНК УРСР від 20 жовтня 1926 року була затверджена ліквідація
Цибулівського
району,
його
сільради
розподілилися
між
Знам’янським
і
Єлисаветградківським районами.
Станом на 1 жовтня 1926 року Зінов’євський округ складався з 17 районів:
Бобринецького, Братського, Великовисківського, Верблюзького, Єлисаветградківського,
Зінов’євського,
Злинського,
Знам’янського,
Компаніївського,
Маловисківського,
Новгородківського, Новомиргородського, Новопразького, Новоукраїнського, Рівнянського,
Устимівського та Хмелівського; у Кременчуцькому окрузі перебували Олександрійський,
Глинський, Краснокам’янський, Новогеоргіївський, Онуфріївський та Попельнастівський
райони; у Криворозькому окрузі – Долинський та Петрівський райони; у Первомайському
окрузі – Голованівський, Грушківський, Добровеличківський, Новоархангельський та
Хащеватський райони; в Уманському окрузі – Підвисоцький район; у Черкаському окрузі –
Олександрівський, Златопільський, Кам’янський та Чигиринський райони.
9 грудня 1927 року рішенням Первомайського окрвиконкому був утворений
Вільшанський район, задекларований ще 1923 року.
У 1930 році постановами ВУЦВК та РНК УРСР від 13 червня 1930 року 13 округів

та 12 вересня 1930 року решта округів ліквідовано, замість них встановлено двоступеневу
систему управління (район – центр).
У зв’язку з цим на території Зінов’євського округу було створено чотирнадцять районів
– Бобринецький, Братський, Великовисківський, Єлизаветградківський, 3нам’янський,
Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Новомиргородський, Новопразький,
Новоукраїнський, Рівненський, Устинівський, Хмелівський. Зінов’євський район увійшов до
складу Зінов’євської міської Ради за винятком кількох сільрад, які передали Компаніївському
району. Таким чином Зінов’євськ виділився у самостійну адміністративно-господарчу
одиницю.
У лютому 1931 року шість районів – Братський, Єлизаветградківський,
Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський та Рівненський ліквідовані шляхом
приєднання: Братського – до Бобринецького, Єлизаветградківського – до Знам’янського,
Компаніївського – до Зінов’євської міської Ради, Маловисківського – до Великовисківського,
Новгородківського – до Новопразького, Рівненського – до Новоукраїнського.
ІV позачергова сесія ВУЦВК XII скликання 9 лютого 1932 року прийняла постанову
про створення в Україні перших областей – Вінницької, Дніпропетровської, Київської,
Одеської та Харківської. Райони майбутньої Кіровоградської області розподілилися між
Дніпропетровською, Київською, Одеською та Харківською областями. У Дніпропетровській
області опинилися Новопразький район Зінов’євського округу, Долинський, та Петрівський
райони Криворізького округу, Олександрійський район Кременчуцького округу; у Київській
області – Златопільський, Кам’янський, Олександрівський, Чигиринський та Підвисоцький
райони Шевченківського (Черкаського) та Уманського округів; у Харківській області –
Новогеоргіївський та Онуфріївський райони Кременчуцького округу; решта – в Одеській
області, в якій у тому ж році був утворений Гайворонський район.
У липні 1933 року з частин територій, що належали Зінов’євській міській Раді,
Новоукраїнському та Рівненському районам, був відновлений Компаніївський район.
27 грудня 1934 року за політично інспірованим клопотанням громадськості місто
Зінов’євськ перейменували на Кірово, про що у січні 1935 року ВУЦВК і ВЦВК прийняли
відповідні постанови.
У 1935 році за постановами ВУЦВК від 23 січня та 17 лютого у складі Одеської
області були утворені Витязівський, Єлизаветградківський, Маловисківський,
Піщанобрідський та Тишківський райони.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 22 вересня 1937 року була утворена
Миколаївська область, до складу якої ввійшли Бобринецький, Витязівський,
Єлизаветградківський, Знам’янський, Кіровський, Компаніївський та Устинівський райони з
Одеської області і Долинський, Новопразький, Олександрійський та Петрівський райони – з
Дніпропетровської області. Тим же указом була утворена і Полтавська область, до якої
ввійшли Новогеоргіївський та Онуфріївський райони, котрі до того були у складі Харківської
області.
10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР була утворена
Кіровоградська область, а місто Кірово перейменовано на Кіровоград. До складу
Кіровоградської області увійшло 30 районів: 13 районів з Миколаївської області –
Аджамський (виділився з Кіровського), Бобринецький, Витязівський, Долинський,
Єлизаветградківський, Знам’янський, Кіровоградський, Компаніївський, Новгородківський
(виділився з Новопразького), Новопразький, Олександрійський, Петрівський, Устинівський;
10 районів з Одеської області – Великовисківський, Добровеличківський, Маловисківський,
Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський, Піщанобрідський, Рівненський
(виділився з Новоукраїнського), Тишківський, Хмелівський; 5 районів Київської області –
Златопільський, Кам’янський, Олександрівський, Підвисоцький, Чигиринський; 2 райони

Полтавської області – Новогеоргіївський та Онуфріївський.
Під час німецької окупації 1941-1944 років Кіровоградська область була розділена
на гибіти (округи), які ввійшли до складу Миколаївського генерального округу
(генеральбецірку), підпорядкованого Райхскомісаріату України з центром у місті Рівне.
Гебітскомісаріати знаходилися у Бобринці, Гайвороні, Долинській, Кіровограді,
Новомиргороді, Олександрівці, Олександрії, Гайвороні. Кожен гебіт складався з чотирьохп’яти районів: Бобринецький – з Бобринецького, Рівненського, Устинівського та
Витязівського; Гайворонський – з Гайворонського, Голованівського, Грушківського
(Ульяновського), Новоархангельського та Підвисоцького; Долинський – з Долинського,
Новопразького, Новгородківського та Петрівського; Кіровоградський – з Кіровоградського,
Аджамського, Великовисківського та Компаніївського; Новомиргородський – з
Новомиргородського,
Хмелівського,
Маловисківського,
Новоукраїнського
та
Златопільського; Олександрівський – з Олександрівського, Єлизаветградківського,
Кам’янського та Чигиринського; Олександрійський – з Олександрійського, Онуфріївського
та Знам’янського. Добровеличківський, Піщано-Брідський та Тишківський райони
входили до Первомайського гебіту.
Крім того, частина Гайворонського району
(правобережна відносно Південного Бугу) перебувала у Трансністрії – окупаційній
території, підпорядкованій румунському командуванню.
Червонокам’янський район виділився з Олександрійського району згідно Постанови
Оргкомітету Верховної Ради УРСР по Кіровоградській області від 28 січня 1939 року «Про
розукрупнення Олександрійського району», але відповідний Указ Президії Верховної Ради
УРСР вийшов тільки 17 січня 1945 року, тому в документах воєнного періоду він не фігурує.
Велика Радянська Енциклопедія у 1953 році подає склад Кіровоградської області у
кількості З1-го району. Такий склад області зберігався до 1954 року.
У січні 1954 року, на підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1954
року про створення Черкаської області, Златопільський та Кам’янський райони відійшли
до нової області.
У лютому 1954 року, згідно з указом Президії Верховної Ради СРСР від 12 лютого 1954
року, до Черкаської області відійшов Чигиринський район, а Вільшанський, Гайворонський,
Голованівський та Ульяновський (колишній Грушківський) райони Одеської області – до
Кіровоградської області.
За Указами Президії Верховної Ради УРСР відбулося укрупнення районів області, а
саме:
7 червня 1957 року ліквідовано Тишківський район – його територія ввійшла до
складу Добровеличківського району;
25 вересня 1958 року відбулося укрупнення Кіровоградського, Маловисківського та
Новомиргородського
районів
за
рахунок
території
сільрад
ліквідованого
Великовисківського району;
16 січня 1959 року ліквідовано Аджамський район – територія ввійшла до складу
Кіровоградського району;
21 січня 1959 року ліквідовано Червонокам’янський район – територія ввійшла до
складу Олександрійського району;
17 липня 1959 року ліквідовано Підвисоцький район – територія була розподілена
між Голованівським і Новоархангельським районами;
12 листопада 1959 року ліквідовані Витязівський, Єлизаветградківський і
Піщанобрідський райони – території сільрад цих районів, залежно від розташування,
відійшли до Бобринецького, Вільшанського, Знам’янського, Кіровоградського,

Новоукраїнського, Олександрівського та Рівненського районів;
12 листопада 1959 року укрупнився Новомиргородський район – за рахунок міста
Златополя і території дев’яти сільрад колишнього Златопільського району Черкаської
області;
30 грудня 1959 року за Указом Президії Верховної Ради УРСР до складу
Новомиргородського району була передана Пастерська сільрада Кам’янського району
Черкаської області;
3 квітня 1962 року за рішенням № 238 Кіровоградського облвиконкому,
Іваноблагодатнівська сільрада Маловисківського району передана до складу
Кіровоградського району, а Веселівська Новомиргородського – до складу
Маловисківського району.
Наприкінці 1962 року до складу Кіровоградської області входило 24 райони.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 року відбулося
подальше укрупнення районів області, у результаті якого було ліквідовано дванадцять
районів: Вільшанський, Гайворонський, Голованівський, Компаніївський, Знам’янський,
Новгородківський, Новомиргородський, Новопразький, Онуфріївський, Рівненський,
Устинівський та Хмелівський, їхня територія ввійшла до складу дванадцяти укрупнених
районів – Бобринецького, Добровеличківського, Долинського, Кіровоградського,
Кремгесівського
(колишнього
Новогеоргіївського),
Маловисківського,
Новоархангельського,
Новоукраїнського,
Олександрівського,
Олександрійського,
Петрівського та Ульяновського.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 року було
проведено розукрупнення районів Кіровоградської області – замість 12-ти районів
створено 18: Бобринецький, Гайворонський, Голованівський, Добровеличківський,
Долинський, Знам’янський, Кіровоградський, Компаніївський, Кремгесівський,
Маловисківський,
Новгородківський,
Новоархангельський,
Новомиргородський,
Новоукраїнський, Олександрівський, Олександрійський, Петрівський та Ульяновський. А
вже 1967 року були відновлені Вільшанський, Онуфріївський та Устинівський райони.
У 1969 році місто Кремгес (до 1832 року з перервою у 1795-1806 роках – Крилов,
потім, до його перенесення на нове місце – Новогеоргіївськ, з 1954 року – селище
гідробудівників, у 1955-1961 роках – селище Хрущов, у 1961-1962 роках – місто Хрущов, з
1962 року – місто Кремгес) було перейменоване на Світловодськ, Кремгесівський район
відповідно – на Світловодський.
Межі Кіровоградської області остаточно визначилися на 1960 рік, а територіальноадміністративна структура – на 1968 рік. Подальші незначні земельні переділи проходили
тільки на рівні сільських рад.
Область сформувалася у межиріччі середніх течій Дніпра і Південного Бугу, на
терені священного центру Великої Скіфії та географічного центру України, історично та
економічно вона тяжіє до Буго-Дніпровської ділянки Чорноморського узбережжя,
відвойованої в турків 1774 року силою і кров’ю полків, підготовлених або зібраних у
фортеці Святої Єлисавети, та звитягою козаків Запорозької Січі.
В історичному аспекті територія області розвивалася від військово-політичного до
господарчо-економічного принципу територіальної організації, які завжди включали
географічний та соціально-етнічний аспекти.
Реальне адміністрування фундаментальної частини краю розпочалося з
підпорядкуванням її Миргородському козацькому полку, який тоді очолював полковник
Василь Петрович Капніст. Місто, що згодом стало обласним центром, було засноване завдяки
виникненню фортеці Святої Єлисавети, побудованої для забезпечення переселенського

проекту Нової Сербії. Козацького полковника Василя Капніста, який героїчно загинув у бою
під Грос-Єгерсдорфом 1757 року, та гусарського генерала Івана Хорвата, що згинув у
Вологодському засланні, можна без сумніву вважати батьками Кіровоградщини.
Як бачимо, шлях до остаточного і органічного об’єднання всіх земель сучасної
Кіровоградщини в єдине ціле був складним і довготривалим. Межі різних географічних зон,
історичних територій і держав залишили тут свої вікопомні автографи. Кіровоградська земля
пережила три основні історичні культуроформуючі етапи – додержавний, позадержавний та
державний. Останній ще можна розділити на періоди у відповідності до часу і держав, яким
підпорядковувалися частини цього надзвичайно привабливого для сусідніх і перехожих світів
краю. За складністю історичного поступу, багатством природних ресурсів, різноманітністю
мальовничих ландшафтів, мультикультурністю походження населення Кіровоградська область
становить собою своєрідну модель невеликої європейської держави.
Степовою Елладою назвав наш край Євген Маланюк. Видатний поет і культуролог
як ніхто знав, що вкладається в цей гучний епітет.
На сьогодні Кіровоградська область становить єдиний гармонійно функціонуючий
організм, кожна ланка якого зберегла своє історичне, економічне і соціальне значення, а
разом вони консолідуються під егідою спільної державно-національної ідеї.
Підготував: К.В.Шляховий,
старший науковий співробітник відділу історії
обласного краєзнавчого музею
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Панченко В. В. Коляска і чумацький віз : Пушкін і Шевченко: на степових
перехрестях / В. Панченко В. // День. - 2003. - 29 листопада. - С. 7 ; День. - 2003. - 6
грудня. - С. 7
278.
Пискурев С. ...Как в Космосе : Андрей Жолдак-Тобилевич выдал трем
сестрам по железнодорожному билету / С.Пискурев // Art-line. - 1999. - N 4. - С. 14
279.
Садовенко Р. Наш видатний земляк : до 105-ї річниці з дня народження Ю. І.
Яновського / Р. Садовенко // Степовий край. - 2007. - 30 червня. - С. 6 Автор
публікації, директор літературно-меморіального музею Ю.Яновського, переповідає
біографію письменника та перелічує заходи по його вшануванню на батьківщині.
Окрім музею, ім’я Яновського носить місцева школа, вулиця у с. Нечаївка та м.
Кіровоград. Встановлено пам’ятний знак на місці, де стояла хата батьків
письменника
280.
Світловодськ і Курськ поєднує поезія // Кіровоградська правда. - 2005. - 11
жовтня. - С. 3 Директор Світловодського краєзнавчого музею Ольга Аболмасова
взяла участь у ювілейній ( ХХ ) Міжнародній науковій конференції " Фетівські
читання ", яка відбулася у російському місті Курськ
281.
Філер З. М.П.Кравчук - видатний математик ХХ-го сторіччя : Великі
українці / З. Філер // Кіровоградська правда. - 2008. - 29 липня. - С. 5 Нарис життя
та фотопортрет ученого. До краю має дотичне відношення: серед учнів Михайла
Кравчука були наставники кількох кіровоградських науковців
282.
Цибульський М. Зустріч у степовому краї : чи приїздив В.Маяковський до
своєї коханої в Олександрію / М.Цибульський // Кіровоградська правда. - 2000. - 19
вересня. - С. 3
283.
Шевченко С. Скальковський: від Синюхи до Дніпра : літописці краю / С.
Шевченко // Народне слово. - 2003. - 18 грудня. - С. 3 Скальковський А. - одеський
чиновник дорадянських часів, який вперше оприлюднив козацькі архіви, збирав
також факти з минувщини Центральної України. Відвідав він і наш край у 1839
році.
284.
Шевченко С. Чи їв Олександр Сергійович Тарасові яблука в Єлисаветграді?
/ С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 5 серпня. - С. 7 : мал. Розглядається версія
про можливу зустріч двох геніїв двох народів у нашому місті та наводяться думки
краєзнавців по темі
285.
Шевченко С. Перша красуня Єлисаветграда / С. Шевченко //
Елисаветградские ведомости. - 2003. - 17 октября. - С. 4
286.
Шепель Ф. Іван Огієнко і наш край / Федір Шепель // Народне слово. - 2013.
- 8 серпня. - С. 9 : портр. Публікація охоплює особливості стосунків Івана Огієнка
(Митрополита Іларіона) з уродженцями краю, відомими особистостями, у т.ч.
згадується листування І.Огієнка з Д.Чижевським, чиє ім’я носить сьогодні обласна
бібліотека
287.
Шкабой В. Перша вісімка є. Але лише в двох примірниках / В. Шкабой //
Народне слово. - 2012. - 16 лютого. - С. 11 : фото Про презентацію в обласному
краєзнавчому музеї восьми документальних фільмів на DVD-дисках, у яких
видатні особистості нашого краю стали героями проекту "Пишаймося тобою,
рідний краю!" у рамках циклу "Видатні постаті Кіровоградщини"
288.
Шурапов В. Марія Заньковецька - видатна постать вітчизняної культури / В.
Шурапов // Кіровоградська правда. - 2004. - 7 серпня. - С. 4 Розповідь про долю
актриси, її роль у театрі корифеїв, про шанування її діячами російської культури,
про ставлення М.Заньковецької до Тараса Шевченка, про зв`язок кропивничан з
театральними діячами Черкащини, про благодійний внесок кіровоградських
акторів на Тарасову церкву
289.
Щербатюк Т. З історії нашого краю / Щербатюк Т. // Новоукраїнські новини.
- 2005. - 16 квітня . - С. 6 Микола Іванович Пирогов і наш край: цікаві факти

1.4. Історія, археологія, етнографія
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290.
Археологія : збірник наукових праць / АН УРСР, Інститут археології;
редкол. П. П. Єфіменко (відп. ред.) та ін. - К. : Вид-во Акад. наук Української РСР.
- 1947. Т. 7. - 1952. - 187,[5] с. : іл. - Рез. рос. м. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.
291.
Бессмертный подвиг на Украине: к 40-летию освобождения украинской
земли от немецко-фашистских захватчиков : метод. рекомендации учителям
истории средней школы по использованию местных материалов в учебном
процессе и во внеучебное время / Кировоградский обл. отдел нар. образования,
Кировоградский областной институт усовершенствования учителей. - Кировоград :
Кировоград. обл. отд. нар. образования, 1984. - 48 с.
292.
Білошапка Василь Вікторович. Голодомор 1932-1933: Олександрівський
вимір / Василь Білошапка, Іван Петренко. - Кіровоград : Центрально-Українське
вид-во, 2006. - 195,[1] с. : іл
293.
Борці за Владу Рад на Кіровоградщині : бібліограф. покажчик / Управління
культури Кіровоградського облвиконкому, Кіровоградська обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської, Кіровоградська обласна організація
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури ; сост.: О. Г.
Дворецька, Т. О. Недашковська ; ред. А. М. Корень ; відп. викон. Л. І. Демещенко. Кіровоград : [б. и.], 1988. - 20 с.
294.
Вони визволяли Кіровоградщину /Кіровоградський краєзнавчий музей,
Кіровоградське міське товариство по охороні пам’ятників історії та культури
(Кіровоград). - Кіровоград, 1974. - 1 буклет
295.
Гірка спокута : до 75 роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні / укл.:
А. І. Голуб, С. В. Колтунова. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво,
2008. - 47,[1] с. : фото
296.
Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині : мовою архівних
документів: збірник документів і матеріалів / Держ. архів Кіровоградської області ;
ред.: Тетяна Дмитренко, Тамара Чвань, Євгенія Шустер; авт.-укл.: Олександр
Житков, Людмила Равська, Олена Трибуцька, Тамара Чвань. - Кіровоград : Дако,
2008. - 397 с. : табл. - Бібліогр.: с. 347-371; іменний покажч.: с. 372-391; географ.
покажч.: с. 392-396
297.
Голоси із 33-го: (Голодомор на Кіровоградщині) /Упоряд. В. Бондар. Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 1993. - 176 с.
298.
Громадянська війна в Центральній і Південній Україні за документами з
меморіального архіву Роберта Ельворті = The Civil war in the Central Ukraine in
documents of the Robert Elworthy memorial archive / Соціально-педагогічний ін-т
"Педагогічна
Академія";
Англійський
гуманітарний
клуб
Ельворті;
Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. - Кіровоград, 1998. - 164 с.
299.
Деятельность Коммунистических партий по мобилизации комсомола на
выполнение заданий восьмой пятилетки : методические рекомендации лекторам и
комсомольским пропагандистам к 60-летию ВЛКСМ / Общество "Знание"
Украинской ССР (Кировоград), Кировоградская областная организация. Кировоград, 1978. - 67 с.
300.
Дзвони голодної смерті : збірник / Кіровоградська обл. універсальна наукова
б-ка ім. Д. І. Чижевського. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2007. - 43,[1] с. : фото.
кол. - Бібліогр. с. 23-43
301.
Дніпровська переправа /Кіровоградська обласна організація Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури ; ред. Ю. М. Лівашеиков ; фото. В.
Й. Афанасієнко. - Кіровоград : Облполіграфвидав, 1983. - 1 буклет : іл.

302.
Доценко, Василь Олександрович. Вихід. Дума про голод : збірник /Василь
Олександрович Доценко. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2008. - 136
с.
303.
Журавський, Владислав. Там, у небі чорний крук : голодомор - 33 на
Кіровоградщині / Владислав Журавський, Оксана Верстюк, Леся Журавська. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. - 199,[1] с. : фото
304.
З глибини віків : нариси та статті з археології Кіровоградщини / ДП "НДЦ
"Охоронна археологічна служба України" Ін-ту археології НАН України,
Кіровоградська обл. держ. адм., Відділ охорони культурної спадщини,
Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ;
авт. ідеї та організатор: Л. А. Гайда ; наук. ред. М. П. Тупчієнко . - Кіровоград :
Видавець Лисенко В. Ф., 2012 Вип. 1 : Матеріали IV обласних краєзнавчих
Куценківських читань. 15 лютого 2011 року. - 2012. - 127 с.
305.
Заходи Кіровоградського обкому КП України по підготовці та відзначенню
100-річчя з дня народження В. І. Леніна / Комуністична партія Радянського Союзу
Кіровоградського обкому КП України. - Кіровоград, 1968. - 40 с.
306.
Заходи Кіровоградського обласного управління культури по підготовці та
відзначенню 50-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції та
встановлення радянської влади на Україні. - Кіровоград, 1966. - 22 с.
307.
Историко-культурное наследие семьи Раевских и его международное
значение: ІІ Елисаветградские Международные историко-литературные чтения:
Кировоград - Разумовка - Каменка, 3-6 октября 2005 г. / Кировоградская обл. гос.
администрация, Рус. община им. А.С. Пушкина, Благотворит. фонд им. Н.Н.
Раевского, Лит.-мемор. музей А.С. Пушкина и П.И. Чайковского ; Кировоградский
гос. пед. ун-т им. В. Винниченко, Ин-т русской литературы. - Кировоград : КОД,
2006. - 202 с. - Библиогр. в примеч. в конце ст.
308.
Іванко А. Б. Вивчення теми "Національно-визвольна війна українського
народу під проводом Б. Хмельницького" в шкільному курсі історії України (8 клас)
: методичний посібник для вчителя / А. Б. Іванко, Ю. В. Кравченко ; Обл.
організація Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка, Обласний
ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Кіровоград : Центрально-Українське
видавництво, 2001. - 95,[1] с. - Бібліогр. в кінці глав.
309.
Іванко А.Б. Історики України XIX-XX ст. : (Нариси української
історіографії) / А.Б.Іванко; Кіровоград. обл. орг. Всеукр. т-ва "Просвіта" ім.
Т.Г.Шевченка. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. - 382 с. : портр
310.
Іноземні підприємці в Україні : (За документами меморіального архіву
Роберта Ельворті) / НАН України ; Ін-т укр. археоргафії та джерелознавства
ім.М.С.Грушевского; укл. П.В.Босий. - Кіровоград : Littera, 1999. - 184 с.
311.
Історія пожежної охорони Кіровоградщини : 1841-1997 /Олексій Полтанов,
В.А. Доманський, В.М. Очкала, Л.Б. Костилєва. - Кіровоград, 1998. - 254,[1] с. : 56
л. ил., цв. ил.
312.
Карпов, Валентин Євгенійович. Біля витоків козацтва : науково-пізнавальне
видання / Валентин Карпов. - Кіровоград, 2011. - 704 с. : іл., фото. - Бібліогр.: с.
700-703
313.
Карпов, Валентин Євгенійович. Козацькому роду нема переводу / Валентин
Карпов ; М-во освіти і науки України, Науково-дослідний Центр "Інноваційні
технології". - Кіровоград : [б. в.], 2012. - 491 с. : фото, портр., іл. - Бібліогр. с. 487491
314.
Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1945 : збірник
документів і матеріалів / Партійний архів Кіровоградського Обкому КП України,
Державний архів Кіровоградської області ; редкол.: О. Т. Гора (гол. ред.) [та ін.];

упоряд. Є. І. Горбунова [та ін.]. - Дніпропетровськ : Промінь, 1965. - 305 с. : іл.,
портр.
315.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Християнство в
світовій історії та культурі" /М-во освіти України; Кіровогр. обл. держ.
адміністрація; КДПУ ім.В.Винниченка . - Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В.
Винниченка, 1999. - 82, [1] с. - Бібліогр.: с. 82
316.
Матеріали науково-теоретичної конференції "Реабілітовані історією.
Центральна Україна. 1917-1991 роки" : 28-29 жовтня 1997 року / Кіровоград. обл.
держ. адміністр., КДПУ ім.В.Винниченка, Наук.-ред. відділ по підгот. вид.
"Реабілітовані історією. Кіровоградська область.", Наук. центр дослідж. історії
Центр. України Ін-ту історії України НАН України ; редкол.: Суворов М.М.
(голова) та ін. - Кіровоград : КДПУ ім. В.Винниченка, 1997. - 50 с.
317.
Матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції "
За волю і долю України " : Наш край у 1917-1920 роках / Кіровоградський обл. ін-т
післядипломної пед. освіти, Кіровоградська обл. організація Всеукраїнського товва "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка ; ред. кол.: А.Б. Іванко, Л.А. Гайда та ін. Кіровоград, 2002. - 203 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.
318.
Меморіальний музей М. Л. Кропивницького = Мемориальный музей М. Л.
Кропивницкого = Marko Kropyvnytskyi Memorial Museum / Упр. культури і туризму
Кіровоградської обл. держ. адм., Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. Кіровоград : [б. в.], [2011?]. - 17 с.: фото.кол., портр., іл. - (Сер. "Кіровоградщина
туристична"). - (Сер. "Музейні заклади"). - Текст парал.: укр., рос., англ.
319.
Методичні поради вчителям по вивченню історії Кіровоградської області :
край у другій половині 18 - першій половині 19 ст. / М-во науки і освіти України,
КГПІ. - Кіровоград : КГПІ, 1988. - 28 с.
320.
Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої
школи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 жовтня
2010 року / Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Упр. освіти і науки
Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім.
Василя Сухомлинського [та ін.] ; ред. Б. О. Ачкіназі [та ін.]. - Кіровоград :
Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. - 290 с. : табл., іл. Бібліогр. в кінці ст.
321.
Ми це пережили. Кіровоградщина і кіровоградці в роки голокосту /
Кіровоградский інститут розвитку людини "Україна", ВНЗ ВМУРоЛ "Україна" ;
ред. О. М. Барно. - Кіровоград : КОД, 2011. - 212 с. : кол. іл.
322.
Моя Кіровоградщина - перлина скіфського степу : матеріали обласного
історико-географічного конкурсу "Моя Кіровоградщина - перлина скіфського
степу", присвяченого 70-річчю Кіровоградської області. Тези науководослідницьких робіт / Упр. освіти і науки Кіровоградської обл. держ. адм.,
Кіровоградський обл. центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді ; укл. В. В. Собчук. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 186 с. : табл., фото, іл.,
портр. - Бібліогр. в кінці ст.
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На память о родном крае : История Центральной Украины в слове, красках,
фотографиях и почтовых открытках = На згадку про рідний край : Історія
Центральної України в слові, фарбах, світлинах та поштових листівках / авторсоставитель : Александр Чуднов. - Кировоград : Имекс ЛТД, 2008. - 431,[1] с. :
фото, портр., карти. - Текст на рус. и укр. языках. - Библиогр. с. 430-431
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Національна Книга Пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Кіровоградська область / О. О. Бабенко, В. В. Білошапка, В. М. Колесніченко та ін.
; редкол. : Т. Т. Дмитренко, Є. М. Шустер та ін. ; Укр. ін-т національної пам'яті,
Кіровоградська обл. держ. адміністрація, Кіровоградська обл. рада. - Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2008. - 919,[1] с. : фото. - Покажч. с. 902-918
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Олійник, Олександр. Первозванівський скарб : (документальна повість) /
Олександр Олійник. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2009. - 52
с. : портр., фото
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От Волги до Эльбы и Праги : (краткий очерк о боевом пути 5-й гвардейской
армии) / И. А. Самчук [и др.] ; авт. предисл. А. Жадов. - М. : Воениздат, 1970. 329,[4] с. : портр, ил. - Библиогр. в подстроч. прим.
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Коммунистической партии Украины / редкол.: В. А. Демьянчук [и др.]. Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2011. - 439,[3] с. : портр., фото. - Библиогр.: с. 440-442
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Очерки истории Кировоградской областной партийной организации / [П. М.
Безтака, Ф. К. Белявин, А. А. Богульский и др. ; редкол.: А. И. Погребняк (пред.) и
др.]. - Днепропетровск : Промiнь, 1980. - 326 с. ; 21 см. - Библиогр. в подстроч.
примеч.; имен. указ.: с. 320-324
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Очерки истории Кировоградской областной партийной организации / [П. М.
Безтака, Ф. К. Белявин, А. А. Богульский и др. ; редкол.: А. И. Погребняк (пред.) и
др.]. - Днепропетровск : Промiнь, 1981. - 326 с. ; 21 см.
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Петров, Володимир Максимович. Спогади про будні степового краю /
Володимир Петров. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2012. - 277,[1] с. : портр., фото,
карти
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Піддубний, Сергій Васильович. Найдавніші
пам’ятки
України
=
Древнейшие памятники Украины / Сергій Піддубний. - Кіровоград : ПоліграфСервіс, 2011. - 97,[4] с. : іл., фото. кол., портр.
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Піддубний, Сергій. Українські святині та символи. Кн. 1 / Сергій Піддубний.
- Голованівськ, 2010. - 108,[1] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 99-104; бібліогр.: с. 105-108
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Рябошапка, Олександр Антонович. Пам'ять крізь роки / Олександр
Антонович Рябошапка. - Кіровоград : Держ. Центрально-Українське вид-во, 1998. 129,[1] с. : іл.
334.
Семененко, Вікторія. Рідний край у серці збережу / Вікторія Семененко ;
фото: В. С. Філімонов. - Кіровоград : [б. в.], 2010. - 20 с. : портр., фото. кол., іл.
335.
Сміленко, Алла Трохимівна. Глодоські скарби / Алла Трохимівна Сміленко;
відп. ред. В.П.Петров ; Академія Наук УРСР (Київ); Інститут археології (Київ). - К.
: Наук. Думка, 1965. - 83,[5] с. : 8 іл.
336.
Сповіді з-за грат / Авт. упоряд. В.Бондар. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во, 1997. - 190,[1] с. - (Сер. "Реабілітовані історією")
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Сценарій вшанування ветеранів Великої Вітчизняній війні : брошура /
Видавничий відділ Кіровоградського обласного Центру народної творчості. Кіровоград : Клубний вісник, 2003. - 16 с.
338.
Сценарій мітингу-реквієму "Навіки в пам’яті народній", присвячений 58-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні : брошура / Видавничий відділ
Кіровоградського обласного Центру народної творчості. - Кіровоград : Клубний
вісник, 2003. - 6 с.
339.
Щоб пам’яті вогонь не згас / ред. Наталія Земнорій ; укл.: Сергій Матусяк,
Віктор Незбжицький [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. - 185 с. : іл. (Бібліотека газети "Гайворонські вісті")
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

340.
Біла Л. Кожна знахідка - дотик до історії : археологічне літо / Л. Біла //
Долинські новини. - 2008. - 12 серпня. - С. 3 Фоторепортаж з розкопок одного з
курганів поблизу Іванівки на Долинщині

341.
Білошапка В. Золотоординське місто відкриває свої таємниці : студентська
експедиція біля с. Торговиці / В. Білошапка // Народне слово. - 2003. - 14 серпня. С. 3
342.
Білошапка В. Із скіфської давнини / В. Білошапка // Народне слово. - 2002. 4 липня. - С. 5
343.
Бокій Н. Кіровоград-Ван: на шляху взаємопізнання та дружби / Н. Бокій,
Козир І. // Народне слово. - 2007. - 16 жовтня. - С. 3 Кандидати історичних наук,
доценти КДПУ ім. В.Винниченка про налагодження культурної та наукової
співпраці між КДПУ та Ванським університетом (Туреччина) на грунті
археологічних досліджень - вивчення комплексної пам’ятки ХІV-ХVІ століть у
селищі Торговиці Новоархангельського району
344.
Бондар О. Скарб Товстої могили побачив уві сні : 21 червня виповнюється
35 років з дня, коли було знайдено знамениту скіфську пектораль / О. Бондар //
Голос України. - 2006. - 30 червня. - С. 20 Автор розповідає про знамениту
Скіфську пектораль, історію її пошуків, пов’язані з цим легенди та відвідання
Б.Мозолевським Кіровограда під час читання ним лекцій у педуніверситеті
345.
Босий, Олександр. Гончарство Степової України в історичному контексті /
Олександр Босий // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 6. - С. 77-83
Статтю присвячено дослідженню історії керамічного виробництва в Центральній
Україні. На основі власних польових записів автор розглядає специфіку гончарних
промислів села Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області.
Звернено увагу на творчість гончара А.Койди
346.
Босько В. Кіровоградські археологи знайшли монети хана Навруза і
трипільську кераміку / В.Босько // Народне слово. - 1997. - 16 серпня. - С. 3
347.
Бровченко С. У історії - все на обліку : про це повинні пам’ятати і "чорні
археологи" / С. Бровченко // Маловисківські вісті. - 2007. - 5 вересня. - С. 3 Автор
публікації - методист з товариства охорони культурної спадщини - пропонує
співпрацю з органами місцевого самоврядування як один із шляхів запобігання
руйнуванню археологічних пам’яток, яких на території району понад 50
348.
Бурдо Н. Ранньотрипільські пам’ятки між селами Могильна та Жакчик на
Кіровоградщині / Н. Бурдо // Архіометрія та охорона історико-культурної
спадщини. - 1997. - №1. - С. 67-71
349.
Вільшанський М. Чи знатимуть щось нащадки про своїх предків? : Як
зберігаються пам’ятки археології, історії та культури на території нашої області /
М.Вільшанський // 5/5. - 1999. - 20 липня. - С. 4
350.
Віталій Кривенко: В Україні такий проект реалізується вперше // Народне
слово. - 2010. - 12 серпня. - С. 4 Проект музейного центру скіфської культури на
місці знаменитого Мельгуновського кургану: архітектурний аспект - зі слів автора
проекту, відомого геральдиста, заслуженого архітектора України, автора майже 20
пам`ятників і 60 архітектурних комплексів Віталія Кривенка
351.
Волкова К. Броня міцна і є у селах танки!. / К. Волкова // Сільське життя
плюс. - 2009. - 16 липня. - С. 2 Історія танка, що стоїть на околиці села, більше
стосується сучасної колізії, навколо нібито викупу танка невідомими особами для
власних цілей, вміщено фото
352.
Гайда Л. З історії одного автографа / Л. Гайда // Народне слово. - 2011. - 3
лютого. - С. 6 Стаття-персоналія про унікального українського археолога
Б.Мозолевського і про подаровану ним під час приїзду до Кіровограда у 1987 році
В.Панченку книгу власних віршів з автографом "І мить як вік..."
353.
Грабажей І. Кому зимову риболовлю, кому колядки та щедрівки / І.
Грабажей // Кіровоградська правда. - 2011. - 9 грудня. - С. 9 : фото Про туристичнорекреаційну сферу Кіровоградщини, яку представляє відділ з питань розвитку

туризму й музеїв управління культури облдержадміністрації на виставкахпрезентаціях
354.
Гуріна Л. Тенденція грабунку пам’яток історії набуває загрозливого
характеру / Л. Гуріна // Народне слово. - 2012. - 26 липня. - С. 13 : фото Статус
об’єкта, що охороняється державою як пам’ятка історії, не гарантує від грабунку
"чорними археологами" курганів області
355.
Дві пам`ятки археології // Народне слово. - 2011. - 7 липня. - С. 3
Кіровоградська міська рада взяла на контроль стан памяток на території міста, з
яких дві - археологічні, 90- історичних, 9- монументаьного мистецтва. До вересня
ц.р. міський відділ культури і туризму повинен визначити балансоутримання
пам`яток та їхній стан
356.
Денисов О. Країна меча в часи бусові : історія краю у ІІІ-У ст. н. е. / О.
Денисов // Голос України. - 2004. - 6 липня. - С. 12-13 Стаття цікава підходом до
висвітлення історії краю, оскільки побудована на зіставленні письмових джерел з
результатами археологічних досліджень. Зрозуміло, що районування не
відокремлює Черкащину від Кіровоградщини, але підхід до проблеми повинен
зацікавити і дослідників-краєзнавців.
357.
Довідка про кількість пам’яток археології, історії, монументального
мистецтва, архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва і ландшафтів
України станом на 1 січня 2003 року : цифрові показники // Культура і життя. 2003. - 5 листопада. - С. 3
358.
Здір Л. Заради збереження культурних цінностей / Л. Здір // Народне слово.
- 2004. - 3 серпня. - С. 3 Незаконні розкопки з метою перепродажу знайдених
цінностей, що завдають великої шкоди природі, науці і скарбниці України,
спостерігаються вже і на території Кіровоградщини, зокрема, у Гайворонському,
Новомиргородському, Новоархангельському районах. Стаття покликана
привернути до проблеми увагу громадськості та відповідних державних установ.
359.
Іващенко О. Монастирище і арійська культура / О.Іващенко // Честь
хлібороба. - 2000. - 19 серпня. - С. 2
360.
Історія цікавить студентів // Колос. - 2007. - 21 липня. - С. 1 Студенти КДПУ
ім. В. Винниченка вивчають місце стародавніх поховань на території
Торговицького лісництва, видобуваючи із землі предмети побуту та зброю
361.
Калиновська Т. Виховувати патріотизм тисячолітнім черепком, або Що
тривожить археологів / Т. Калиновська // Народне слово. - 2013. - 24 січня. - С. 4
Археологи б’ють на сполох з приводу спрощення приватизації земельних ділянок,
оскільки непродуманий закон позбавить можливості дослідити території, які
стануть приватною власністю. Турботу викликає і те, що відділ охорони культурної
спадщини незабаром втратить статус юридичної особи і здатність впливати на
рішення Держкомзему. Публікація містить аргументовані побоювання та заклик до
громадськості протистояти сваволі чиновників, адже Україна підписала
міжнародну конвенцію про охорону пам’яток археології
362.
Каташова, И. Содружество розы и барвинка [Текст] / И. Каташова //
Ведомости. - 2004. - 20 августа. - С. 3 Розповідь про святкування у Вільшанці 230річчя з часу заснування першого болгарського поселення в Україні
363.
Кобець О. Щоб зберегти історичну скарбницю наших пращурів / О. Кобець
// Народне слово. - 2004. - 20 квітня. - С. 1 17 квітня відбулась зустріч голови
облдержадміністрації В.Компанійця з послом з особливих доручень Міністерства
закордонних справ Росії В.Єгошкіним. Сторони обговорювали питання збереження
пам’яток історії слов’янських народів, у т.ч. усипальниці Раєвських
364.
Кравченко Н. Привіт із доісторичного світу: Кіровоградські пошуковці
натрапили на останки кита епохи палеоцену? / Н. Кравченко // Народне слово. 2010. - 17 серпня. - С. 1, 4 : фото.кол. Несподівана знахідка пошукового загону

ідентифікована науковцями як базилозавр. У міському краєзнавчому музеї немає
умов для його зберігання, тож, імовірно, знахідка потрапить до Києва
365.
Кривенко В. Зникаючі сліди історії / В. Кривенко // Народне слово. - 2012. 29 березня. - С. 14 : фото Краєзнавчо-археологічний матеріал про дослідження і
розкопки скіфського кургану Лита Могила (кінець VІІ - початок VІ ст. до н.ч.)
366.
Кривенко О. Праісторія і рання історія : 200 тисяч років до н.е. - ІХ ст. н.е. /
О. Кривенко // Сільське життя. - 2003. - 16 липня. - С. 4
367.
Кротов О. Графи Бобринські і наш край / О. Кротов // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 12 жовтня. - С. 9 Завідуючий відділом обласного краєзнавчого
музею про славетний рід графів Бобринських, які зробили значний внесок в
економічний і науковий розвиток нашого краю
368.
Куманський Б. Ганс Нойман: Ваша фортеця може стати окрасою міста / Б.
Куманський // Народне слово. - 2007. - 4 вересня. - С. 2 До Кіровограда завітала
група фахівців-фортифікаторів з Європи, яку очолив Ганс Нойман (архітектор за
освітою), щоб ознайомитися з історією фортеці святої Єлисавети, її станом і
проблемами навколо неї
369.
Куманський Б. Задумалась стара баба. Скіфська / Б. Куманський // Народне
слово. - 2010. - 19 серпня. - С. 4 Дискусія з приводу спорудження на місці Литої
могили музейного комплексу
370.
Куманський Б. Торговиця - як терра інкогніта / Б. Куманський // Народне
слово. - 2007. - 26 липня. - С. 4 Торговиця, що є нині у складі Новоархангельська,
має історію, гідну вивчення та наукового дослідження. Археологічні розкопки у
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кращий артефакт з історії краю від часів Трипілля та фотоконкурс на тему
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396.
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// Зоря. - 2006. - 21 січня. - С. 2 Провідний методист РБК з питань охорони
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році
524.
Шепель Ф. Історія Кіровоградщини від Володимира Боська / Ф. Шепель //
Народне слово. - 2012. - 9 лютого. - С. 8-9 : фото Історико-краєзнавчий матеріал на
основі нещодавно виданого історичного календаря Кіровоградщини на 2012 рік від
відомого у регіоні краєзнавця В.Боська
525.
Шраменко М. Хранитель скарбів "Зеленої Брами" / М. Шраменко // Колос. 2011. - 21 червня. - С. 3 : фото Стаття-персоналія присвячена видатному учителю та
засновнику музею у Підвисокому Д.Фартушняку
526.
Юферова Л. Він перемагає час / Юферова Л. // Сільське життя
(Добровеличківський р-н). - 2005. - 16 червня. - С. 2 До 75-річчя краєзнавця,
колишнього директора Добровеличківського краєзнавчого музею Д.Д.Проскаченка.
Вміщено 4 фотографії.
527.
Юферова Л. Торкніться серцем увіковічених миттєвостей / Юферова Л. //
Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2008. - 24 травня. - С. 2 У день
професійного свята в краєзнавчому музеї вітали краєзнавця, багаторічного
директора музею, лауреата краєзнавчої премії імені В.Ястребова - Дмитра
Проскаченка

1.6. Природа. Природні ресурси краю
КНИГИ

528.
Ботанічні раритети Кіровоградщини : посібник для спеціалістів з охорони
навколишнього природного середовища / М-во екології та природних ресурсів
України, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області, Державна екологічна інспекція в Кіровоградській області
; укл. О. С. Гончаров. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2011. - 133 с. : кол.іл. Бібліогр. : с. 132
529.
Гулай, Володимир Іванович. Дикі птахи / Володимир Гулай, ; М-во освіти
України; КДПУ ім. В.Винниченко; Науково-дослідна лабораторія екології степу. Кіровоград : [б.в.], 1998. - 31 с. - (Сер. "Природа Кіровоградщини"). - Бібліогр.: с.30
530.
Заповідні куточки Кіровоградської землі / авт. кол.: Т.Л.Андрієнко,
П.С.Терещенко, М.Л.Клєстов та ін.; під ред. Т.Л.Андрієнко; Держ. упр. екологічної
безпеки в Кіровогр. обл. та ін. ; фот. В.А.Онищенко та ін.; мал. І.І.Землянських,
С.Ю.Костін. - К. : Арктур-А, 1999. - 237,[1] с. : табл., карт., 10 л. кольор. іл.
531.
Ковальчук Микола Михайлович. Степ і ліс : минуле і сучасне лісівників
Кіровоградщини / Микола Ковальчук, Владислав Журавський; післямова Миколи
Ковальчука. - Кiровоград : ВАТ "Кiровоградське видавництво", 2004 : іл. Бібліогр.: с. 264-269
532.
Край на межі лісостепу і степу : природно-заповідні та ландшафтні куточки
Кіровоградщини / Державне управління екологічної безпеки в Кіровоградській
області ; фот. М. Власенко, О. Коломинов, А. Домаранський. - Кіровоград : ІмексЛТД, [б. р.] - 32 с. : фото.кол.
533.
Крилаті скарби Кіровоградщини [/ Володимир Вербицький [та ін.] ;
Кіровоградська обл. держ. адміністрація, Державне управління охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській обл., НВК
"Кіровоградський колегіум", Обласний дитячо-юнацький екологічний центр
"Ексампей". - Кіровоград : КОД, 2007. - 29 с. : фото. кол., кол. іл. 534.
Топольний, Ф. П. Метеорологія і кліматологія : навчальний посібник / Ф. П.
Топольний, О. В. Медведєва ; Мін-во освіти і науки України, Кіровоградський нац.
технічний ун-т , Державне управління екології та природних ресурсів в
Кіровоградській області. - Кіровоград : КНТУ, 2006. - 88 с. : фото. - (Сер.
"Екологія"). - Бібліогр.: с. 74
535.
Топольний, Федір Пилипович. Грунтознавство : навчальний посібник /
Федір Топольний, Ольга Гелевера, Ольга Медведєва ; М-во освіти і науки України,
Кіровоградський нац. технічний ун-т, Держ. управління екології та природних
ресурсів в Кіровоградській обл. - Кіровоград : КОД, 2006. - 203, [1] с. : кол.іл. (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 198
536.
Топольний, Федір Пилипович. Ліс та його ресурси : навчальний посібник /
Федір Топольний ; Кіровоград. держ. тех. ун-т, Держ. упр. екології та природ.
ресурсів в Кіровоград. обл. - 2-ге вид., доп. - Кіровоград : [б. и.], 2007. - 151 с. : 4
арк. кол.іл. - (Сер. "Екологія"). - Бібліогр.: с. 151
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

537.
Андрощук С. Цікава історія урочища / С. Андрощук // Колос. - 2008. - 23
лютого. - С. 4 Про Зелену Браму розповідає помічник лісничого Торговицького
лісництва
538.
Балацький Л. Біля витоків Інгульця / Л. Балацький // Сільський вісник. 2007. - 12 травня . - С. 7 Екскурсії до ландшафтного заказника "Велика і Мала
скелі" та до Чорного лісу школярів з Протопопівки

539.
Берест Ю. Режим охорони і збереження Онуфріївського дендропарку /
Ю.Берест // Придніпров'я. - 1999. - 6 лютого. - С. 3
540.
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4, січень. С. 1-12
541.
Босий О. Диво Чорного озера : Золоті стежки Кіровоградщини / О. Босий //
Кіровоградська правда. - 2004. - 31 січня. - С. 3
542.
Жарко А. Один з найцінніших природних ресурсів - вода / Жарко А. //
Вільне слово. - 2006. - 25 січня . - С. 4 Про відповідність води у колодязях та
мережі водоканалу нормативам та про розрахунки за спожиту воду розповідає
інженер по роботі з громадськістю КП "Олександрія-водоканал"
543.
Ковальчук К. Розмовляють камені "Монастирища" : (Заказник державного
значення "Монастирище" знаходиться біля с.Завтурового, Устинівського р-ну) /
К.Ковальчук // Кіровоградська правда. - 2000. - 5 жовтня. - С. 2
544.
Криволапов В. Це загадкове озеро / Криволапов В. // Сільський вісник. 2003. - 26 квітня. - С. 5
545.
Малахатько В. "Каскади" - це наша Швейцарія! / В. Малахатько //
Маловисківські вісті. - 2008. - 6 вересня. - С. 2 Фото та опис урочища від керівника
гуртків "Горизонт" та "Райдуга"
546.
Малик А. Легенди Монастирища / А. Малик // Кіровоградська правда. 2003. - 10 червня. - С. 2
547.
Матівос Ю. Радість і смуток Південного Бугу / Ю. Матівос // Кіровоградська
правда. - 1997. - 2 серпня. - С. 6
548.
Матівос Ю. Світлі далі Михайла Ножнова / Ю. Матівос // Кіровоградська
правда. - 2012. - 21 грудня. - С. 4 : фото Стаття у пам’ять про видатного
природознавця області, фотокореспондента М.Ножнова
549.
Мельниченко Г. Про природоохоронні кошти / Г. Мельниченко //
Гайворонські вісті. - 2003. - 25 січня. - С. 2
550.
Монастирська Т. Туристів запрошує Монастирище / Т. Монастирська //
Трудівник Устинівщини. - 2007. - 19 травня. - С. 1 Ландшафтний заказник
загальнодержавного значення "Монастирище" містить безліч аномалій природи
551.
Нєгін Ю. Не озеро - скарб : (В Олександрійському р-ні розташоване
унікальне озеро штучного походження, відоме в народі як "Скеля") / Ю.Нєгін //
Кіровоградська правда. - 2000. - 6 квітня. - С. 3
552.
Нєгін Ю. Унікальне озеро. Про нього не знають навіть олександрійці : під
час окупації цілющу воду з цього озера вивозили до Німеччини. Зараз його немає
на карті області / Ю.Нєгін // Вечірня газета. - 1999. - 5 лютого. - С. 3
553.
Ножнов М. "Природа - счастье для меня" : /З елементами біографії/ / М.
Ножнов // Освітянське слово. - 2003. - №12. Друкується з продовженням. - С. 8
554.
Ножнов М. Злодійка : Злодійська Балка / М.Ножнов // Освітянське слово. 1999. - N 11. - С. 8
555.
Ножнов М. На берегах Плетеного Ташлыка / М.Ножнов // Ведомости. 2002. - 8 февраля. - С. 4
556.
Ножнов М. Пернатые дьяволята : птицы Кировоградщины / М.Ножнов //
Ведомости. - 2002. - 11 мая. - С. 4, 5
557.
Ножнов М. Поводир у чарівний світ природи : до 50-річчя утворення
обласної організації Українського товариства охорони природи / М.Ножнов //
Народне слово. - 1999. - 18 грудня. - С. 4
558.
Ножнов М. Польський ліс : Обласній організації українського товариства
Охорони природи - 50 / М.Ножнов // Кіровоградська правда. - 1999. - 16 грудня. С. 2
559.
Ножнов М. Попівська балка - дно колишнього моря / М.Ножнов // Вечірня
газета. - 2001. - 15 червня. - С. 12

560.
Ножнов М. Природа и мы. Воробьиная трагедия : фауна Кировоградщины /
М. Ножнов // Ведомости. - 2002. - 21 июня. - С. 4
561.
Природні ресурси та корисні копалини : до 70-річчя області //
Новгородківські вісті. - 2008. - 12 грудня. - С. 2 Коротка характеристика заявленої у
назві теми містить дані по області
562.
Природно-заповідний фонд району // Придніпров'я. - 2006. - 23 серпня. - С. 7
Стаття про об¦єкти природно-заповідного фонду на території Онуфріївського
району
563.
Руденко Л. Г. "Природно-ресурсний потенціал як чинник економічного
зростання в Україні" / Руденко Л. Г., Лісовський С. А. // Український географічний
журнал. - 2001. - № 3. - С. 19-27 Є матеріал по Кіровоградській області
564.
Сирота І. "Кам`яна криниця" задоволено б`є ключем / І. Сирота // Слово і
час. - 2012. - 2 червня. - С. 4 Інформаційно насичений матеріал про гідрологічну
пам’ятку природи - джерельце, біля якого понад 300 років тому збудували криницю
565.
Степова Л. Про болото "Левади" / Л. Степова // Сільське життя
(Добровеличківський р-н). - 2004. - 22 квітня. - С. 2
566.
Тишко, Сергій. Збережемо рибу разом! / Сергій Тишко // Народне слово. 2013. - 25 квітня. - С. 13 "Про заходи щодо збереження водних біоресурсів під час
нересту 2013 року" - таке актуальне питання розглянула громадська рада при
Світловодському міськвиконкомі
567.
Шапошнікова З.І. Значення води в природі. Охорона водних об`єктів. 6 клас
: відкритий урок / З. І. Шапошнікова // Географія. - 2008. - № 23, грудень. - С. 10-12
568.
Шевченко О. Джерело, якого ми не знаємо : Степова перлина Бобринеччини
/ О. Шевченко // Честь хлібороба. - 2007. - 19 травня. - С. 2 Унікальний ландшафт
на березі річки Бобринка став приводом для цілого дослідження
1.7. Екологія Кіровоградської області
КНИГИ

569.
Аналітичний звіт за результатами аналізу Комплексної програми захисту
населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на
2009-2013 роки / Інга Дуднік [та ін.] ; Дитяча екологічна громадська організація
"Флора", Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні. - Кіровоград : [б.
в.], 2012. - 83 с. : табл. - Бібліогр. с. 83
570.
До природи торкатися можна лише серцем: екологічна освіта та виховання у
загальноосвітній школі : (з досвіду роботи педагогічного колективу): у 3-х ч. /
Навч.-виховне об-ня "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17, Центр
естетичного виховання "Калинка", Кіровоградська міська рада; укл. О. А. Бабенко,
С. М. Сорока, Н. В. Філіпова, відп. ред. Оксана Бабенко. - Кіровоград : [б.в.], 2009 Ч. 3. - 2009. - 40 с. : іл., фото, фото. кол.
571.
До природи торкатися можна лише серцем: екологічна освіта та виховання у
загальноосвітній школі : (з досвіду роботи педагогічного колективу): у 3-х ч. /
Навч.-виховне об-ня "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17, Центр естетичного
виховання "Калинка", Кіровоградська міська рада; укл. О. А. Бабенко, С. М.
Сорока, Н. В. Філіпова, відп. ред. Оксана Бабенко. - Кіровоград : [б.в.], 2009 - Ч. 2.
- 2009. - 75 с. : іл., фото. кол. - Бібліогр.: с. 55
572.
До природи торкатися можна лише серцем: екологічна освіта та виховання у
загальноосвітній школі : (з досвіду роботи педагогічного колективу): у 3-х ч. /
Навч.-виховне об-ня "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17, Центр
естетичного виховання "Калинка", Кіровоградська міська рада; укл. О. А. Бабенко,

С. М. Сорока, Н. В. Філіпова, відп. ред. Оксана Бабенко. - Кіровоград : [б.в.], 2009 Ч. 1. - 2009. - 96 с. : іл., фото. - Бібліогр.: с. 95
573.
Екологічний паспорт Кіровоградської області [] : експрес-інформація /
Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області. Кіровоград :[ б.в.], 2005. - 36 с. : фото.кол.
574.
Екологічний паспорт Кіровоградської області [] / Держ. упр. охорони
навколишнього природ. середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград : [б. в.],
2012. - 81 с. : табл., фото. Кол.
575.
Екологічний паспорт Кіровоградської області: 2011 рік [] / Держ. упр.
охорони навколишнього природ. середовища в Кіровоградській обл. - Кіровоград :
[б. в.], 2011. - 97 с. : табл., фото. кол.
576.
Екологія і ми: охорона природи та раціональне використання природних
ресурсів Кіровоградської області: бібліогр. покажч. / Управління культури обласної
державної адміністрації (Кіровоград), Кіровоградська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Н. К. Крупської (Кіровоград). - Кіровоград : [б.в.], 1988. - 32 с.
577.
Звіт з проекту "Екологія Кіровоградської області" [Текст] : дослідження на
тему "Екологічна оцінка Кіровоградської області України в частині впливу
радіаційного фону техногенного та природного характеру на здоров’я населення
регіону" / І. Г. Соколов, О. М. Чаус [та ін.]. - К. : [б. и.], 2009. - 230 с. : табл., іл.
578.
Золоті стежини Кіровоградщини [] / Кіровоградська обл. держ.
адміністрація, Державне управління екології та природних ресурсів в
Кіровоградській області, Обл. дитячо-юнацький екологічний центр "Ексампей",
ПРИ НВК "Кіровоградський колегіум" ; укл. Н. І. Бабанська. - Кіровоград : КОД,
2006. - 56 с. : фото.кол.
579.
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в
Кіровоградській області / Держ. упр. охорони навколишнього природ. середовища в
Кіровоградській обл. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 153 с. : табл., фото.кол.
580.
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища
Кіровоградської області: 2011 рік [Текст] / Держ. упр. охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во, 2011. - 172 с. : табл., фото. кол., карти, портр.
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хлебопродуктов: [Рекламний буклет] / Передм. В.Т. Гулавський. - Б.м. : [б. и.], Б.г. 6 а. : кол.іл
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

990.
Архипова В. Щоб "не кусалися" ціни на продукти харчування / В. Архипова
// Світловодськ вечірній. - 2008. - № 57-58: 17 липня. - С. 2 Працівники
Світловодського міськвиконкому провели нараду з підприємцями міста. Питання
розглядали актуальне : ситуація з цінами на продукти харчування на споживчому

ринку ;регулювання цін на основні продовольчі товари; врегулювання питань щодо
розширення асортименту продукції місцевих товаровиробників
991.
Бажан В. Добро пожаловать в "Фокстрот" : В Кировограде открылся новый
магазин киевской фирмы "Фокстрот" / В.Бажан // Украина-центр. - 1999. - 26
ноября. - С. 3
992.
Бажан В. Некрасива торгівля в красивому місті / В. Бажан // Народне слово.
- 2012. - 29 березня. - С. 1, 11 : фото Матеріал про санітарний стан ринків
Кіровограда і лист-скарга до редакції газети від директора приватного
підприємства "Євразія-центр" та підприємців з ринку "Новомиколаївські торгові
ряди"
993.
Балашова, Ірина. На ярмарок за покупками і гарним настроєм / Ірина
Балашова // Вільне слово. - 2009. - 30 вересня. - С. 1
994.
Бережний О. Вибираю день сьогоднішній : Інтерв`ю з головою правління і
директором закритого акціонерного товариства універсального торговельного
підприємства "Кіровоград" Миколою Губарєвим / Бережний О. // Вечірня газета. 2001. - 14 вересня. - С. 4
995.
Березіна Н. Працюють за покликанням / Н. Березіна //Сільський вісник. 2007. - 28 липня. - С. 1 Про колектив торгівельного товариства с. Нова Прага
Олександрійського р-ну
996.
Бондар О. Чому не купують кіровоградське? / О. Бондар // Народне слово. 2011. - 20 жовтня. - С. 7 Про нараду у заступника голови ОДА В.Серпокрилова за
участю представників райдержадміністрацій, контролюючих органів та
торговельних закладів, на якій обговорювалися проблеми виконання програми
"Купуй кіровоградське"
997.
Буде ще й "Гастрономічна лінія" // Вечірня газета. - 2013. - 19 липня. - С. 2
Секретар міської ради зустрівся з представниками ресторанного бізнесу щодо
створення позитивного іміджу нашого міста
998.
Буланенко Я. "Маркет" запрошує до співпраці / Я. Буланенко // Колос. 2011. - 26 липня. - С. 2 Про різноманіття у соціальному куточку продуктів
харчування, які постачають приватні підприємства та фермерські господарства
нашого району.
999.
Васильєв М. Заради його величності покупця, або Чому продавцем
працювати важче, ніж артистом : 26 липня - День працівників торгівлі / М.
Васильєв // Кіровоградська правда. - 2009. - 24 липня. - С. 2 Розповідь про
кіровоградський магазин "Ювілейний", колектив і директора магазину І.Колоуса
1000.
Верстюк О. Лише високий рівень обслуговування : Фірмовий магазин
"Михаїл Воронін" / О. Верстюк // Вечірня газета. - 2009. - 17 липня. - С. 5 Будні
фірмового магазину "Михаїл Воронін"
1001.
Верстюк О. Як продати кіровоградське /О. Верстюк // Вечірня газета. - 2012.
- 9 листопада. - С. 2
1002.
Від лояльності до ігнорування // Народне слово. - 2011. - 20 жовтня. - С. 8 :
фото Результати розслідування Інтернет-видання "Весь Кіровоград" на предмет
участі та ставлення до ініціативи "Купуй кіровоградське" торговельних закладів
Кіровограда
1003.
Волощук П. На всі смаки споживачів / П. Волощук // Гайворонські вісті. 2012. - 14 липня. - С. 1 Про ПП "Глекос", що нарощує обсяги виробництва
хлібобулочних виробів, які користуються великим попитом жителів району.
1004.
Гуріна Л. Є чим пишатись, та не можна заспокоюватись / Л. Гуріна //
Народне слово. - 2013. - 21 лютого. - С. 3 В статті наводяться показники за останні
три роки у галузі промисловості, сільського господарства та відзначаються знакові
тенденції економічного розвитку області

1005.
Друге життя "Ювілейного" // Народне слово. - 2007. - 30 серпня. - С. 2
Стаття про директора кіровоградського магазина "Ювілейний"
1006.
Епіцентр К створює затишок в оселі // Вечірня газета. - 2011. - 15 квітня. С. 10
1007.
Журналісти Кіровоградщини познайомилися із якістю молочних продуктів,
якими торгують у нашій області // Зорі над Синюхою. - 2012. - 18 серпня. - С. 6
Про харчові та хімічні добавки, які додаються у молочні продукти
1008.
Запрошують "Маркет" і "Аджамська корчма" : з новосіллям! //
Кіровоградська правда. - 2007. - 28 червня. - С. 3 Про відкриття нових
супермаркетів у с. Аджамка Кіровоградського району
1009.
Зустрічайте "КОСМО" у Кіровограді // Украина-Центр. - 2012. - 9 августа. С. 3 : фото Відтепер оцінити широкий асортимент і якість продукції зможуть
мешканці Кіровограда, де по вулиці Преображенській, 7-А відкрився магазин
мережі краси та здоров'я "КОСМО"
1010.
І до святкового столу, і на кожен день // Вечірня газета. - 2012. - 30
листопада. - С. 3
1011.
Кіоски знімуть // Наше місто. - 2013. - 18 липня. - С. 1 Незаконно
встановлені торгівельні кіоски в Кіровограді демонтують на вимогу виконкому
міськради
1012.
Кіровоград активно торгує // 21-й канал. - 2009. - 22 жовтня. - С. 1
1013.
Кіровоградці - проти торгівлі алкоголем у нічний час // Вечірня газета. 2011. - 22 квітня. - С. 2 Відбулись громадські слухання проекту регуляторного акта
рішення міської ради "Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом,
алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда"
1014.
Кобець О. Вина "Золотої Амфори" до вподоби всім / О. Кобець // Народне
слово. - 2007. - 3 квітня. - С. 4
1015.
Кобець О. Даєш по магазину на кіровоградця! / О. Кобець // Народне слово.
- 2007. - 13 січня. - С. 1
1016.
Кобець О. У Кіровограді з’являться два нових супермаркети / О. Кобець //
Вечірня газета. - 2009. - 10 квітня. - С. 3
1017.
Комісаренко О. Ринкові проблеми... Якщо працювати -то без порушень! / О.
Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2008. - 14 червня. - С.2. Актуальні
проблеми сьогодення місцевого ринку
1018.
Комісаренко, Олена. Сучасна кав'ярня в центрі міста - родзинка
Новоукраїнки / О. Комісаренко // Новоукраїнські новини. - 2013. - 6 липня. - С. 3 :
Фото.
1019.
Комунальним аптекам " зелену вулицю" //Вільне слово. - 2010. - 15 грудня. С. 2 9 грудня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської
міської ради. Були розглянуті питання щодо сприяння роботи комунальних аптек,
демонтажу торгівельних кіосків в центрі міста, забезпечення громадського
порядку, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, надання пільг по
сплаті державного мита комунальним підприємствам під час звернення до суду
1020.
Корнійченко, Олена. "Вербівчанка" - активний учасник проекту "Купуй
Кіровоградське ! " / О. Корнійченко // Новоукраїнські новини. - 2011. - 4 червня. С. 2 : Фото.
1021.
Косарєва О. Бунт секонд-хенду. Кіровоград поки мовчить / О. Косарєва //
Кіровоградська правда. - 2010. - 28 вересня. - С. 1 Про акції протесту проти
закриття секонд-хендів в Україні
1022.
Кращі з кращих фірмові магазини // Кіровоградська правда. - 2000. - 16
грудня. - С. 1
1023.
Кращі товари Кіровоградщини у 2012 році // Колос. - 2012. - 30 жовтня. - С.
1 Про переможців обласного конкурсу "Кращі товари Кіровоградщини"

1024.
Кріпак І. Сезонна та виносна торгівля повинна бути безпечною / І. Кріпак //
Світловодськ вечірній. - 2008. - № 47-48: 12 червня. - С. 7 Правила сезонної та
виносної торгівлі
1025.
Купуй кіровоградське у "Кулінарі" // Світловодськ вечірній. - 2012. - 11
жовтня. - С. 2 : Фото У Світловодську, по вулиці Калініна, 6 відкрито новий
соціальний магазин
1026.
Левінська Т. Міському базарному "шанхаю" - цивілізований вигляд / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2011. - 11 жовтня. - С. 2 : фото Про нараду за
участю начальника управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення В.Серпокрилова, власників ринків та представників
виконавчої влади, на якій обговорювалися практичні пропозиції щодо діяльності
ринків
1027.
Левінська Т. У пошуках книги "випущено в Кіровограді" та її читача / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2011. - 8 липня. - С. 9 Журналістське
розслідування: що заважає зустрітись книзі краєзнавчого спрямування та її
читачеві. Мандрівка книгарнями Кіровограда містить також аналіз стану
книговидавництва в області
1028.
Лісниченко Ю. Пропозиція, від якої неможливо відмовитися / Ю.
Лісниченко // Вечірня газета. - 2011. - 10 червня. - С. 2
1029.
Малиновський В. ...І гарний настрій від "Літіції" / В. Малиновський //
Народне слово. - 2008. - 15 травня. - С. 4 Про магазин "Літіція", який пропонує
покупцям все для оновлення і ремонту житла, садиби, саду та городу, розповідає
завідуюча магазином
1030.
Малиновський В. Супермаркети - для нас чи ми - для супермаркетів? / В.
Малиновський // Народне слово. - 2008. - 5 квітня. - С. 2 Заступник голови
облдержадміністрації провів нараду, присвячену налагодженню співпраці між
супермаркетами та місцевими переробними
підприємствами, насиченню
торговельної мережі якісними товарами з кіровоградською маркою
1031.
Малиновський В. Товари з кіровоградською маркою: асортимент - широкий,
якість - висока, ціна - доступна / В. Малиновський // Народне слово. - 2008. - 19
квітня. - С. 1 Про підписання меморандуму порозуміння між
облдержадміністрацією, місцевими виробниками продовольчих товарів та
суб"єктами системи мережевої роздрібної торгівлі області
1032.
Миронюк О. М'ясо і молоко - від виробника / О. Миронюк // Колос. - 2013. 2 лютого. - С. 1 Про відкриття м'ясо-молочної крамниці в рамках програми "Купуй
кіровоградське"
1033.
Могилюк В. На перехресті торгових шляхів : Історична правда / В.
Могилюк, Сергій Коваленко // Кіровоградська правда. - 2013. - 16 серпня. - С. 10 :
фото З історії розвитку торгівлі у краї в період з другої половини 19 ст. до 1917
року
1034.
Надія - перший соціальний магазин в рамках проекту "Купуй
Кіровоградське" // Світловодськ вечірній. - 2011. - 20 жовтня. - С. 1 : Фото В
рамках обласної програми "Купуй Кіровоградське" в селищі Власівка
Світловодського району відкрито перший соціальний магазин
1035.
Несен Е. Старый новый гипермаркет / Е. Несен // Украина-Центр. - 2013. 25 апреля. - С. 20 : фото В Кировограде кардинальное обновление бренда решили
осуществить предприниматели "Великої кишені". За короткое время магазин
превратился в первый дисконтный гипермаркет в нашем регионе "Велмарт",
открытие которого состоится 27 апреля
1036.
Ніколаєв В. Що турбує заклади громадського харчування / В. Ніколаєв //
Долинські новини. - 2010. - 19 червня. - С. 2 10 червня у приміщенні виконкому

міської ради відбулась нарада за участю керівників закладів громадського
харчування.
1037.
Оковитою торгують із порушенням законодавства // Вечірня газета. - 2009. 30 січня. - С. 4 Контроль за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів на
території області регіональним управлінням Департаменту САТ ДПА
1038.
Открытие нового магазина "Булошная"! // Народне слово. - 2010. - 25
листопада. - С. 12 Повідомлення про урочисте відкриття другого у Кіровограді
магазину "Булошная", який пропонує покупцям смачну та якісну хлібобулочну
продукцію
1039.
Пилипенко О. Вітчизняні товаровиробники практично завоювали
кіровоградських споживачів / О.Пилипенко // Вечірня газета. - 2000. - 17 березня. С. 3
1040.
Положення про порядок стягнення і перерахування ринкового збору у місті
Кіровограді : Затверджено рішенням від 16 жовтня 2008 року №1311 // Вечірня
газета. - 2008. - 31 жовтня. - С. 8
1041.
Полулях І. Купуємо менше... / І. Полулях // Кіровоградська правда. - 2009. 24 липня. - С. 1 Матеріал про прес-конференцію за участі заступника директора
департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку
міської ради В.Каленчука, присвячену перспективам і результатам роботи галузі
торгівлі
1042.
Про Макдональдс все ще не домовилися // 21-й канал. - 2012. - 20 вересня. С. 2 "Макдональдс" у Кіровограді до кінця нинішнього року побудувати не
встигнуть
1043.
Про торгівлю за межами ринку // Гайворонський кур'єр. - 2012. - 23 березня.
- С. 1 Про торгівлю за межами території міського ринку.
1044.
Пташиний ринок буде біля АС-2 // 21-й канал. - 2012. - 13 вересня. - С. 1
Ринок на 50 торгових місць для торгівлею живністю незабаром відкриють
неподалік Старого автовокзалу
1045.
Пташко Л. Магазин, до якого хочеться повернутися / Л. Пташко // Колос. 2013. - 5 січня. - С. 2 : фот. Про відкриття нового торговельного закладу, який став
справжньою окрасою селища
1046.
Пшеничний В. Даєш підгузки та контрацептив за доступною ціною / В.
Пшеничний // Кіровоградська правда. - 2011. - 16 серпня. - С. 1 Матеріал містить
інформацію стосовно постанови Кабінету Міністрів про виключення деяких
виробів медичного призначення із списку виробів, які не обкладаються ПДВ
1047.
Реконструкція Слави // 21-й канал. - 2010. - 8 липня. - С. 1 Будівництво
торгового комплексу в парку Слави
1048.
Роздрібна торгівля та ресторанне господарство // Новоукраїнські новини. 2008. - 7 червня. - С.8.
1049.
Романюк Л. Золота осінь Кіровоградщини / Л. Романюк // Народне слово. 2010. - 5 жовтня. - С. 2 Про продовольчий ярмарок на площі Богдана
Хмельницького у Кіровограді
1050.
Селецький П. Блиск і злидні меблевого ринку, або Важка наука виробляти і
продавати / П.Селецький // Кіровоградська правда. - 1999. - 14 жовтня. - С. 2
1051.
Сергій Ларін "Купуй кіровоградське, цінуй кіровоградське, будь справжнім
патріотом Кіровоградщини!" // Західний регіон. - 2010. - 31 липня. - С. 1
Обговорення цінностей, ідентичності місцевості і населення, можливостей
використання потенціальних джерел для розвитку підприємництва та
промисловості, розвитку агропромислового комплексу на сторінках газети
1052.
Стихійній торгівлі скажемо прощавай? // Народне слово. - 2013. - 14
березня. - С. 2 Зі стихійною торгівлею у місті вирішено покінчити

1053.
Сторчова О. За якісною продукцією - до "Агросвіту" : з турботою про людей
/ О. Сторчова // Сільський вісник. - 2013. - 20 липня. - С. 3 : фото Інтерв'ю з
генеральним директором фірми "Агросвіт"
В.Недобиткіним щодо роботи
спеціалізованих магазинів "Агросвіт".
1054.
Сторчова О. Продукція МП "Неємія" на полицях магазинів не залежується /
О. Сторчова // Сільський вісник. - 2013. - 6 липня. - С. 1 : фото Про стратегію
розвитку підприємства "Неємія", яке отримало патент на корисну модель хліба
"Крафма".
1055.
Тищенко С. Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування
громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 рік / С.
Тищенко // Трудова слава. - 2011. - 2 квітня. - С. 2 Про встановлення розмірів
грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянами, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 рік
1056.
Товари місцевих виробників відповідають високому рівню // Новоукраїнські
новини. - 2011. - 25 червня. - С. 2 Магазин "Продукти", який є активним учасником
проекту "Купуй Кіровоградське".Свою продукцію покупцям пропонують місцеві та
регіональні товаровиробники за доступними цінами
1057.
Торгівельна мережа розширюється // Придніпров'я. - 2011. - 30 липня. - С. 2
Про відкриття на території району 5 об'єктів торгівлі та 2 - побутового
обслуговування населення.
1058.
Торгівля йде повним ходом! // Вечірня газета. - 2008. - 25 липня. - С. 3
Кращі торгівельні заклади міста
1059.
Трипільський Р. Соціальний магазин - додаткова соціальна гарантія / Р.
Трипільський // Народне слово. - 2012. - 24 травня. - С. 1, 11 : фото Публікація про
відкриття у Кіровограді одинадцятого за ліком соціального магазина в області в
рамках обласної програми "Купуй кіровоградське!"
1060.
У Кіровоград прийшов "Вересень" // Вечірня газета. - 2010. - 15 жовтня. - С.
8
1061.
У Кіровограді відкрився експоцентр. Там побували і товаровиробники з
Новоархангельщини // Колос. - 2011. - 3 вересня. - С. 1 Про представлені на вистаці
експозиції ТОВ "Агрофірма "Авангард ЛТД", ПП "Інтер - Центр", ТОВ
"Сабівський гранітний кар'єр", ПП Биць "Інтенсивний сад", ПАТ
"Новоархангельський сирзавод", ТОВ "Золота коза" та інші
1062.
У Кіровограді встановлять ще п’ять молокоматів // Вечірня газета. - 2012. 19 жовтня. - С. 5
1063.
УТП "Кіровоград" працює. Але не всіх це влаштовує // Народне слово. 2007. - 1 лютого. - С. 1, 4
1064.
Хижняк Н. Українці обирають найкраще співвідношення ціни та якості / Н.
Хижняк // Кіровоградська правда. - 2009. - 24 квітня. - С. 2 Опитування
респондентів з метою вивчення головних критеріїв вибору при покупці продуктів
1065.
Хліб з Красногірки / Управління економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури РДА // Вісник Голованівщини. - 2013. - 21
березня . - С. 1 Про виробництво хліба та хлібобулочних виробів ТОВ АПК
"Розкішна".
1066.
Цибульський М. Магазин, на який чекали / М. Цибульський // Вечірня
газета. - 2013. - 30 квітня. - С. 5
1067.
Шевченко О. Потреба Кіровограда в супермаркетах забезпечена на 15
відсотків! / О. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 27 грудня. - С. 1, 4 Автор
дізнавався у начальника відділу по зв’язках з громадськістю і пресою корпорації
"АТБ" Ганни Лічман про причини задоволення населення Кіровограда необхідною
кількістю супермаркетів

1068.
Шкабой В. Незаконно установленные МАФы демонтируют / В. Шкабой //
Ведомости Плюс. - 2010. - 16 июля. - С. 2 Про ліквідацію незаконно збудованих
кіосків фірми "Інгуша"
1069.
Юрченко А. Почем цены для народа ? / А. Юрченко // Украина-Центр. 2008. - 1 августа. - С. 2 Про ріст цін на основні продукти харчування
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1070.
Знаменский район за комплексную застройку сел / Исполком
Кировоградского областного Совета депутатов трудящихся. - Кировоград :
Облполиграфиздат, 1984. - 6 с.
1071.
Каждой минуте - рабочий счет: из опыта работы комплексной бригады
формовщиков завода ЖБИ А. С. Зубкова / Производственное объединение
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СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

1072.
Архипова В. Світловодському кар’єроуправлінню - 45! / В. Архипова //
Світловодськ вечірній. - 2005. - 6 жовтня. - С. 1-2
1073.
Бабич В. Будівничий / В. Бабич // Народне слово. - 2010. - 5 серпня. - С. 5, 8
Стаття-персоналія містить також думки Л.Шабанова про старі будівлі обласного
центру і сучасну забудову міст і сіл області
1074.
Бабич В. Індивідуальний проект / В. Бабич // Народне слово. - 2012. - 7
червня. - С. 11 : фото Матеріал про діяльність інституту "Кіровоградагропроект",
який виконує повний спектр організації будівельного спрямування
1075.
Бажан В. Построили школу-красавицу всем миром! : Открылось новое
здание кировоградской СШ № 26 / В.Бажан // Ведомости. - 1999. - 12 ноября. - С. 1,
3
1076.
Бєлінський В. Віктор Шмідт: Мільйони доларів на екологію - це реально / В.
Бєлінський // Кіровоградська правда. - 2008. - 30 травня. - С. 4 Розмова з
директором ПП "Житлобуд" відомим кіровоградським бізнесменом відносно
необхідності спорудження у Кіровограді і Олександрії заводу по переробці сміття
1077.
Бородуліна І. Доступне житло для кожної родини / І. Бородуліна // Народне
слово. - 2010. - 23 листопада. - С. 5 Інформація щодо отримання державного
пільгового кредиту на будівництво індивідуального житла в сільській місцевості
1078.
Воротнюк Г. Міст через Південний Буг / Г. Воротнюк // Голос України. 2003. - 13 листопада. - С. 1 Стаття про міст на кордоні Одеської та Кіровоградської
областей
1079.
Гора Т. Глава ГНАУ Кравченко заложил на родине Храм / Т. Гора //
Площадь свободы. - 2003. - 16 июля. - С. 1-2
1080.
Гуменний А. Правда про "Добробуд" / А. Гуменний // Думка. - 1997. - 14
листопада. - С. 2
1081.
Желєзняков Є. У медиків - новосілля, в інвалідів - пільги / Є. Желєзняков //
Народне слово. - 2008. - 15 травня. - С. 2 Міська влада Олександрії подарувала
медпрацівникам міста три квартири, а інвалідів звільнили від сплати коштів за
послуги автостоянки в центрі міста
1082.
З тривогою про КГЗКОР // Кіровоградська правда. - 2000. - 15 лютого. - С. 1
1083.
Зайцева Л. Довгобуд,що став легендою / Л.Зайцева // Вечірня газета. - 2000.
- 28 квітня. - С. 7
1084.
Здір Л. Будівництво року - реконструкція театру / Л.Здір // Народне слово. 2002. - 17 січня. - С. 1

1085.
Иваненко В. Мое дело - строить : Частное малое предприятие
"Строймонтаж" г. Александрия / В.Иваненко // Александрийские ведомости. - 2000.
- 6 квітня. - С. 2
1086.
І в кризу бувають новосілля // Народне слово. - 2009. - 1 жовтня. - С. 1, 2
Повідомлення про одержання тридцятьма молодими сім’ями міста Бобринця
добротних сучасних квартир з нагоди Дня міста
1087.
Іванова І. Тепер документи на земельну ділянку оформляють значно
швидше - чиновник / І. Іванова // Кіровоградська правда. - 2013. - 9 серпня. - С. 3 У
зв’язку із змінами в будівельному законодавстві прогнозується скорочення часу на
оформлення земельної ділянки
1088.
Калашнік К. На Соборній площі будуватимуть храм / К. Калашнік //
Кіровоградська правда. - 2010. - 9 квітня. - С. 1 Про освяченя місця під забудову
храму на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці, будівництво якого
фінансуватиме ЗАТ "Радій"
1089.
Карабило О. КГЗКОР: стан і перспективи будівництва / Карабило О. //
Долинські новини. - 2001. - 11 липня. - С. 1
1090.
КГЗКОР добудовуватиме акціонерне товариство // Народне слово. - 1999. 19 жовтня. - С. 1
1091.
Кіровоградські діти щасливі: вони отримали десять майданчиків! // Народне
слово. - 2011. - 6 жовтня. - С. 16 : фото Про урочисте відкриття у Кіровограді
дитячих майданчиків, зведених за рахунок виграного кіровоградськими
учасниками телешоу "Майдан’s" мільйона гривень
1092.
Кобець О. "Premier" справляє вхідчини / О. Кобець // Народне слово. - 2007.
- 29 грудня. - С. 4 Про введення в експлуатацію в Кіровограді нового житлового
будинку бізнес-класу, який спорудила корпорація "Мегакомплекс"
1093.
Кобець О. Замість Чечори - сучасний мікрорайон? / О. Кобець // Народне
слово. - 2007. - 11 грудня. - С. 2 Про перспективу забудови нового сучасного
мікрорайону в Кіровограді
1094.
Кобець О. Міст, що скорочує шлях / О.Кобець // Народне слово. - 2001. - 24
серпня. - С. 2
1095.
Кобець О. П'ять будинків залишилися без господаря: Аварійні будівлі у с.
Кізельгурі / О. Кобець // Народне слово. - 2002. - 8 жовтня. - С. 1
1096.
Кобець О. Перший в Україні автобан проляже і через нашу область / О.
Кобець // Народне слово. - 2003. - 5 червня. - С. 1
1097.
Кобець О. У наступному столітті обличчя Кіровограда зміниться / О.Кобець
// Народне слово. - 2000. - 12 вересня. - С. 2
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Корінь Т. Ключ до квартири у кредит / Т. Корінь // Кіровоградська правда. 2003. - 23 грудня. - С. 2
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Косарєва О. Земельні рейдери. Частина друга : на чиєму боці буде
прокуратура? / О. Косарєва // Кіровоградська правда. - 2010. - 5 листопада. - С. 1
Розмова із виконуючим обов’язки природоохоронного прокурора області
І.Вороною стосовно самочинного захоплення конкретною особою земельної
ділянки для будівництва розважального комплексу на березі річки Грузька в
Обознівці
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незаконного будівництва чергового розважального комплексу на березі річки
Грузька в Обознівці
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1102.
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Лисогор М. Парад химер у Кіровограді / М. Лисогор // Кіровоградська
правда. - 2010. - 15 червня. - С. 5 Про недобудовані споруди в Кіровограді
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1121.
Остапенко М. "Сервіс-Монтаж": надійність гарантується / М. Остапенко //
Народне слово. - 2011. - 17 листопада. - С. 11, 14 : фото.кол. Розповідь про
колектив кіровоградської торгово-промислової асоціації "Сервіс-Монтаж", який
очолює заслужений будівельник України О.Петренко
1122.
Пилипенко О. 25 сімей афганців одержали в минулому році квартири / О.
Пилипенко // Вечірня газета. - 2003. - 14 лютого. - С. 4
1123.
Пилипенко О. Будують - значить, живуть : Незважаючи на економічні
труднощі корпорація "Інгул-Габро"нарощує темпи / О.Пилипенко // Вечірня газета.
- 1999. - 13 серпня. - С. 3
1124.
Поварчук В. А помнишь, как все начиналось? Гідроелектромонтаж - ГЕМ
на будівництві Кременчуцької ГЕС / В. Поварчук // Свет - Перспектива. - 2004. - 29
апреля. - С. 3
1125.
Подинежный В. Под обломками "Кировоградстроя" / Подинежный В. //
Регион. - 1997. - 16 августа. - С. 6
1126.
Полулях І. Будівельна гігантоманія - привіт з минулого : Прес-конференції /
І. Полулях // Кіровоградська правда. - 2008. - 8 серпня. - С. 3 Об`єкти
незавершеного будівництва потребують інвесторів, а також коштів на охорону і
консервування
1127.
Полулях І. Подарунок Кіровограду - підземний перехід / І. Полулях //
Кіровоградська правда. - 2008. - 19 вересня. - С. 2 Стаття про відкриття у
Кіровограді першого підземного переходу у районі Колгоспного ринку
1128.
Полулях С. Буде завод будівельної кераміки / С. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2008. - 19 лютого. -С. 3 Голова облдержадміністрації зустрівся з
керівництвом компанії "Т.М.М", яка займеться створенням в області потужної
будівельної інфраструктури
1129.
Полулях С. Геологічний розлом / С. Полулях // Кіровоградська правда. 2009. - 9 січня. - С. 2
1130.
Полулях С. Коли бажання співпадуть із можливостями? : Дорога і
дорожники / С. Полулях // Кіровоградська правда. - 2008. - 22 серпня. - С. 2 За
матеріалами прес-туру, що його організували для ЗМІ ОДА та служба
автомобільних доріг в області
1131.
Полулях С. Селище Нове чекає оновлення / С. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2008. - 14 березня. - С. 4 Про нагальні проблеми селища Нового
розповідає селищний голова
1132.
Полулях С. Фахівці безпеку гарантують / С. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2009. - 27 березня. - С. 2 Матеріал про громадські слухання в селищі
Новому, присвячені реалізації проекту спорудження там сміттєпереробного заводу
за піролізними технологіями
1133.
Полулях С. Шлях у Європу починається тут / С. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2008. - 3 червня. - С. 2 Розповідь про діяльність підприємства
"Знам’янський автодор", який займається будівництвом і утриманням у належному
стані доріг державного значення, і його начальника Л.Маковія

1134.
Попова Л. Їм під силу змінити долю на краще / Л. Попова, М. Іванова //
Кіровоградська правда. - 2009. - 10 листопада. - С. 3 Розповідь про філії
райавтодорів Новогородківського та Устинівського районів та про їхніх керівників
1135.
Попович Л. Розважальний центр на ... кістках загиблих воїнів, або Чи треба
кричати "Слава!" рішенню влади міста Кіровограда? / Л. Попович // Кіровоградська
правда. - 2009. - 22 грудня. - С. 2 Публікація стосовно мітингу на захист міського
парку "Слави" і розташованого у ньому пам’ятника героям громадянської та
Великої Вітчизняної війни від будівництва на території парку торговорозважального центру
1136.
Попович, Любов. "Велта" завершила другу чергу будівництва / Любов
Попович // Кіровоградська правда. - 2013. - 2 серпня. - С. 3 Компанію "Велта"
названо соціально відповідальним бізнесом за її соціальні проекти
1137.
Савранова Е. Кировоградщина, стройся! / Савранова Е. // Репортер. - 2003. 11 августа. - С. 1, 2
1138.
Сергієва І. Про що мріють новомиргородські шляхобудівники / І. Сергієва //
Кіровоградська правда. - 2008. - 28 листопада. - С. 2 Фоторепортаж про діяльність
філії "Новомиргородський райавтодор"
1139.
Синяєв В. Кредити індивідуальним забудовникам / В.Синяєв // Народне
слово. - 1999. - 25 лютого
1140.
Стан доріг в області не витримує ніякої критики і загрожує бідою учасникам
руху // Щасливої дороги. - 2000. - № 11-12, червень. - С. 1-4
1141.
Таких мостів в Україні - одиниці // Народне слово. - 2010. - 28 жовтня. - С. 1,
3 Про урочисту церемонію відкриття на 997-му кілометрі залізничної ділянки
Шевченко - Помічна у Малій Висці реконструйованого шляхопроводу, збудованого
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1142.
Трипільський Р. Архітектурні перетворення почнуться з центру міста / Р.
Трипільський // Народне слово. - 2011. - 24 листопада. - С. 14 : фото.кол. Про
нараду у кіровоградського міського голови О.Саінсуса, на якій він звернувся до
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Уряд реконструюватиме "хрущівки" і будуватиме нові "малосімейки"? //
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1144.
Цибульський М. Петро Довченко: " Я хочу бачити Кіровоград красивим" :
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1145.
Шверненко О. Головний архітектор обласного центру Григорій Литвин
упевнений: Кіровоград-будівельний оживає! / О. Шверненко // Кіровоградська
правда. - 2007. - 28 червня. - С. 2 Інтерв’ю стосується житлового будівництва:
сучасний стан, перспективи, планування
1146.
Шверненко О. І все-таки в Кіровограді будується житло / О. Шверненко //
Кіровоградська правда. - 2007. - 1 червня. - С. 1 Про здачу в Кіровограді в
експлуатацію новозбудованого житла представникам міської громади
1147.
Шверненко О. Кіровоградці активно будують і перебудовують. Щоправда,
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1148.
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1149.
Шкабой В. Кіровоград-довгобуд: цей процес безкінечний? / В. Шкабой //
Народне слово. - 2011. - 27 жовтня. - С. 1 : фото Інформація про нараду у міського
голови О.Саінсуса, за участю представників підприємств і організацій, що
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сільськогосподарського культур [Текст] / Національна академія аграрних наук
України, Кіровоградський інститут агропромислового виробництва, Центр
наукового забезпечення АПВ області ; укл. О. А. Бєлякова [та ін.]. - Кіровоград :
б.в., 2010. - 35,[1] с.
1151.
Гиталов, Александр Васильевич. Комплексная механизация возделывания
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1152.
Гіталов, О. Широко
впроваджувати
комплексну
механізацію
вирощування просапних культур / О. Гіталов ; Кіровоградське обл. від-ня т-ва для
поширення політ. і наук. знань УРСР, Кіровоградське обл. упр. сільського госп-ва.
- Кіровоград : Кіровоградська обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова, 1958. - 17 с.
1153.
За що борються трудівники сільського господарства Кіровоградщини в
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І. Іванченко ; Кіровоградське обл. від-ня т-ва для поширення політ. і наук. знань
УРСР, Кіровоградське обл. упр. сільського госп-ва. - Кіровоград : Кіровоградська
обласна друкарня ім. Г. М. Димитрова, 1958. - 15 с.
1157.
Іванченко, Микола Іванович. Змішані посіви кукурудзи і сої на
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Кировоградская областная государственная сельскохозяйственная опытная
станция [Текст] / Г.Л.Киенко, А.М.Суворинов, Н.Г.Быков, А.Т.Бойко ; М-во
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Облполиграфиздат, 1982. - 11 с. : ил.
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Лисун, О. В. Економіко-екологічні
засади
оптимізації
розміщення
соняшнику в сівозміні та шляхи підвищення ефективності його вирощування в
сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області : Науковометодичні рекомендації / О. В. Лисун; Українська академія аграрних наук,
Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція, Центр наукового
забезпечення АПВ Кіровоградської області. - Кіровоград : [б. и.], 2005. - 31 с. :
табл.
1160.
Механізація основних робіт при вирощуванні сільськогосподарських
культур / О. М. Гайденко, А. М. Темченко, Л. М. Коренюк ; Українська академія
аграрних наук України, Кіровоградський інститут АПВ УААН, Центр наукового
забезпечення АПВ Кіровоградської області, Кіровоградський національний
технічний університет, Кафедра загального землеробства. - Кіровоград : КІАПВ
УААН, 2009. - 30 с.
1161.
Основні аспекти вирощування озимих зернових культур та ведення
землеробства в контексті змін клімату / В. В. Савранчук, Н. Л. Умрихін, І. М.
Семеняка [та ін.] ; Українська академія аграрних наук, Кіровоградський інститут

АПВ, Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області,
Кіровоградський національний технічний університет, Кафедра загального
землеробства. - Кіровоград : [б. и.], 2009. - 61 с.
1162.
Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
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Кіровоградське обласне управління статистики. - Кіровоград : [б. и.], 2002. - 85 с. :
табл.
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Особливості
збирання
та
підготовки
до
зберігання
врожаю
сільськогосподарських культур в умовах 2010 року [] / Національна академія
аграрних наук України, Кіровоградський інститут АПВ, Центр наукового
забезпечення АПВ Кіровоградської області, Головне управління агропромислового
розвитку Кіровоградської ОДА ; укл.: В. В. Савранчук, І. М. Семеняка, О. О.
Андрієнко. - Кіровоград : б.в., 2010. - 62 с.
1164.
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В. Савранчук, І. М. Семеняка, А. Л. Андрієнко [та ін.] ; Українська академія
аграрних наук, Кіровоград. ін-т агропром. виробн., Центр наук. забезпеч. АПВ
області. - Кіровоград : КІАПВ УААН, 2010. - 75 с.
1165.
Селянське [фермерське] господарство "Покровське" [Текст] : [Рекламний
буклет]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, Б.г. - 3 а. : кол.іл
1166.
Хліб інтенсивного поля [Текст] : З досвіду роботи колективу колгоспу "Зоря
коммунізму" Новоархангельского р-ну по вирощуванню високих врожаїв озимої
пшениці / П.Г.Харченко, В.Н.Жердій ; Агропромисловий комітет Кіровоград.обл.;
Обл.с-г виставка. - Кіровоград : [б. и.], 1987. - 4 с. : Буклет. - (Сер. "Будь на землі
господарем")
1167.
Чуваєва, О. Насінництво сільськогосподарських культур і рекомендовані
сорти для колгоспів і радгоспів Кіровоградської області / О. Чуваєва, Т. Платонов ;
Кіровоградське обл. від-ня т-ва для поширення політ. і наук. знань УРСР,
Кіровоградське обл. упр. сільського госп-ва. - Кіровоград : Кіровоградська обласна
друкарня ім. Г. М. Димитрова, 1958. - 15 с.
1168.
Шлях до високих врожаів [Текст] : З досвіду роботи механізованої ланки по
вирощуванню кукурудзи на зерно в колгоспі ім.Ватутіна Кіровоградського р-ну
В.І.Козленка / Б.М.Гранат, В.А.Бутенко ; Агропромисловий комітет
Кіровоградськоі обл.; Обл.с-г виставка. - Кіровоград : [б. и.], 1987. - 4 с. : Буклет.
1169.
Шляхи підвищення урожайності та валових зборів озимих зернових в
умовах Кіровоградської області в контексті зміни клімату [] : аналітичне
дослідження / В. В. Савранчук, І. М. Семеняка, А. Л. Андрієнко [та ін.] ;
Національна академія аграрних наук України, Кіровоградський інститут
агропромислового
виробництва,
Центр
наукового
забезпечення
АПВ
Кіровоградської області, Головне управління агропромислового розвитку
Кіровоградської ОДА. - Кіровоград : [б. и.], 2010. - 41 с.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

1170.
Агропідприємства Кернел - запорука добробуту // Народне слово. - 2011. 20 жовтня. - С. 15 : фото Працівники агропідприємств Кернел та провідні агрономи
компанії розповідають про збір врожаю 2011 року
1171.
Андрусенко С. Костянтин Міщанін: Сподіваюсь, держава нарешті зверне на
село увагу / С. Андрусенко // Народне слово. - 2011. - 20 січня. - С. 1, 2 Розмова з
керівником СВК "Агрофірма "Маріампольська" К. Міщаніним про
сільськогосподарські та соціальні справи
1172.
Андрусенко С. Перлина степового краю : До 70-річчя СВК "Агрофірма
"Маріампольська" / С. Андрусенко // Трудова слава. - 2005. - 28 травня. - С. 4

1173.
Бабенко В. Система, вага якої зростатиме : Агрохімічній службі області -20
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директора департаменту охорони здоров'я ОДА Олега Рибальченка, лікаря швидкої
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робимо конкретні кроки щодо її вирішення : Онкодиспансер отримав обладнання
на 18 мільйонів гривень // Кіровоградська правда. - 2012. - 12 жовтня. - С. 3
Розмова з керівником робочої групи проекту "Рання діагностика", першим
заступником голови обласної ради О.Шаталовим щодо розв’язання проблем в
оснащенні сучасним обладнанням обласного онкодиспансеру
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районній лікарні
1356.
Ружич В. Реальний шлях до надійного захисту здоров'я населення / Ружич
В. // Сільське життя. - 2003. - 8 травня. - С. 2-3

1357.
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Касьяненка з`ясувалося, що кіровоградці живуть майже в найчистішому місті
України. Разом з тим обласний центр розташований на річках, отруєних
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служба з актуальних питань жіноцтва, Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ;
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особистості" : 10 успішних років - 10 успішних кроків / Фонд громади міста
Кіровоград, Асоціація сприяння самоорганізації населення, Творче об’єднання
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СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

1380.
Аграрна партія України має однодумців // Народне слово. - 2010. - 23
березня. - С. 4-5 Матеріал про обласну конференцію громадсько-політичних
організацій аграрного спрямування сфери садівництва, городництва та органічного
землеробства
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Александрова С. AIESEC - для молодых / С. Александрова // Репортер. 2006. - 3 апреля. - С. 8

1382.
Алефірова С. Новий проект - нові завдання : Бібліотека - інтелектуальний
храм / С. Алефірова // Знам'янські вісті. - 2010. - 6 січня. - С. 3 Про перший блок
тренінгу "Ґендерна рівність. Сімейне право" нового проекту ІРЦ при ЦУМБ
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Бабич, Володимир. Сергій Шевченко: Село - це, перш за все, люди /
Володимир Бабич // Народне слово. - 2013. - 28 березня. - С. 12 Публікація
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Фаворит. - 2005. - 21 січня. - С. 2
1392.
Виноградов А. Кировоградская " Пора " / Виноградов А. // Репортер. - 2005.
- 15 августа. - С. 1 В обласному центрі відбувся установчий з"їзд Кіровоградської
організації суспільної політичної партії "Пора "
1393.
Вітальєв С. "Перевесло" журналістам: "Шукайте цензора в собі..." / С.
Вітальєв // Кіровоградська правда. - 2012. - 28 лютого. - С. 2 Інформація про
чергове засідання громадсько-політичного об’єднання "Перевесло" в обласній
бібліотеці ім. Д.Чижевського, на якому обговорювали стан інформаційного
простору Кіровоградщини, взаємостосунки преси і влади, преси і громади.
1394.
Гаращенко О. Бібліотеки і громадські організації: грані співробітництва /О.
Гаращенко// Бібліотечна планета. - 2002. - № 4. - С. 27-28
1395.
Грузін М., Байкулова Т., Западенко В. Не втягуйте профспілки у політику! /
М., Грузін ; Байкулова Т., Западенко В.та ін. // Народне слово. - 1999. - 22 липня. С. 1
1396.
Данова О. НАТО на власні очі / О. Данова // Кіровоградська правда. - 2007. 16 листопада. - С. 1 На черговому засіданні прес-клубу реформ лідери

кіровоградських громадських організацій поділилися своїми враженнями від
побаченого в країнах-членах НАТО
1397.
Демчук, Л. "Жінки за майбутнє" - тепер і в обласному масштабі [Текст] : На
Кіровоградщині створено обласну організацію Всеукраїнського політичного
об’єднання "Жінки за майбутнє" / Л.Демчук // Кіровоградська правда. - 2001. - 5
липня. - С. 1
1398.
Дончевський В. Що може Спілка підприємців / В. Дончевський, О.
Надутенко // Народне слово. - 2010. - 18 березня. - С. 3 Матеріал про діяльність
Спілки підприємців у К іровограді напередодні її двадцятирічного ювілею
1399.
Дуднік І. Кіровоградський бюджет 2012: для безпритульних грошей не
знайшлося! / І. Дуднік // Кіровоградська правда. - 2012. - 3 лютого. - С. 4 У статті
йдеться про необхідність створення у Кіровограді Центру обліку бездомних
громадян.
1400.
Жінки прагнуть вирішувати проблеми спільно : у Кіровограді створено
обласну громадську жіночу організацію // Народне слово. - 1999. - 7 вересня. - С. 2
1401.
Земнорій В. Інформаційне агентство діє : У закладах культури / В. Земнорій
// Гайворонські вісті. - 2006. - 19 квітня. - С. 2 Презентація районної громадської
організації "Жіноче інформаційне агентство" відбулась в ЦРБ, де до послуг
користувачів - газети, журнали, книги, Інтернет. Від Міжнародної організації з
міграції безкоштовно отримано комп’ютер і прінтер. Робота агентства покликана
застерігти молодь від небезпеки, пов’язаною з торгівлею людьми та сексуальною
експлуатацією жінок. Публікацію доповнює фото з інформаційним стендом
1402.
Іванова І. Кооперативи підтримають інвестиції / І. Іванова // Кіровоградська
правда. - 2013. - 12 березня. - С. 2 Про можливість підтримки кооперативів на
території двох районів та впровадження на територіях енергозберігаючих
технологій домовився голова обласної державної адміністрації А. Ніколаєнко з
керівником проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" в
Україні Джейсінгом Сахом
1403.
Іванова І. Юні екологи принесли Онулу штучні квіти / І. Іванова //
Кіровоградська правда. - 2013. - 28 травня. - С. 3 Активісти кіровоградської
екологічної громадської організації "Флора" принесли під дендропарк штучні квіти
і в такий спосіб юні екологи виступили проти чергового знищення зеленої зони
1404.
Касуркін Б. До нас приїхали канадці : Подія / Б. Касуркін // Зорі над
Синюхою. - 2006. - 18 березня. - С. 1 Члени Міжнародної співдружності
українських виборців подорожують Кіровоградщиною і спілкуються з жителями
області на тему "Правові рекомендації щодо дій виборця у разі порушення його
прав під час парламентських виборів 2006 року"
1405.
Кизименко О. Громадська організація інвалідів "Всеукраїнська Асоціація
Працездатних інвалідів" запрошує до співпраці / О. Кизименко // Кіровоградська
правда. - 2007. - 8 червня. - С. 4
1406.
Кіровоградським афганцям найгірше в Україні : розмова з головою
обласної спілки ветеранів Афганістану Володимиром Карпенко // 21-й канал. 1999. - 24 грудня. - С. 1
1407.
Кобець О. Колишнім ув’язненим є куди звернутися / О. Кобець // Народне
слово. - 2007. - 19 липня. - С. 4 Обласне відділення Всеукраїнської мережі людей,
які живуть з ВІЛ/СНІД, за фінансової підтримки ОБСЄ, розпочало реалізацію
проекту "Вільний простір". Проект передбачає також допомогу громадянам, які
відбули покарання. Повідомляються адреса та телефон, за якими можна звертатись
за допомогою
1408.
Кучерявая Т. В Ковалевском парке состоялся благотворительный аукцион /
Т. Кучерявая // Первая городская газета. - 2013. - 4 июля. - С. 10 Кировоградская

городская организация защиты животных "Бим" провела в Ковалевском парке
благотворительную фотосессию и аукцион, было собрано 923 грн. пожертвований.
1409.
Левінська Т. "Серце матері" - завтра буде ранок! / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2011. - 16 вересня. - С. 4 Публікація про діяльність
громадського об’єднання матерів дітей-інвалідів "Серце матері", головою якого є
Л.Шукрута.
1410.
Левінська Т. Бідність явна і прихована, або Чому на Кіровоградщині так
багато "бідних" керівників? / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2013. - 5
лютого. - С. 3. Стаття про засідання круглого столу з питання подолання бідності
за участі обласної влади, профспілок та громадських організацій
1411.
Левінська Т. Нагодують, допоможуть, але не прихистять. Поки що... / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 17 лютого. - С. 9 Інформація про
круглий стіл, присвячений питанню створення центру допомоги безпритульним на
Кіровоградщині
1412.
Левінська Т. Парадокси молодіжного безробіття / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 5 квітня. - С. 2 Засідання громадського форуму
"Кіровоградські студенти: орієнтир на працевлаштування" відбувся без студентів
вузів, керівництва міста, проте захід став першим кроком до живого діалогу
1413.
Левінська Т. Стати чарівником для особливої дитини легко! / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2012. - 27 грудня. - С. 3 Публікація про благодійну акцію
для дітей із ДЦП, організовану напередодні Нового року головою громадської
організації "Серце матері" Л.Шукрутою.
1414.
Любарський Р. Тест на зрілість українського суспільства / Р. Любарський //
Кіровоградська правда. - 2009. - 22 вересня. - С. 3 Матеріал присвячений
представницькій роботі деяких політичних сил України до початку передвиборної
кампанії у 2010 році
1415.
Макей Л. "Новий курс" Яценюка стосуватиметься й Кіровоградщини / Л.
Макей // Народне слово. - 2009. - 17 листопада. - С. 3 Інформація про презентацію
кіровоградськими активістами громадської організації "Фронт Змін" програми
свого лідера А.Яценюка "Новий курс"
1416.
Макей Л. Права інвалідів: є перший досвід / Л. Макей // Народне слово. 2008. - 7 серпня. - С. 1 Фото та коментар до першого етапу всеукраїнського пробігу
"Конвенція прав інвалідів: поговоримо про це", організованого Кіровоградською
обласною організацією інвалідів "Союз організацій інвалідів України" спільно з
обласним центром зайнятості та обласною телерадіокомпанією.
1417.
Макей Л. Протидіяти торгівлі людьми / Л. Макей // Народне слово. - 2007. 1 грудня. - С. 1 В обласній науковій бібліотеці ім.Чижевського з ініціативи
обласної служби з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) пройшов тренінг
"Створення дієвого механізму протидії торгівлі людьми в кіровоградському
регіоні" для представників громадських організацій, держслужбовців та
правоохоронців
1418.
Макей Л. Революція у взаєминах влади і громади / Л. Макей // Народне
слово. - 2010. - 16 грудня. - С. 3 Інформація про наміри налагодження тісної
співпраці органів влади із громадськістю на Кіровоградщині.
1419.
Малик А.” Українська народна молодь” - за нову владу / А. Малик //
Народне слово. - 2005. - 17 лютого. - С. 2 8 лютого відбулась звітно-виборча
конференція Кіровоградської обласної організації "Українська народна молодь"
1420.
Малиновський В. Спілка підприємців визначила горизонти пошуку і дій / В.
Малиновський // Народне слово. - 2007. - 18 грудня. - С. 2 Про десятий з’їзд спілки
підприємців Кіровоградської області.
1421.
Миколаєнко В. Проект підтримки громад / В. Миколаєнко // Гайворонські
вісті. - 2008. - 29 березня. - С. 2 За матеіалами обласного семінару, на якому

презентовано спільний проект Євросоюзу та Програми розвитку ООН "Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду"
1422.
Міжнародний фонд "Відродження" : Імідж-інформація // День. - 2004. - 9
квітня. - С. 24 Серед отримавших гранти - Кіровоградський обласний молодіжний
центр волонтерів "Геліос".
1423.
Несен Е. Кировоградцы судили местные суды / Е. Несен // Первая городская
газета. - 2013. - 24 января. - С. 4 Общественная организация "ТОРО" при
поддержке USAID провели опрос среди посетителей суда непосредственно в
помещениях фемиды
1424.
Несен О. Тварини - не сміття, у них теж є право на життя! У Кіровограді
масово труять бездомних собак і котів. Захисники тварин шукають підтримку у
світової спільноти / О. Несен // Кіровоградська правда. - 2013. - 24 вересня. - С. 1, 4
У статті розповідається про те, що перед Днем міста відбулося масове труєння
собак по місту, серед постраждалих і домашні тварини. Волонтери організації
захисту тварин "Бім" написалу заяву до міліції, щоб знайти винних і покарати
1425.
Нужна Н. Чим більше жінок у владі, тим краща ця влада для народу /
Н.Нужна // Народне слово. - 2001. - 5 липня. - С. 1, 2
1426.
Онисько І. Молоді стратеги планують розвиток рідного міста : Вулицям світло, людям - чисту воду, району - туристів / І. Онисько // Кіровоградська правда.
- 2012. - 6 квітня. - С. 4 Про проект "Активна молодь - процвітаюче місто", який
має на меті залучити молодь Бобринця до участі у стратегічному плануванні
розвитку свого міста
1427.
Орел С. Громадськість Кіровограда захищатиме демократію : створено
громадський комітет захисту прав демократії / С.Орел // День. - 1999. - 29 грудня. С. 2
1428.
Орел С. Кіровоградська "Просвіта": напередодні нової якості / С. Орел //
Слово "Просвіти". - 2006. - 15-21 червня. - С. 5
1429.
Орлова О. ЗМІ Кіровоградської області в запобіганні торгівлі людьми / О.
Орлова // Олександрійські відомості. - 2008. - 18 грудня. - С. 3 Тренінг в рамках
проекту з одноіменною назвою відбувся у Олександрійському районному БК.
Публікація містить розповідь про тренінг та практичні матеріали на допомогу
молоді щодо працевлаштування за кордоном
1430.
Пирля З. Людина має жити, керуючись сумлінням та вірою у власні сили /
Пирля З. // Честь хлібороба. - 2006. - 20 червня. - С. 2 Організація "Екологія та
соціальний захист" виникла на основі партії з такою ж назвою і ставить собі за
мету відродження нації та захист людей, які того потребують, пріоритет духовних
цінностей та права людини. Публікація знайомить також з бобринецьким
осередком громадської організації
1431.
Поліщук Л. Цікаві зустрічі / Л. Поліщук // Колос. - 2007. - 21 липня. - С. 1
Автор публікації - завідуюча відділом культури РДА - інформує про відвідання
краю членами Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги, низку
заходів, у яких вони взяли участь, а також про подарунки гостей районній
бібліотеці та ще не відкритому районному музею
1432.
Полулях І. "Кіровоград - місто майбутнього" / І. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2009. - 11 грудня. - С. 1 Про спільну програму дій міської влади та
громадських організацій
1433.
Попович Л. Андрій Табалов: "Будемо здоровою нацією, патріотами своєї
держави!" / Л. Попович // Кіровоградська правда. - 2012. - 31 серпня. - С. 12 Про
організований обласною громадською організацією "Асоціація бойових мистецтв"
пробіг "Здорова людина - здорова нація", в якому приймав участь кандидат у
народні депутати А.Табалов.

1434.
Про відкриття в Кіровограді регіонального відділення студентської
організації AIESEC, яка допомагає молоді глибше розкрити свій потенціал.
1435.
Програма Всеукраїнської громадської організації "Асоціація платних
податків України" : У Кіровограді в рамках Всеукраїнської акції "Підприємець
ХХ1 ст." перебувала голова Державного комітету України з питань розвитку
підприємництва О.В.Кужель // Доходи і податки. - 1999. - №5. - С. 2
1436.
Романюк Н. "Златопілля" - це підтримка і розвиток / Н. Романюк // Народне
слово. - 2008. - 5 лютого. - С. 4. Розмова з головою асоціації молоді "Златопілля",
заснованої колишніми випускниками історичного факультету КДПУ ім.
В.Винниченка
1437.
Сибірцев В. Спілка лідерів пропонує ефективні шляхи розвитку регіонів /
В.Сибірцев // Народне слово. - 2000. - 24 жовтня. - С. 1
1438.
Статут громадської організації "Земляцтво Олександрівщини" // Вперед. 2001. - 4 вересня. - С. 3
1439.
Тільнова І. Шістдесят - це продовжені сорок / І. Тільнова // Кіровоградська
правда. - 2010. - 21 грудня. - С. 2 Про презентацію в обласній бібліотеці імені
Чижевського проекту "Повагу та знання літнім жінкам" з ініціативи ОЖІСу на чолі
з О.Гаращенко
1440.
Шаповал В. Нові проекти на користь громади : завітали жадані гості / В.
Шаповал // Сільське життя. - 2006. - 17 червня. - С. 4. Керівництво громадської
організаціїї сільських інвалідів "Промінь надії" успішно співпрацює з
Міжнародною фундацією "Хайфер проджект Інтернешнл". Публікація докладно
знайомить із практичним втіленням спільних проектів.
1.17. Національні відносини
КНИГИ

1441.
Долі поляків на Кіровоградщині = Losy Polakjw na Ziemi Kirowogradzkiej /
Об’єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського ; укл.
та ред. Олександр Полячок; ред. Яцек Шиморек. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. 231 с. : фото, портр. - Текст укр., рос. та пол. мовами
1442.
Національні культури у процесі формування української нації : Збірник
доповідей науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний
краєзнавчий музей, Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. Кіровоград : Поліграф-Терція, 2006. - 222 с
1443.
Національні процеси на Кіровоградщині у 20-х рр. ХХ ст. : Збірник
документів і матеріалів / Автори-упор.: Лілія Маренець, Олена Недбальська,
Василь Орлик (керівник) та ін.; Редкол.: Олена Жук, Євгеній Осадчий,Тамара
Чвань, Передм. Василя Орлика ; Держ. архів Кіровоградської області, КДПУ ім. В.
Винниченка. - Кіровоград, 2004. - 286 с. - Іменний покажч.: с. 278-281; Геогр.
покач.: с. 282-285
1444.
Поляки на Кіровоградщині = Polacy na Ziemi Kirowogradzkiej / Об’єднання
поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського ; укл. : Анджей
Бобкевич, Олександр Полячок. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. - 167 с. : 11 л.
фото.кол., іл., фото
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1445.
Бір О. Про єврейську культуру в Олександрії та олександрійців в Ізраїлі / О.
Бір // Вільне слово. - 2006. - С. 3. - 14 червня. Інтерв’ю з головою Товариства
єврейської культури м. Олександрія Ліберзоном Олександром

1446.
Български празник "Трифон Зарезан" : Традиції регіону // Західний регіон . 2009. - 26 лютого. - С. 2 Про перебіг свята на Вільшанщині, конкурс виноробів та
культуру виноградарства.
1447.
Вовченко В. З Болгарією в серці / Вовченко В. // Зорі над Синюхою. - 2005. 12 листопада. - С. 2 Подаються уривки з розповідей членів делегації Вільшанського
району, яка відвідала Болгарію у жовтні ц.р.
1448.
Даценко Л. Сталінський сценарій вирішення "польського питання" / Л.
Даценко // Народне слово. - 2007. - 11 жовтня. - С. 3 Викладач кафедри всесвітньої
історії КДПУ ім. В.Винниченка про реалізацію Люблінської угоди стосовно акції
переселення українського і польського населення в 1944-45 рр. 20 ст. і зокрема по
Кіровоградській області
1449.
Іванова М. "Там далеко - моя Сербія" : Журналістські подорожі / М. Іванова
// Кіровоградська правда. - 2003. - 14 серпня. - С. 2
1450.
Карпачева Е. Общество немцев: новый путь к возрождению / Е. Карпачева //
Олександрійський тиждень. - 2011. - 25 серпня. - С. 3 Вже 14 років працює в
Олександрії громадська організація "Відродження" (Wiedergeburt) не лише для
етнічних німців, але й для всіх, кому цікава німецька культура
1451.
Касуркін Б. Алтафар - Вільшанка: дружбі міцніти / Б. Касуркін // Зорі над
Синюхою. - 2006. - 16 вересня. - С. 1 Розповідь по візит на вільшанську землю
делегації із болгарського міста Алтафар ілюструють три фото
1452.
Касуркін Б. Лийся, іскристе вино! / Б. Касуркін // Зорі над Синюхою. - 2009.
- 21 лютого. - С. 2 Про болгарське народне свято "Трифона зарізана" та його
відзначення болгарською громадою
1453.
Козел О. Міжнародні зв`язки / О. Козел // Міжнародник. - 2005. - Випуск 1,
грудень. - С. 4 Газета кафедри "Міжнародна економіка" КНТУ вмістила статтю
викладача кафедри про міжнародне співробітництво з університетами Польщі,
Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Данії та ін. країнами
1454.
Косарєва, Оксана. Етнос Кіровоградщини покажуть у Пирогово / Оксана
Косарєва // Кіровоградська правда. - 2013. - 20 серпня. - С. 2 В рамках проекту
підтримки сільських музеїв "Скарби родоводу України" у Пирогові відбудеться
відкриття виставки експонатів Захарівського сільського краєзнавчого музею
1455.
Кузнецова А. Консул подпевал / А. Кузнецова // Репортер. - 2007. - 2 июля. С. 2 На презентації книги "Поляки на Кіровоградщині" побував генеральний
консул Республіки Польща Гжегож Опалинський
1456.
Куманський, Б. Святу понад дві тисячі літ [Текст] / Б. Куманський //
Народне слово. - 2005. - 29 березня. - С. 3 Про свято Пурим, що відбулось у
кіровоградській синагозі
1457.
Левочко, В. Евреи поют [Текст] : служба милосердия "ХЭСЭД ШЛОМО"
Кировоградской еврейской общины провела общинный фестиваль еврейской книги
/ В.Левочко // Ведомости. - 2001. - 26 октября. - С. 4
1458.
Лисогор М. Дружбі кордони не заважають / М. Лисогор // Кіровоградська
правда. - 2010. - 16 квітня. - С. 2 Інформація про перебування в Кіровограді
офіційної делегації Федеральної землі Штирія Республіки Австрії
1459.
Любарський Р. Кіровоградщина - край толерантності та міжнаціонального
миру / Р. Любарський // Народне слово. - 2013. - 23 травня. - С. 9 За матеріалами
розширеного засідання ради представників національно-культурних товариств
Кіровоградщини при ОДА.
1460.
Панасова Л. "Нашите хора" на теренах Кіровоградщини / Л. Панасова //
Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2011. - 10 лютого. - С. 1 Інформація
про перші збори новоствореної організації болгар області "Нашите хора" в ОУНБ
ім. Д.Чижевського

1461.
Пипенко А. Директор україно-болгарського історико-краєзнавчого музею
Віктор Вовченко: "Струмкам людської доброти не зміліти" / А. Пипенко // Зорі над
Синюхою. - 2006. - 10 червня. - С. 2 Докладна, на цілу сторінку розповідь про
болгар у нашому краї та знаних людей - вихідців Вільшанського району- зі слів
директора Вільшанського музею
1462.
Про кількість та склад населення України (За підсумками Всеукраїнського
перепису населення 2001 року) // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 17. С. 4-12
1463.
Проскаченко Д. Болгари і наш край / Д. Проскаченко // Зорі над Синюхою. 1998. - 28 лютого. - С. 2
1464.
Сафронова Т. Общество немцев: вчера, сегодня, завтра... / Т. Сафронова //
Олександрійський тиждень. - 2010. - 2 грудня. - С. 2 Реалізація програмної
діяльності, історія створення товариства, партнери та заходи з популяризації
німецької культури в умовах незалежної України
1465.
Таран О. Празька школа як ідейно-мистецьке поняття / О. Таран // Вісник
Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 1998. - Вип. 6:
Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - С. 30-35
1466.
Тільнов В. Примножувати історію рідного міста / В. Тільнов //
Маловисківські вісті. - 2011. - 20 серпня. - С. 2 За офіційними даними, Малу Виску
заснували у 1752 році переселенці з Молдавії. Повідомляється ще кілька цікавих
фактів з історії міста
1467.
Шевченко С. У Єлисаветграді - громадяни ворожої держави? / С.Шевченко
// Вечірня газета. - 2000. - 25 лютого. - С. 12
1468.
Яловецкий, В.
Еврейские школы начала ХХ века [Текст] / В.
Яловецкий // Елисаветградские ведомости. - 2004. - 30 января. - С. 7
1.18. Державна влада і управління. Обласні органи влади
КНИГИ

1469.
Відзнаки Кіровоградської обласної ради / Кіровоградська обласна рада ; кер.
проекту Микола Ковальчук ; укл.: С. Святовець, Н. Тимофієва, С. Михалкова. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 47 с.
1470.
Вісник [Текст] : Рішення обласної ради (ХІ сесія ХХІV скликання) /
Кіровоградська обласна рада. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2003. 87 с. : табл.
1471.
Вісник Кіровоградської обласної ради [Текст] : Рішення обласноі ради 17
сесія 24 скликання / Кіровоградська обласна рада . - Кіровоград : [б. и.], 2004. - 103
с. : табл.
1472.
Вісник Кіровоградської обласної ради [Текст] : Рішення обласноі ради ХХV
сесія ІV скликання 16 грудня 2005 року / Кіровоградська обласна рада . Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2005. - 63 с.
1473.
Доступ до інформації. Регіональний аспект. Кіровоградська область. 2007 2008 рр. [] : Моніторинг рівня доступу до інформації про діяльність органів влади /
Кіровоград. обл. дитяча громад. організ. "Флора" ; ред. : І. В. Дуднік, Л. В.
Шестакова. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008. - 43,[1] с. :
граф. - Бібліогр. с. 43
1474.
Забезпечення підготовленості державних службовців до запровадження
принципів європейського врядування в діяльність органів державної влади (досвід
Кіровоградського ЦППК) / Державний навчальний заклад "Центр перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської

обласної державної адміністрації" ; укл. Олег Яременко. - Кіровоград : ПоліграфСервіс, 2010. - 28,[2] с.
1475.
Збірник тез доповідей 2-го Кіровоградського соціально-економічного
форуму "Інформаційне суспільство і влада" (23-24 квітня 2013 р.) []. - Кіровоград :
[б. в.], 2013. - 136 с.
1476.
Регламент Кіровоградської обласної
Кіровоградскої обласної ради від 23 червня
Центрально-Українське вид-во, 2006. - 42 с.
1477.
Янчуков, Станіслав Миколайович. На
Станіслав Янчуков ; Кіровоградська обласна
Українське вид-во, 2003. - 62 с.

ради : затверджено рішенням
2006 року, №14. - Кіровоград :
чолі обласного самоврядування /
рада. - Кіровоград : Центрально-
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1478.
Бабич В. Василь Моцний: Якщо люди звертаються до влади, вони ій
довіряють. Наше завдання - цю довіру виправдати : "Пряма лінія" "Народного
слова" / В. Бабич // Народне слово. - 2008. - 19 квітня. - С. 2 Голова
облдержадмістрації відповідає на запитання читачів газети "Народне слово"
1479.
Бажан В. Влада запрошує до громадської ради / В. Бажан // Народне слово. 2011. - 18 січня. - С. 1 Інформація про запрошення ініціативною групою
громадської ради при ОДА громадських об’єднань різного спрямування до
співпраці
1480.
Бажан В. Сергій Ларін: “Головне завдання влади - створювати нормальні
умови життя для людей” / В. Бажан // Народне слово. - 2011. - 22 грудня. - С. 1, 2
Розгорнутий матеріал про зустріч очільника області С.Ларіна з головними
редакторами обласних газет, під час якої він розповів про головні досягення влади
на Кіровоградщині, недопрацювання і плани на майбутнє
1481.
В.М.Кальченку вручено міжнародну нагороду : у Женеві вручено медаль
Міжнародної організації цивільної оборони В.Кальченку, колишньому міністру
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи // Кіровоградська правда. - 1999. - 6 липня. С. 1
1482.
Василь Сибірцев - голова обласної ради // Народне слово. - 1999. - 11
грудня. - С. 2
1483.
Відповідальність - на вищий рівень : представники виконавчої влади
Кіровоградської
області
Петрунін
М.
(голова
Олександрійської
райдержадміністрації)
та
Ковтун
О.
(голова
Олександрівської
райдержадміністрації) про указ Президента України про персональну
відповідальність керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади //
Кіровоградська правда. - 2002. - 21 листопада. - С. 1
1484.
Віктор Ющенко закликає об’єднатися навколо інтересів держави // Народне
слово. - 2009. - 2 квітня. - С. 1, 2 Текст Послання президента України у Верховній
Раді про внутрішнє і зовнішнє становище держави
1485.
Гаряча лінія Сергія Ларіна: влада повинна бути ближчою до людей //
Кіровоградська правда. - 2010. - 13 серпня. - С. 2 Про роботу операторів "гарячої
лінії": тематика запитань, зворотний зв`язок, приклади звернень громадян
1486.
Голова облдержадміністрації В.К.Моцний: "Сила народу у його вірі в себе. І
вона, ця віра, сьогодні проявляється з новою, особливою силою": Зустріч з
журналістами "Кіровоградської правди" // Кіровоградська правда. - 2000. - 22
серпня. - С. 1
1487.
Демчук Л. Василь Сибірцев одноголосно обраний головою обласної ради /
Л.Демчук // Кіровоградська правда. - 1999. - 11 грудня. - С. 1

1488.
Демчук Л. Підтримка дій - взаємна : Зустріч керівників обласної влади з
організаціями політичних партій демократичного спрямування, що діють на
Кіровоградщині / Л.Демчук // Кіровоградська правда. - 2000. - 28 березня. - С. 1
1489.
Звернення громадян - пріоритет діяльності влади // Народне слово. - 2013. 1 серпня. - С. 4 За перше півріччя до ОДА звернулося 15015 громадян через
електронну пошту, скайп, ICQ, телефоном на "гарячу лінію". Ці звернення
опрацьвано, узагальнено і загальна картина подається до відома громадян
1490.
Ільченко Л. Діалог влади і людей / Л. Ільченко // Народне слово. - 2012. - 23
лютого. - С. 12 : фото Статистичний матеріал про роботу облдержадміністрації із
зверненнями громадян у 2011 році
1491.
Куманський Б. Співробітництво на лінії влада - ЗМІ. Початок / Б.
Куманський // Народне слово. - 2005. - 12 березня. - С. 1 Зустріч журналістів з
головою облдержадміністрації Е.Зейналовим.
1492.
Левінська Т. Чорнобривці насіяла влада / Т. Левінська // Кіровоградська
правда. - 2012. - 18 травня. - С. 2 : фото Про акцію, ініційовану обласною владою,
щодо висадження мільйона чорнобривців
1493.
Любарський Р. Електрони бігають швидше, ніж люди / Р. Любарський //
Народне слово. - 2012. - 4 травня. - С. 5 У Кіровограді пройшов перший соціальноекономічний форум "Інформаційне суспільство і влада", в якому взяли участь
голова обласної ради М.Ковальчук, представники органів влади, науковці та
фахівці у сфері розвитку інформаційного суспільства
1494.
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ОДА С. Ларіним Дмитрівської школи І-ІІІ ступенів у Знам’янському районі, яка
розглядається як базова для кількох недоукомлектованих шкіл у сусідніх селах
1791.
Литвин Л. Кожна дитина обдарована, її потрібно тільки вчасно виявити й
розвивати! / Л. Литвин // Слово і час. - 2013. - 16 березня. - С. 1 З метою
підвищення рівня якості надання освітніх послуг на Олександрівщині прийнята
районна програма "Освітній округ 2012-2015"
1792.
Лісниченко Ю. Від педагогічного класу - до університету / Лісниченко Ю. //
Вечірня газета. - 2006. - 15 грудня. - С. 2 Про урочистості з нагоди 125-річчя
педагогічної освіти на Кіровоградщині в обласній філармонії, де був присутній і
міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко
1793.
Лісніченко Ю. Чорноліська школа : Вибір професії / Лісніченко Ю. //
Вечірня газета. - 2006. - 14 липня. - С. 8 Докладна розповідь про школу при
Чорноліському навчально-виробничому лісгоспі у с. Водяне Знам’янського району
1794.
Лозовий В. Українські учні "завойовують" Захід, як провінційна школа
здобула міжнародний авторитет / Лозовий В. // Зеркало недели. - 2002. - 31 августа.
- С. 10
1795.
Любарський Р. Ветеринар - професія затребувана / Р. Любарський //
Народне слово. - 2012. - 12 липня. - С. 11 Коротка історія технікуму починаючи від
1961 року
1796.
Людина залишає слід на землі своїми будовами : Інтерв'ю з директором
Будівельного технікуму А. В. Біденко // Кіровоградська правда. - 2000. - 18 травня.
- С. 3
1797.
Макей Л. Ельза Лещенко: Поки що відсутня об’єктивна система оцінювання
знань / Л. Макей // Народне слово. - 2009. - 10 вересня. - С. 1, 3 Розмова з
начальником управління освіти й науки обдержадміністрації Е. Лещенко стосовно
вирішення ключових проблем освітньої галузі в нинішніх умовах
1798.
Макей Л. Золотий ювілей Кіровоградського музичного училища / Л. Макей
// Народне слово. - 2009. - 18 серпня. - С. 6 Директор музичного училища Л.
Голіусова напередодні святкування 50-річного ювілею заснування училища
розповідає про добрі традиції закладу і перелічує знаменитих особистостей, які
отримали старт саме тут
1799.
Навчанню кожен вік підвладний // Народне слово. - 2012. - 30 серпня. - С. 1
: фото Про початок нового навчального року не тільки для школярів, а й для тих,
хто буде навчатися у вищих народних школах, які розраховані на людей
поважного віку
1800.
Надутенко С. Коли виграє школа, виграють усі : В обласному центрі
відбулося освітянське віче, організаторами якого виступили товариство
"Прометей" та Союз жінок України "За майбутнє дітей" / С. Надутенко // Народне
слово. - 2001. - 29 вересня. - С. 1
1801.
Непотенко Г. Технікуму КДТУ - 70 / Непотенко Г. // Студентський вісник. 2001. - № 1-2 . - С. 3
1802.
Несен А. Університети третього віку, або Машина часу для пенсіонерів / А.
Несен // Народне слово. - 2012. - 24 травня. - С. 8 : фото Про напрямки роботи
"Вищої народної школи", яка створена в інституті "Україна" і перспективи
розвитку мережі вищих народних шкіл на Кіровоградщині
1803.
Нетреба І. Студентам закритого вузу пропонуватимуть залишатися в
Кіровограді : Викладачам поки що - нічого / І. Нетреба // Народне слово. - 2011. 25 серпня. - С. 6 : фото Інформація щодо готовності кіровоградських державних

вищих навчальних закладів прийняти на навчання студентів тільки-но закритої
кіровоградської філії ХНУВС
1804.
Ничкало Н. Педагогічна зірка Василя Сухомлинського : Сучасні виміри
педагогічної спадщини видатного педагога / Н. Ничкало // Освіта. - 1999. - 8-15
грудня. - С. 4
1805.
Олександрівку відвідав міністр // Вперед. - 2006. - 3 червня. - С. 1
1806.
Освіта в Новоукраїнському районі // Новоукраїнські новини. - 2002. - 18
жовтня. - С. 4
1807.
Освіта європейського гатунку тепер і у Кіровограді // Наша газета. - 2003. 10 июля. - С. 2
1808.
Освітня галузь Добровеличківщини та завдання щодо її розвитку у новому
навчальному році // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2006. - 17 серпня. С. 3; Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2006. - 19 серпня. - С. 2, 4
1809.
Петров С. Талановита, надзвичайно обдарована молодь : її зібрав 31
обласний зліт молодих учителів / С. Петров // Освітянське слово. - 2002. - травень. С. 1
1810.
Петрович Ж. Инклюзивное образование нужно не только "особенным"
детям / Ж. Петрович // Первая городская газета. - 2013. - 2 мая. - С. 2, 6 : фото.кол.
Директор школы № 35 рассказывает об инклюзивном образовании
1811.
Постолатій В. Від педагогічних курсів - до університету : До 125-річчя
педагогічної освіти у Кіровограді / В. Постолатій // Народне слово. - 2006. - 24
жовтня. - С. 3
1812.
Ратушняк О. Тиждень молодого вчителя на Кіровоградщині / Ратушняк О. //
Освіта України. - 2002. - 31 травня. - С. 6
1813.
Романюк Л. Він був і залишається єдиним в Україні / Л. Романюк // Народне
слово. - 2009. - 30 грудня. - С. 1, 12 Про урочистості в актовій залі кібернетикотехнічного коледжу з нагоди 20-річного ювілею навчального закладу
1814.
Русс С. Інноваційна педагогіка в системі післядипломної освіти / С. Русс //
Освітянське слово. - 2005. - січень. - С. 3 Напрямки роботи науково- дослідної
лабораторії інноваційних процесів у закладах освіти нового типу КОІППО ім. В.
Сухомлинського
1815.
Савченко О. Кіровоградський інститут регіонального управління та
економіки : Спеціальний випуск / О. Савченко // Рідна школа. - 2004. - № 12. - С.
45
1816.
Савченко О. Розвиток Сухомлиністики за десять років (1993-2003 рр.) / О.
Савченко // Освіта України. - 2003. - 7 жовтня. - С. 6
1817.
Салтикова О. "Артек" - це зустрічі, події, незабутні враження / О. Салтикова
// Народне слово. - 2007. - 29 вересня. - С. 2 Кіровоградський обласний парламент
дітей, який очолює обласний рух учнівського самоврядування прийняв участь у
другому Всеукраїнському навчально-методичному зборі лідерів учнівського
самоврядування, що проходив в "Артеку"
1818.
Саржевський А. Нехай тебе, Учителю, згадають через роки... / А.
Саржевський // Кіровоградська правда. - 2011. - 30 вересня. - С. 3 : фото Про
освітян Клинцівської школи Кіровоградського району
1819.
Синьогуб Ю. Історія починається з трикласної прогімназії / Ю. Синьогуб //
Честь хлібороба. - 2007. - 20 березня . - С. 3 Члени групи "Пошук" НВК
"Бобринецька гімназія ЗОШ" знайомлять з результатами дослідження історії свого
навчального закладу. Публікацію доповнюють 3 фотографії документів
1820.
Сіденко П. Скалхутірській школі - понад 100 років / П. Сіденко // Колос. 2007. - 14 квітня. - С. 2 Публікація висвітлює історію школи у с. Скалівські хутори
і містить багатий довідковий матеріал з персоналій педагогів цієї школи

1821.
Сорока Ю. "Мрия" - школа счастливых детей / Ю. Сорока // Фаворит. - 2004.
- 26 листопада. - С. 2
1822.
Список кращих вчителів України, яким надано право рекомендувати своїх
вихованців на педагогічні спеціальності за довірою : (Кіровоградська область) //
Освіта. - 2000. - 14-21 червня. - С. 5
1823.
Тільнова І. Із Тернополя за досвідом на батьківщину Сухомлинського / І.
Тільнова // Кіровоградська правда. - 2011. - 13 травня. - С. 9 Про візит до
Кіровограда чиновників та вчителів із Тернополя з метою обміну досвідом у
рамках ІІ етапу всеукраїнської естафети педагогічних інновацій "Нові горизонти
української школи"
1824.
Тільнова, Інна. Інклюзивна освіта на Кіровоградщині. Як експеримент? /
Інна Тільнова // Нова газета. - 2013. - 3 січня Рада у справах громадян з
обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та
розумовою відсталістю при ОДА обговорювала основні свої завдання та хвалилися
здобутками. Особливу увагу приділили проблемі інклюзивної освіти в області
1825.
Ткаченко О. Богданівська загальноосвітня школа № 2 на порозі свого 65річного ювілею / О. Ткаченко // Сільське життя. - 2011. - 9 травня. - С. 2-3
1826.
Фоменко А. Сучасне Компаніївського технікуму ветеринарної медицини /
А. Фоменко // Степовий край. - 2007. - 22 грудня. - С. 3 Фото та розповідь про
навчальний заклад
1827.
Французькі гості в КНТУ // Студентський вісник. - 2006. - № 7-8. - С. 1
Група французьких студентів перебувала в гостях у Кіровограді за широкою
програмою
1828.
Хайруліна В. Творчий спадок Василя Сухомлинського - джерело духовності
: (Павлиська СШ) / В. Хайруліна // Освіта України. - 2000. - 27 вересня. - С. 3
1829.
Ханін В. Школа майбутнього: фундамент закладено / В. Ханін // Народне
слово. - 2010. - 2 вересня. - С. 8 Представники влади і освіти Кіровоградщини
відповідають на запитання стосовно нововведень і досягнень у галузі освіти
1830.
Хижняк Б. Професійно-технічна освіта у Єлисаветграді / Б. Хижняк //
Вечірня газета. - 2005. - 14 січня. - С. 7 ; Вечірня газета. - 2005. - 21 січня. - С. 9
1831.
Хоменко І. Її називають школою радості : 100 років Созонівської ЗОШ /
Хоменко І. // Зоря. - 2005. - 10 грудня. - С. 1 Ювілейна презентація з трьома
фотографіями
1832.
Цибульський М. Демократія та освіта : Інтерв’ю з ректором
Кіровоградського педуніверситету О. Є. Полярушем / М. Цибульський //
Кіровоградська правда. - 2001. - 9 червня. - С. 4
1833.
Цифри і факти про освітню реформу // Народне слово. - 2011. - 29 вересня. С. 4 Данні від управління освіти і науки Кіровоградської ОДА по оптимізації
системи навчальних закладів області по районам
1834.
Шверненко О. "Уран" з’єднає кіровоградське студентство зі світом / О.
Шверненко // Кіровоградська правда. - 2007. - 22 вересня. - С. 2 Про візит міністра
освіти і науки України С. Ніколаєнка до Кіровограда, пов’язаний з відкриттям
комп’ютеризованої студентської бібліотеки в КДПУ ім. В. Винниченка і
підключенням її до комп’ютерної освітньої мережі "Уран", котра з’єднає близько
п’яти тисяч бібліотек науково-освітніх закладів Європи
1835.
Шевченко С. До обов’язкової восьмирічної освіти : До 70-річчя утворення
Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 18 листопада. С. 2 Історичні дані відносно розвитку освіти на Кіровоградщині наприкінці 50-х і
початку 60-х років 20 століття
1836.
Шевченко С. Школа для вчителів / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 2011. - 29 липня. - С. 4 Коротка замітка про традиції виховання вчителів - від

громадської жіночої гімназії до КДПУ ім. В. Винниченка, який готується зустріти
нову учительську зміну
1837.
Школа естетики // Вечірня газета. - 2001. - 18 травня. - С. 2
1838.
Шульга Д. Педагогічній освіті краю - 125 / Д. Шульга // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 26 жовтня. - С. 9 В рамках відзначення 125-річчя педагогічної
освіти на Кіровоградщині в обласній науковій бібліотеці ім. Д. Чижевського
відбулася зустріч із авторами книг з історії пед.освіти краю та історії
Кіровоградського педуніверситету Віталієм Постолатієм та Сергієм Шевченком
1839.
Юрченко В. В добру путь тобі, ліцею / В. Юрченко // Сільський вісник. 2003. - 27 грудня. - С. 1-2
1840.
Юрченко В. Хай щастить вам до 100-річчя / В. Юрченко // Сільський вісник.
- 2005. - 8 жовтня. - С. 7 Ювілейна стаття до 75-річчя Олександрійського аграрного
технікуму
1841.
Юрченко В. Юнацька "академія" / В. Юрченко // Сільський вісник. - 1999. 21 липня. - С. 2
1842.
Яровий М. Шлях довжиною в шість десятиліть : 60 років з дня заснування
Кіровоградського обласного інституту удосконалення вчителів / М. Яровий //
Освітянське слово. - 1999. - травень. - С. 5-6
1.23. Культурне життя краю
КНИГИ
1843.
XXXVI "Театральна весна" Кіровоградщини [Текст] : обл. фестиваль
народних самодіяльних театрів : програма / Управління культури Кіровоградського
облвиконкому, Кіровоградський обласний будинок народної творчості, Відділ
культури Світловодського міськвиконкому. - Кіровоград , Світловодськ : [б. в.],
1995. - [8] с.
1844.
Заходи Кіровоградського обласного управління культури по підготовці та
відзначенню 50-річчя Великої Жовтневої Соціалістичної революції та встановлення
радянської влади на Україні. - Кіровоград : [б. в.], 1966. - 22 с.
1845.
Основні показники закладів культури системи Міністерства культури і
мистецтв України за 1996 рік [Текст] : [Кіровоградська обл.] / Управл. культури
Кіровоград. обл. держ. адміністрації. - Кіровоград : [б. в.], 1997. - 17 с.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
1846.
Архипова В. Переможця проекту "Хвилина слави" визначати вам, шановні
світловодці ! / В. Архипова // Світловодськ вечірній. - 2008. - № 5-6: 17 січня. - С. 2
Пісні, танці, акробатичні етюди, вірші 13 січня демонстрували глядачам
світловодці, які взяли участь у третьому турі проекту "Хвилина слави" серед
дорослих
1847.
Буланенко Яна. "Краю наш, тебе ми прославляємо" / Яна Буланенко //
Колос. - 2013. - 29 січня. - С. 1 : фот. Про концерти мистецького проекту "Краю
мій, тебе ми прославляємо", за участю артистів з обласної філармонії, які відбулися
в Новоархангельському районі
1848.
Височин В. На ниві культури - щедрого врожаю / В. Височин //
Новомиргородщина. - 2012. - 19 травня. - С. 1 Про досягнення працівників
культури, аматорів художньої самодіяльності, майстрів образотворчого та
декоративно - ужиткового мистецтва, в зв'язку з їхнім професійним святом

1849.
Відродження культурної інфраструктури села - стратегічне завдання глави
держави // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2013. - 25 травня. - С. 2 :
фот. Розповідь про пріоритетні напрямки розвитку культури та туризму в
Добровеличківському районі. Зроблено детальний аналіз розвитку об'єктів
культури кожної сільської ради із розрахунком усіх джерел фінансування
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Народне слово. - 2008. - 29 липня. - С. 3 Публіцистична стаття з приводу
топоніміки, загального рівня культури та ментальності мешканців нашого
обласного центру у порівнянні з іншим регіоном — Львівщиною
1968.
Костянтин Шляховий : "Найбільшу руйнацію імені власному завдала
ідеологія" // Вечірня газета. - 2006. - 20 січня. - С. 6 Про топонімічну тематику
нашого міста
1969.
Кохан А. Топоніміка нашого краю : Краєзнавець № 10 / Кохан А. //
Сільський вісник. - 2007. - 28 квітня. - С. 3 Докладна, на цілу сторінку, наукова
публікація відомого краєзнавця стосується назв сіл, річок, міста Олександрія та
його кутків
1970.
Кохан А. Топоніміка Олександрійщини / Кохан А. // Сільський вісник. 2003. - 11 листопада. - С. 3
1971.
Кохан А. Топоніміка Олександрійщини / Кохан А. // Сільський вісник. 2003. - 18 листопада. - С. 3
1972.
Куманський Б. "Світле майбутнє" на карті області : Географічні назви на
Кіровоградщині залишилися радянськими / Б. Куманський // Народне слово. - 2002.
- 12 листопада. - С. 3
1973.
Куманський Б. Шануймося, ми того варті! / Б. Куманський // Народне слово.
- 2007. - 1 листопада. - С. 3 Автор про необхідність перейменування вулиць в
Кіровограді і в області, які були названі в радянські часи на честь політичних і
державних діячів, на імена видатних земляків
1974.
Лазаренко О. Топоніміка Кіровоградщини / О. Лазаренко // Краєзнавство.
Географія. Туризм. - 2003. - № 4, січень. - С. 14-15
1975.
Лашкул Г. Загадки Бобринеччини / Г. Лашкул // Честь хлібороба. - 2008. - 27
вересня. - С. 8 ; Честь хлібороба. - 2009. - 1 січня. - С. 4 Початок публікації, що
має привернути увагу до 7 загадок бобринецького краю
1976.
Лашкул Г. У кожній назві - подих історії / Г. Лашкул // Честь хлібороба. 2004. - 7 лютого. - С. 2
1977.
Лисогор М. Від Петрика до Праги / М. Лисогор // Кіровоградська правда. 2010. - 19 листопада. - С. 10 Історико-краєзнавча розвідка про с. Нова Прага
Олександрійського району

1978.
Лисогор М. Летіли оси на Глодоси / М. Лисогор // Кіровоградська правда. 2010. - 16 листопада. - С. 7 Краєзнавча розвідка стосовно історії села Глодоси та
його мешканців
1979.
Лисогор М. Назвали б - Великорогатохудобівська... / М. Лисогор //
Кіровоградська правда. - 2011. - 21 жовтня. - С. 3 : фото Публікація стосується
історичного аспекту назв центральних вулиць Кіровограда
1980.
Лисогор М. Топоніміка мовчить, коли говорить політика / М. Лисогор //
Кіровоградська правда. - 2011. - 1 лютого. - С. 7 Стаття піднімає гостру тему
перейменування вулиць і населених пунктів області
1981.
Любарська Л. Єлисаветград: жахалки комуністів та роль Єлизавети
Петрівни / Л. Любарська // Народне слово. - 2013. - 4 липня. - С. 5 : фото В
публікації автор порушує тему топонімічної політики в нашому місті
1982.
Любарський Р. Запрошення на вершину / Р. Любарський // Народне слово. 2012. - 26 січня. - С. 9 : мал. Друкується історична довідка, підготовлена доктором
історичних наук Інституту історії України НАН України Я. В. Верменичем та
академіком НАН України В. А. Смолієм, в якій йдеться про створення поселень
Нова Сербія і будівництво фортеці святої Єлисавети згідно іменому указу
імператриці Єлизавети Петрівни
1983.
Любарський Р. Колоритні мандрівочки: Чечора / Р. Любарський // Народне
слово. - 2011. - 21 липня. - С. 8 Про мікрорайон Кіровограда Чечора, що має цікаву
історію та пов`язаний з багатьма культурними та громадськими діячами, розповіла
директор літературного музею К. Лісняк у відділі мистецтв ОУНБ ім. Д.
Чижевського. Зустріч відбулась згідно циклу зустрічей "Колоритні мандрівочки"
1984.
Любарський Р. Назва - то космічний код / Р. Любарський // Кіровоградська
правда. - 2010. - 13 квітня. С. 3 Публікація стосується питання про
перейменування міста Кіровограда в Єлисаветград
1985.
Майдебура А. Зарубанка, Рубанка, потім - Нерубайка / А. Майдебура //
Колос. - 2009. - 30 травня. - С. 2 Історія села подається вчителями історії і містить
пояснення назви
1986.
Малишко С. Звідки походять деякі географічні назви : Тече річка...Чорний
Ташлик / Малишко С. // Новоукраїнські новини. - 2004. - 27 березня . - С. 5
1987.
Масенко Л. Як позбутися радянської спадщини в топонімії / Л. Масенко //
Слово "Просвіти". - 2013. - 20-26 червня. - С. 6-7 : фото У статті розглядається
тема знищення наслідків колишньої радянської ідеології, зокрема перейменування
вулиць
1988.
Матівос Ю. "А подайте-но нам ковалів" / Ю. Матівос // Кіровоградська
правда. - 2010. - 13 квітня. - С. 3 Історичний екскурс у минуле Кіровограда,
пов’язаний з назвою міста
1989.
Матівос Ю. Етапи нашого шляху, відбиті у народній творчості краю доби
соціалізму / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2009. - 15 грудня. - С. 6 Автор
досліджує походження назв вулиць і населених пунктів області в залежності від
певних періодів історії і подій в суспільстві
1990.
Матівос Ю. Названо ім’ям губернатора : Історія залізничної станції
Фундукліївка (Олександрівський р-н) / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2000. - № 26 жовтня. - С. 3
1991.
Матівос Ю. Невідзначені ювілеї обласного центру / Ю. Матівос //
Кіровоградська правда. - 2009. - 10 листопада. - С. 6-7 Історико-краєзнавче
дослідження стосовно перейменувань міста Кіровограда
1992.
Матівос Ю. Різні долі двох Висок / Ю. Матівос // Сільське життя плюс. 2008. - 14 серпня. - С. 2 З історії заснування, заселення та ролі населених пунктів
(Малої і Великої Виски) в історії краю

1993.
Матівос Ю. Село, єдине в Україні : Історія рідного краю / Ю. Матівос //
Сільське життя плюс. - 2008. - 28 серпня. - С. 5 Детально про виникнення та
розвиток села Аджамка Кіровоградського району, історія якого сягає трьох століть
1994.
Матівос Ю. Таємниці географічної карти, або Звідки прилетіла "качка" / Ю.
Матівос // Кіровоградська правда. - 2009. - 6 жовтня. - С. 6 Детально про
французький систематизований збірник географічних карт (Ларусс Атлас Компакт)
1994 року видання у відділі іноземної літератури обласної наукової бібліотеки
ім.Д. Чижевського, який привернув увагу автора назвою "Єлисаветград" замість
"Кіровоград"
1995.
Матівос Ю. Хто царицю водить.../ Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2011. - 21 жовтня. - С. 3 Автор висловлює власну думку щодо перейменування
центральних вулиць Кіровограда
1996.
Матівос Ю. Чий дух витає над містом? / Ю. Матівос // Вечірня газета. 2007. - 16 березня. - С. 7
1997.
Могилюк В. Увага - п’ята колона! : Місто у назвах / В. Могилюк // Народне
слово. - 2008. - 17 липня. - С. 2 Погляд автора на топонімічну політику в місті
Кіровограді
1998.
Ніколаєва Н. Єлисаветград: астрологічне дослідження / Н. Ніколаєва //
Народне слово. - 2011. - 22 вересня. - С. 14 Астрологічні роз’яснення стосовно
першоназви міста і як це позначається на його долі
1999.
Орел С. Кому ввижаються "дворци"? / С. Орел // Кіровоградська правда. 2011. - 25 жовтня. - С. 3 : фото Думки автора статті з приводу перейменування назв
центральних вулиць Кіровограда
2000.
Пасічник Л. Імена героїв у назвах вулиць : До 70-річчя утворення
Кіровоградської області / Л. Пасічник // Народне слово. - 2008. - 21 серпня. - С. 3
Подаються короткі відомості про людей, чиїми іменами названо вулиці міста
2001.
Перейменування вулиць : Пошта "ОВ" / Є. Писаревський // Олександрійські
відомості. - 2008. - 29 травня. - С. 3 Узагальнена інформація про виконану роботу з
вивченя громадської думки стосовно перейменування назв на території
Олександрії, що пов`язані з увічненням вождів комуністичного режиму
2002.
Петренко І. Що значать "городи" в Олександрівському районі? / Петренко І.
// Вперед. - 2006. - 25 березня. - С. 2 Автор досліджує походження кореня "город" в
географічних назвах Івангород, Китайгород, Омельгород в історичному аспекті
2003.
Писаревський Є. Попович Л. Старі назви - нові проблеми? / Л. Попович //
Кіровоградська правда. - 2011. - 8 липня. - С. 3 Члени топонімічної комісії міської
ради розглядали питання повернення першоназв вулицям обласного центру,
питання перейменувать вулиць та створення пам`ятника танцювальній славі міста,
у т. ч. переможцям "МайданSу"
2004.
Попович Л. У Кіровограді з’явилися Дворцова і Велика Перспективна, зате
зникнуть районні ради / Л. Попович // Кіровоградська правда. - 2011. - 1 листопада.
- С. 2 : фото Про останнє засідання міської ради, на якому депутати ухвалили
рішення про неутворення районних в місті Кіровограді рад і про перейменування
центральних вулиць міста
2005.
Попович Л. У Кіровограді перейменують три вулиці / Л. Попович //
Кіровоградська правда. - 2013. - 1 березня. - С. 2 Члени міської топонімічної
комісії при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради розглянули
пропозицію перейменувати три центральні вулиці обласного центру
2006.
Седлецька К. Омельгород - містом не став, та й села вже немає / К.
Седлецька // Вперед. - 2011. - 19 листопада. - С. 2 Інформація з історії
Омельгорода, що мав назви Рубаний міст та Нерубайка, огляд історії села на тлі
історії держави, сучасний стан

2007.
Смерека Ю. Куди тій "Книзі рекордів України" / Ю. Смерека // Честь
хлібороба. - 2008. - 3 червня. - С. 2 Про те, які назви мали Світловодськ та
Кіровоград протягом існування цих міст. Йдеться також про вулиці в обласному
центрі, що змінювали назви
2008.
Смотренко, Вадим. Хто обстрілює минуле? / Вадим Смотренко // Народне
слово. - 2013. - 17 січня. - С. 3 Автор закликає ура-патріотів не відмовлятись від
історичного минулого міста та його історичної назви і наводить прислів’я: хто
стрілятиме у минуле з пістолета, у того майбутнє стрілятиме з гармати
2009.
Тільнова І. Невже Леніни достоюють свої останні дні? / І. Тільнова //
Кіровоградська правда. - 2011. - 21 січня. - С. 4 Інформація щодо зареєстрованого
у Верховній Раді проекту постанови, яка стосується перейменувань і повернення до
колишніх назв, що були змінені внаслідок топонімічної політики тоталітарного
сталінського режиму
2010.
Тобілевич Б. Кіровоград чи Тобілевичі? / Б. Тобілевич // Народне слово. 2013. - 4 липня. - С. 5 У статті обговорюється перейменування обласного центру Кіровограда в Тобілевічі
2011.
Трипільський Р. Нові назви старих вулиць / Р. Трипільський // Народне
слово. - 2013. - 28 лютого. - С. 2 Публікація містить перелік пропозицій
топонімічної комісії на затвердження до міської ради
2012.
Тупчієнко М. Топонімічна політика в Кіровограді. Якою ій бути? : Місто у
назвах / М. Тупчієнко // Народне слово. - 2008. - 17 липня. - С. 2 Стаття присвячена
питанню перейменування вулиць Кіровограда
2013.
Турчин, Сергій. Історія села - в історії роду / Сергій Турчин // Трудівник
Устинівщини. - 2013. - 6 серпня. - С. 2 Житель Кривого Рогу розповідає історію
рідного села від заснування та виникнення назви до сьогодення
2014.
Храпаченко О. Балашівський рудник / О. Храпаченко // Новини
Кіровоградщини. - 2013. - 25 квітня. - С. 9 : карти Історія виникнення села під
назвою Балашівка та її шахтарське минуле. Відомості про ім'я землевласника
Балашова відсутні
2015.
Цибульський, Микола. Навколо круглого столу по перейменуванню
Кіровограда / Микола Цибульський // Народне слово. - 2013. - 11 квітня. - С. 6
Роздуми журналіста викликані почутим під час круглого столу в КІРУЕ під
головуванням І. Добрянського
2016.
Черниш М. Святий хрест - козаку Мамаю / М. Черниш // Долинські новини.
- 2005. - 19 листопада. - С. 2 Легендарний образ козака Мамая, що став
уособленням народного оборонця та визволителя, зафіксований у нашому краї в
географічних назвах: с. Велика Мамайка, річка Мамайка, балка та залізнична
станція "Мамаїв Яр". Віднині мозаїчний образ козака Мамая встановлений як
пам’ятний знак над Мамаєвим Яром громадою с. Цибулеве
2017.
Шворак О. Перейменування вулиць / О. Шворак // Честь хлібороба. - 2008. 22 квітня. - С. 3 Найближчим часом топонімічна комісія при Кіровоградському
міськвиконкомі має розглянути "Концепцію топонімічної політики в місті
Кіровограді", авторами якої є відомі науковці М. Тупчієнко, Л. ТупчієнкоКадирова та К. Шляховий
2018.
Шевченко Г. Пройду по Севастопольській, зверну на Київську, вийду на
Одеській... / Г. Шевченко // Вперед. - 2010. - 9 листопада. - С. 3 Аналітична стаття
про походження назв вулиць районного центру та вулиць у селах району
2019.
Шевченко С. А топонімісти - хто? Кому тисне упередженість та
непослідовність / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 1 листопада. - С.
3 : фото Про вивчення експертної думки з проблем ідентифікації та перспектив
зміни назв області та її адмінцентру студентами природничо-географічного
факультету КДПУ ім. В. Винниченка під керівництвом доцента А. Домаранського

2020.
Шевченко С. Вулиця імені Кобзаря в небезпеці / С. Шевченко // Народне
слово. - 2008. - 22 травня. - С. 3 Автор статті, відомий краєзнавець про вулицю
Шевченка у Кіровограді
2021.
Шевченко С. Ідеологізувати і міняти назви розпочали за Романових / С.
Шевченко // Вечірня газета. - 2006. - 14 квітня. - С. 7
2022.
Шевченко С. Імена прекрасної статті - у назвах / С. Шевченко // Народне
слово. - 2011. - 7 квітня. - С. 8 Автор статті звертає увагу читачів на назви поселень
нашого краю, які пов’язані з жіночим іменем
2023.
Шевченко С. Мандрівка за "планом" і не без моралі / С. Шевченко //
Народне слово. - 2008. - 22 березня. - С. 2 Автор запрошує на невеличку екскурсію
вулицями і провулками Кіровограда, звертаючись до їхніх назв
2024.
Шевченко С. Мешканців вулиці Єгорова хочуть "переселити" на
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майстер-класи для користувачів бібліотеки з різних видів декоративно-ужиткового
мистецтва у відділі мистецтва обласної бібліотеки імені Чижевського
2139.
Літвінова Є. Задоволення інформаційних запитів користувачів із
використанням новітніх технологій / Літвінова Є. // Бібліотечний форум України. 2003. - № 2. - С. 13-14
2140.
Лобастова І. Бібліотека і молодь / І. Лобастова // Слово і час. - 2006. - 16
травня. - С. 3 Автор публікації, завідуюча Йосипівською бібліотекою, закликає
родину, громадськість, освітян задуматись над престижем книги та роллю читання
у становленні молодої людини
2141.
Любарський Р. У майбутнє - разом з бібліотекою / Р. Любарський // Народне
слово. - 2011. - 29 вересня. - С. 9 Про чергову науково-практичну конференцію "В
майбутнє - разом з бібліотекою: роль бібліотек у соціокультурній інфраструктурі
регіону", організовану управлінням культури ОДА, обласною універсальною
науковою бібліотекою ім. Д. Чижевського та Кіровоградською регіональною
бібліотечною асоціацією, і проведену в актовому залі ОУНБ ім. Чижевського
2142.
Мартинюк Н. В гостях у бібліотеці / Н. Мартинюк // Сільське життя
(Добровеличківський р-н). - 2006. - 28 січня . - С. 4 Провідний бібліотекар І
категорії Помічнянської міської бібіліотеки № 1 про те, як традиційно залучають
до бібліотеки найменших читачів за допомогою ігрових форм роботи
2143.
Мороко Е. Бібліотекарі вдосконалюються / Е. Мороко // Народне слово. 2007. - 23 червня. - С. 1 Про семінар-практикум "Бібліотека і молодь: пошук ідей,
майстерність, співпраця" для працівників районних бібліотек, організованого
управлінням культури і туризму облдержадміністрації та обласною бібліотекою
для юнацтва імені О. М. Бойченка
2144.
Навчаються бібліотечні працівники // Придніпров'я. - 2012. - 7 квітня. - С. 7
Майстер-клас "Облік та збереження бібліотечних фондів" для бібліотекарів району,
що працюють в умовах децентралізації
2145.
Наумова С. "Кировоградская библиотека не хуже америанской" / Наумова
С. // Наша газета. - 2003. - № 41. - С. 1
2146.
Несен А. Інтернет : Весь світ в бібліотеці / Несен А. // Елисаветградские
ведомости. - 2003. - 6 июня. - С. 10
2147.
Ніколаєвський В. Бібліотеки України вивчають кіровоградський досвід /
Ніколаєвський В. // Народне слово. - 2003. - 16 жовтня. - С. 1
2148.
Покидько Н. Подаруй бібліотеці книгу! / Н. Покидько // Зоря. - 2008. - 20
грудня. - С. 8 Подяка учасникам акції від завідуючої Гаївською сільською
бібліотекою, у т. ч. жінці, що подарувала бібліотеці власну домашню бібліотеку
2149.
Постригань І. "Країна, якої немає на карті" / І. Постригань // Трудівник
Устинівщини. - 2006. - 7 листопада. - С. 2 Бібліотекар Димитровської сільської
бібліотеки-філії ділиться досвідом роботи з виховання читання
2150.
Приймак С. Куди податися влітку? У бібліотеку! / С. Приймак // Народне
слово. - 2012. - 7 червня. - С. 5 Завідуюча сектором маркетингу ОУНБ ім.
Чижевського анонсує літню програму бібліотечних заходів
2151.
Семененко В. Бібліотекар за покликом серця : Люди району / В. Семененко
// Зоря. - 2009. - 10 січня. - С. 6 Творчий портрет сільського бібліотекаря, керівника
жіночого клубу "Лебідонька", ведучої радіопередач місцевого мовлення

2152.
Семененко В. Ґендерна нерівність - проблема нашого мислення?! / В.
Семененко // Зоря. - 2009. - 12 грудня. - С. 7
2153.
Солтик Л. Подарували бібліотеці книги : Приємно повідомити / Л. Солтик //
Слово і час . - 2005. - 8 жовтня. - С. 2 Завідуюча Грушківською сільською
бібліотекою звернулась по допомогу до земляків - підприємців та фермерів, які
швидко відгукнулись і подарували бібліотеці 40 книжок
2154.
Степова Д. Збиралися сільські бібліотекарі / Д. Степова // Народне слово. 2010. - 5 жовтня. - С. 1 Повідомлення про науково-практичну конференцію,
виставку заслуженого художника України Т. Гордової в обласній бібліотеці імені
Чижевського, та форум сільських бібліотекарів Кіровоградщини в обласній
філармонії
2155.
Тарасенко Л. Навчаються бібліотекарі / Л. Тарасенко // Вісті
Світловодщини. - 2007. - 5 квітня . - С. 3 Районний семінар-практикум
бібліотечних працівників району отримав назву "Україна - Європейський Союз".
Детальний звіт про подію подає бібліотекар Світловодської ЦРБ
2156.
Ткач О. День краєзнавства / О. Ткач // Трудівник Устинівщини. - 2011. - 26
липня. - С. 2 День краєзнавства в Устинівській ЦРБ під назвою "Моя маленька
Батьківщина": зміст, проведення, учасники, фотографії із заходу
2157.
Трегуб, Катерина. Містечкове бібліонадвечір’я "Бібліотек@ - світ нових
можливостей" / Катерина Трегуб // Вперед. - 2013. - 20 серпня. - С. 3 : фото
Детальна розповідь про популяризацію нових інформаційних технологій в
бібліотеці в рамках реалізації Всеукраїнської програми "Бібліоміст"
2158.
Фігура О. Творчість. Гра. Бібліотека. / Фігура О. // Степовий край. - 2007. С. 4. - 21 квітня Про роботу гуртка "Книга і лялька" Компаніївської РДБ
2159.
Франчук В. Публічна бібліотека: роль і місце в становленні місцевого
самоврядування / Франчук В. // Сільське життя. - 2007. - 19 травня. - С. 4 З досвіду
роботи публічного центру регіональної інформації Знам’янської районної
централізованої бібліотечної системи
2160.
Френчко Л. О книгах, чтении и литературных салонах / Л. Френчко //
Ведомости. - 2005. - 4 марта. - С. 5 Ціла газетна сторінка присвячена читанню і
книзі в історичному плані від Єлисаветграда до Кіровограда, від читання сімейного
до публічних бібліотек, у т. ч. згадується сучасна бібліотечна мережа, зокрема
філія № 16 МЦБС та три обласні бібліотеки, у т. ч. ОУНБ ім. Д. І.Чижевського
2161.
Фролова В. Вивчаємо історію рідного краю : 30 вересня - Всеукраїнський
день бібліотек / В. Фролова // Зоря. - 2007. - 26 вересня. - С. 1 На базі Бережинської
книгозбірні проведено районний семінар "Краєзнавча робота бібліотек": звіт про
захід з 2 фото
2162.
Хмара С. Польські мелодії на Інгулі / С. Хмара // Справедливість. - 2008. 24 липня. - С. 8 В обласній науковій бібліотеці у рамках V Фестивалю польської
культури за сприяння Об`єднання поляків Кіровоградської області "Полонія"
відбулася презентація книги відомого кіровоградського краєзнавця С. Шевченка
"Кіровоградщина в україно-польських зв’язках. Освіта і наука (1820-ий - поч. 2000х рр.)"
1.28. Музеї
КНИГИ
2163.
Береже село історію: з досвіду роботи громадського історичного музею сіл
Петрокорбівської сільської Ради Новгородківського району / Кіровоградська
обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
(Кіровоград) ; сост. П. П. Дорошенко. - Кіровоград : Облполіграфвидав, 1990. буклет

2164.
Веселые Боковеньки дендрологический парк: путеводитель / Управление
культуры Кировоградского облисполкома (Кировоград), Кировоградский
краеведческий музей. - Кировоград : Облполиграфиздат, 1986 буклет
2165.
Гайда, Лариса Анатоліївна. Музеєзнавство в навчальних закладах:
Навчально-методичний посібник / Лариса Гайда ; Кіровоградський обл. ін-т
післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського. - Вид. 2-ге, змінене та
доповнене. - Кіровоград, 2007. - 87,[1] с. : табл. - Бібліогр. с. 17-18, 64-67
2166.
Головківка: Народний музей і визначні місця. Перлини Холодного Яру /
укл. : Валентина Бухтій, Олександр Горшков, Олександр Кравченко. Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2007. - 39,[2] с. : фото.кол.
2167.
Заповідник-музей І. Тобілевича (Карпенка-Карого) "Хутір Надія" [] =
Заповедник-музей И. Тобилевича (Карпенко-Карого) "Хутор Надия" = I. K.
Tobilevych (Karpenko-Karyi) reserve-museum "Khutir Nadiya" / Упр. культури і
туризму Кіровоградської обл. держ. адм. ; Кіровоградський обл. краєзнав. музей. Кіровоград : [б. в.], [2012]. - [20] с. : іл., фото. кол., портр., фото. - (Сер.
"Кіровоградщина туристична") (Сер. "Музейні заклади").
2168.
Збірка праць Державного музею історії Олександрівського району : збірка.
Вип. 1 / Відділ культури Олександрівської райдержадміністрації Кіровоградської
області, Державний музей історії Олександрівського району. - Смт. Олександрівка
Кіровоградської області, 2002. - 27 с.
2169.
Збірка праць Олександрівського районного краєзнавчого музею : збірка
наукових праць. Вип. 4 / Відділ культури і туризму Олександрівської
райдержадміністрації Кіровоградської області, Олександрівський районний
краєзнавчий музей ; Укл. Василь Білошапка,. - Олександрівка : Б. в., 2005. - 23 с. :
фото
2170.
Збірка праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. Вип. 8 /
Відділ культури і туризму Олександрівської райдержадміністрації Кіровоградської
області, Олександрівський районний краєзнавчий музей ; укл. Василь Білошапка. Олександрівка : [б. в.], 2010. - 60 с. : карти, іл., табл.
2171.
Збірка праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. Вип. 6 /
Відділ культури і туризму Олександрівської райдержадміністрації Кіровоградської
області, Олександрівський районний краєзнавчий музей ; укл. : Василь Білошапка.
- Олександрівка : Б. в., 2008. - 23 с. : фото
2172.
Збірка праць Олександрівського районного краєзнавчого музею. Вип. 7 /
Відділ культури і туризму Олександрівської райдержадміністрації Кіровоградської
області, Олександрівський районний краєзнавчий музей ; укл. Василь Білошапка. Олександрівка : Б. в., 2009. - 60 с. : фото
2173.
Збірка статей до 110-річчя музейної справи в області / М-во культури
України, Упр-ня культури обл. держ. адміністрації, Кіровогр. обл. краєзн. музей. Кіровоград : [б. в.], 1993. - 44 с.
2174.
Збірка статей до 110-річчя музейної справи в області / М-во культури
України, Упр-ня культури обл. держ. адміністрації, Кіровогр. обл. краєзн. музей. Кіровоград : [б. в.], 1993. - 44 с.
2175.
Картинна галерея Петра Оссовського "Світ і Вітчизна" [] = Картинная
галерея Петра Оссовского "Мир и Отчизна" = Picture gallery of Peter Ossovskiy "The
world and Fatherland" / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм. ;
Кіровоградський обл. худ. музей. - Кіровоград : [б. в.], [2012]. - [20] с. : іл., кол. іл.,
портр., фото. - (Сер. "Кіровоградщина туристична") (Сер. "Музейні заклади").
2176.
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей [] = Кировоградский
областной краеведческий музей = Kirovohrad regional museum of local history and
nature / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм. - Кіровоград : [б.

в.], [2011]. - 20 с. : фото.кол., портр. - (Сер. "Кіровоградщина туристична") (Сер.
"Музейні заклади").
2177.
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей = Кировоградский областной
краеведческий музей = Kirovohrad regional museum of local history and nature / Упр.
культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм. - Кіровоград : [б. в.], [2011]. 20 с. : фото.кол., портр. - (Сер. "Кіровоградщина туристична"). - (Сер. "Музейні
заклади"). - Текст парал.: укр., рос., англ.
2178.
Кіровоградський обласний художній музей [] = Кировоградский областной
художественный музей = Kirovograd regional art museum / Упр. культури і туризму
Кіровоградської обл. держ. адм. - Кіровоград : [б. в.], [2012]. - [20] с. : іл., кол. іл.,
портр., фото. - (Сер. "Кіровоградщина туристична") (Сер. "Музейні заклади").
2179.
Кулик Георгий Варфоломеевич. Музей "спартаковцев" в Красногорке :
Путеводитель / Г. В. Кулик, В. А. Полянецкий. - Днепропетровск : Промiнь, 1981. 30 с. : 4 л. ил ; 16 см.
2180.
Меморіальний музей М. Л. Кропивницького = Мемориальный музей М. Л.
Кропивницкого = Marko Kropyvnytskyi Memorial Museum / Упр. культури і туризму
Кіровоградської обл. держ. адм., Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. Кіровоград : [б. в.], [2011]. - 17 с. : фото.кол., портр., іл. - (Сер. "Кіровоградщина
туристична") (Сер. "Музейні заклади")
2181.
Музеєзнавство в закладах освіти: Навчально-методичний посібник / Л. А.
Гайда ; Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В.
Сухомлинського. - Кіровоград, 2006. - 106 с.
2182.
Музей історії українського хореографічного мистецтва = Музей истории
украинского хореографического искусства = Ukrainian Choreographic Art History
Museum / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм.,
Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. - Кіровоград : [б. в.], [2011]. - 17 с. :
фото.кол., портр., іл., карти. - (Сер. "Кіровоградщина туристична"). - (Сер.
"Музейні заклади")
2183.
Музей історії українського хореографічного мистецтва = Музей истории
украинского хореографического искусства = Ukrainian Choreographic Art History
Museum / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм.,
Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. - Кіровоград : [б. в.], [2011]. - 17 с. :
фото.кол., портр., іл., карти. - (Сер. "Кіровоградщина туристична") (Сер. "Музейні
заклади")
2184.
Науковий збірник Кіровоградського обласного Краєзнавчого музею / Упр.
культури і туризму облдержадміністрації, Кіровоградський обл. краєзнавчий музей.
- Кіровоград : Імекс-ЛТД. - 2012 Вип. 1 / ред., відп. за вип. С. Е. Колесник, редкол.:
О. І. Кротов, ред. А. В. Маршанін [та ін.]. - 2012. - 257 с. : фото. кол., портр., табл.,
кол. іл. - Текст: укр., рос. - Бібліогр. в кінці ст. - Бiблiогр. в пiдрядк. Прим.
2185.
Олександрія: Громадський історико-краєзнавчий музей : збірка наукових
праць. - Кіровоград : Б. в., 1969. - 1 буклет : фото
2186.
Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність :
Матеріали обласної науково-методичної конференції / Кіровоградський обл. ін-т
післядипломної пед. освіти ім. В. Сухомлинського ; ред. : Л. А. Гайда. - Кіровоград,
2008. - 147,[1] с.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
2187.
Аболмасова О. Виставка образів в музеї Світловодська / О. Аболмасова //
Наш православний дім. - 2006. - № 4. - С. 6-7 Вишиті ікони до свята Великодня
експонувались у міському краєзнавчому музеї м. Світловодськ

2188.
Аболмасова О. Наші видатні земляки / О. Аболмасова // Світловодськ
вечірній. - 2007. - 1 березня . - С. 1 Світловодський краєзнавчий музей отримав у
подарунок книги від поета-земляка Костя Оверченка та від жительки міста у
дарунок - картину П.Кодьєва "Повернення із заслання"
2189.
Акопян К. Переможна весна / К. Акопян // Молодіжне перехрестя. - 2006. 18 травня. - С. 4 В обласному художньому музеї до Дня Перемоги відкрилася
виставка творів кіровоградських художників "Переможна весна", приурочених темі
Великої Вітчизняної
2190.
Александрова С. Цветочные фантазии / С. Александрова // Репортер. - 2007.
- 3 декабря. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка
кіровоградської майстрині-вишивальниці Валентини Мунтян-Тищенко
2191.
Багацький Л. Згадаємо і пофантазуємо... про наш мистецький арсенал / Л.
Багацький // Кіровоградська правда. - 2011. - 29 листопада. - С. 8 Про
пошановування обласним художнім музеєм вдови художника В.О.Федорова
Н.Г.Федорової, яка до останніх днів опікувалася пам’яттю і багатою живописнографічною спадщиною чоловіка, пропагувала його творчість, а також про ідею
створення кіровоградського аналогу київського "Мистецького арсеналу"
2192.
Бажан В. Русский Елисаветград-Кировоград / В. Бажан // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 13 квітня. - С. 4 Про відкриття в літературно-меморіальному
музеї Ім. Карпенка-Карого виставки "Внесок наших земляків-письменників в
розвиток російської культури"
2193.
Башкиров, Влад. Музей потрібен. Справа за офіційним рішенням влади /
Влад Башкиров // Народне слово. - 2013. - 5 вересня. - С. 20 На круглому столі з
ініціативи міської влади відбулось обговорення питання про створення державного
музею Арсенія Тарковського в Кіровограді
2194.
Березина Н. "Фантасмагория времени" / Н. Березина // Репортер. - 2007. - 19
февраля. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрито виставку робіт Наталії
Федоренко, яка працює в стилі гобелена і батика
2195.
Білі плями на червоному тлі // Кіровоградська правда. - 2009. - 20 березня. С. 1 Про відкриття в обласному художньому музеї фотовиставки "УПА. Історія
нескорених", присвяченої історії визвольного руху на Кіровоградщині
2196.
Білошапка В. Виставка Галини Кірман / В. Білошапка // Народне слово. 2013. - 20 червня. - С. 20 В Олександрівському районному краєзнавчому музеї
розгорнуто виставку творчих робіт майстра декоративно-прикладного мистецтва
Галини Кірман.
2197.
Білошапка В. У майстрині золоті руки / В. Білошапка // Вперед. - 2013. - 16
лютого. - С. 2 В Олександрівському районному краєзнавчому музеї відкрилася
виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва Валентини Почінської
2198.
Бондар О. Перший в області / О. Бондар // Народне слово. - 2011. - 30
червня. - С. 2 Інформація про відкриття археологічного музею при КДПУ ім.
В.Винниченка
2199.
Виставка до 165-річчя видатного педагога // Новини Кіровоградщини. 2013. - 26 вересня. - С. 7 У Кіровоградському обласному художньому музеї
розгорнуто експозицію до 165-річчя від дня народження визначного вітчизняного
педагога, директора Єлисаветградського земського реального училища Завадського
Михайла Ромуальдовича
2200.
Виставка однієї картини // Народне слово. - 2011. - 21 квітня. - С. 14 Про
виставку картини "Тарас Шевченко з кобзою над Дніпром" (1875) К.Трутовського з
фондового зібрання Національного музею Т.Шевченка в обласному художньому
музеї

2201.
Ворощук П. Розповідатимуть музейні експонати / Ворощук П. //
Кіровоградська правда. - 2002. - 12 листопада. С. 2 У с. Капітанці
Голованівського району - музей ракетних військ
2202.
Журавський
В. Пам`ять про Табурище / В. Журавський
// Вісті
Світловодщини. - 2006. - 9 червня. - С. 2 У Світловодську вшановано грушу, яка
залишилась ще від часів Табурища на колишньому подвір`ї родини Степанових.
На фото - директор Світловодського краєзнавчого музею О.Аболмасова із
нащадками роду Степанових біля пам`ятного знаку
2203.
Здір Л. "Левітація" Олега Шрамка / Л. Здір // Народне слово. - 2006. - 14
листопада. - С. 1 В меморіальному музеї О.Осмьоркіна відкрилася друга
персональна виставка фоторобіт члена національних спілок журналістів та
фотохудожників України Олега Шрамка під назвою "Левітація"
2204.
Здір Л. Шедеври, створені між ударами серця / Л. Здір // Народне слово. 2006. - 12 грудня. - С. 4 В обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку
унікальних робіт видатного майстра мікромініатюрного мистецтва, скульптора,
письменника і філософа Володимира Казаряна
2205.
Іванова І. Багато про Ніч музеїв не буває / І. Іванова // Кіровоградська
правда. - 2011. - 24 травня. - С. 7 Інформація про заходи, які відбулися в обласному
художньому музеї в рамках VІІ Міжнародної акції "Ніч музеїв"
2206.
Із Книги відгуків педагогічно-меморіального музею В.О.Сухомлинського :
Відгуки відвідувачів // Придніпров'я. - 2008. - 2 лютого. - С. 7
2207.
Калашник К.
Невичерпна народна скарбниця : Краєзнавчі музеї
Добровеличківського р-ну / К.Калашник // Сільське життя. - 2000. - 10 червня. - С.
3
2208.
Кобець О. Музей не закривається: Добровеличківський державний
краєзнавчий музей / О. Кобець // Народне слово. - 1998. - 3 листопада. – С. 5
2209.
Косарєва О. Коли музей народний - життя його довге / О. Косарєва //
Кіровоградська правда. - 2010. - 29 жовтня. - С. 12 Про пожежно-технічну
виставку-музей Головного управління МНС України в області, яка відзначила своє
15-річчя
2210.
Кравіч Н. Таємниця писанки / Н. Кравіч // Олександрійський тиждень. 2013. - 2 травня. - С. 4 До Великодня у краєзнавчому музеї було відкрито
незвичайну виставку "Писанкове коло", на якій представлено приблизно 200
різноманітних писаних яєць
2211.
Кравченко Н. Музею району - 15 років! / Кравченко Н. // Новгородківські
вісті. - 2006. - 25 серпня. С. 3 Про 15-річний ювілей музею історії
Новгородківського району
2212.
Кудря С. Чотири зали - чотири епохи : 18 травня - Міжнародний день музеїв
/ С. Кудря // Кіровоградська правда. - 2009. - 19 травня. - С. 6 Студентка КДПУ
ім.В.Винниченка розповідає про експозиції в залах Бобринецького районного
музею історії краю, який майже 50 років тому організував краєзнавець, науковець,
письменник Микола Смоленчук
2213.
Кузнецова А. Бархатный сезон в Гурзуфе / А. Кузнецова // Репортер. - 2007.
- 17 сентября. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрилася персональна
виставка члена Національної спілки художників України, кіровоградця
С.Шаповалова, який представив в експозиції серед своїх картин і роботи, написані
ним під час перебування минулого року на пленері в Гурзуфі
2214.
Кузнецова А. Памяти скульптора / А. Кузнецова // Репортер. - 2007. - 22
января. - С. 8 В обласному художньому музеї відбулася виставка робіт Аркадія
Мацієвського, присвячена пам’яті відомого кіровоградського скульптора
2215.
Кузнецова А. Художник нашего времени / А. Кузнецова // Репортер. - 2007.
- 11 июня. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрилася виставка робіт

відомого кіровоградського художника Броніслава Домашина, присвячена 80-річчю
від дня народження митця
2216.
Кулик Т. Зустріч у музеї / Т. Кулик // Знам'янські вісті. - 2013. - 9 листопада.
- С. 4 У статті розповідається про виставки, які представлені в краєзнавчому
музеї.
2217.
Куманський Б. Анатолій Сюзюмов - про сонячний Схід, степову
Кіровоградщину і Чорнобиль / Б. Куманський // Народне слово. - 2006. - 16
листопада. - С. 4 В обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка
художника Анатолія Сюзюмова, присвячена його 65-річчю
2218.
Куманський Б. Від трипільської Берегині... / Б. Куманський // Народне
слово. - 2008. - 8 березня. - С. 1 В обласному художньому музеї до свята Восьмого
березня відкрито виставку "Жінка очима художників"
2219.
Куманський Б. Екскурсія музеєм / Б. Куманський // Народне слово. - 2006. 22 червня. - С. 3 Публікація, приурочена до 125-річчя Театру корифеїв, знайомить
із діяльністю меморіального музею М.Л.Кропивницького і містить три фото
2220.
Куманський Б. Художники відзначили свято виставкою / Б. Куманський //
Народне слово. - 2008. - 14 жовтня. - С. 3 Про урочистості з нагоди Дня художника
в Україні в обласному художньому музеї, де кіровоградські митці влаштували
виставку своїх робіт
2221.
Куманський Б. Ще одна сторінка творчості Бориса Вінтенка / Б. Куманський
// Народне слово. - 2009. - 21 травня. - С. 12 Фотоінформація про експонування в
обласному художньому музеї виставки графіки заслуженого художника України
Б.Вінтенка
2222.
Лапіна М. Міжнародний день музеїв / М. Лапіна // Народне слово. - 2011. 19 травня. - С. 5 Про основні напрямки діяльності Кіровоградського музею
музичної культури імені К.Шимановського та поповнення фондів музею завдяки
подарункам меценатів, колекціонерів, любителів музики
2223.
Левінська Т. "Ниточка" святкує перший ювілей / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2012. - 31 січня. - С. 8 Про виставку робіт декоративноужиткового мистецтва "Сонячна ниточка" в обласному художньому музеї, яка була
присвячена п’ятиріччю клубу народних ремесел "Ниточка"
2224.
Левінська Т. Збираючи легенди та історії родоводів / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 9 липня. - С. 7 Публікація про обласний конкурс
"Кращий музей Кіровоградщини", який організували департамент культури,
туризму та культурної спадщини ОДА, обласний та краєзнавчий музеї
2225.
Левінська Т. Народні розписи Ольги Коломієць / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2011. - 26 серпня. - С. 9 Про відкриття в художньому
музеї Осмьоркіна виставки творчих робіт кіровоградської художниці, майстра
вишивки О.Коломієць
2226.
Левінська Т. Скарби Ільїна доступні кожному / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 20 вересня. - С. 10 У статті розповідається про
унікальну колекцію Ільїна: частина колекції потрапила до краєзнавчого музею
(твори мистецтва, прилади, побутові речі, скульптури), частина - до обласної
наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського (рукописи і стародруки), про музейну
колекцію також можна дізнатися з альбомного видання П. Босого "Кунсткамера
Олександра Ільїна"
2227.
Левочко В. Митець і образ / В. Левочко // Кіровоградська правда. - 2011. - 29
листопада. - С. 4 Про відкриття в обласному художньому музеї виставки,
присвяченої пам’яті художника О.Логвинюка, який пішов з життя у 2004 році
2228.
Левочко В. Художники і музи / В. Левочко // Кіровоградська правда. - 2013.
- 12 березня. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрилася експозиція під
назвою "Її величність - жінка"

2229.
Левочко В. Яскравих людей значно більше, ніж сірих / В. Левочко //
Кіровоградська правда. - 2004. - 20 березня. - С. 3
Публікація циклу
"Співрозмовники" - це розповідь про літературно-меморіальний музей ім.І.К.
Карпенка-Карого та директора музею Катерину Лісняк, про те, як поповнюються
фонди, про пошуково-дослідницьку роботу. Інтерв`ю супроводжується
фотографіями
2230.
Лісниченко Ю. Ткане диво Олександри Пренко / Лісниченко Ю. // Вечірня
газета. - 2007. - 12 січня. - С. 2 В обласному художньому музеї відкрилася виставка
творів члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України
Олександри Пренко та її вихованців
2231.
Лутай О. Знам'янщина - рідний край / О. Лутай // Сільське життя. - 2006. - 24
травня. - С. 3 Директор районного краєзнавчого музею про історію району мовою
музейних експонатів
2232.
Любарський Р. Експресивні симфонії Михайла Надєждіна / Р. Любарський //
Народне слово. - 2013. - 31 січня. - С. 12 Відкриття виставки М.Надєждіна
відбулось в рамках нового проекту "Лауреати обласної премії у сфері
образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Осмьоркіна"
2233.
Любарський Р. Мистецький фреш / Р. Любарський // Народне слово. - 2012.
- 24 травня. - С. 20 Фоторепортаж про заходи, організовані обласними краєзнавчим
та художнім музеями в рамках міжнародної акції "Ніч музеїв"
2234.
Любарський Р. Наш вернісаж / Р. Любарський // Народне слово. - 2013. - 18
липня. - С. 20 У статті розповідається про виставки, які діють в обласному
художньому музеї: "Пам'яті Рябкова", "Образ "сплячої красуні", "Дніпро і
риболовля", "Химерне дзеркало", "На маківці літа"
2235.
Любарський Р. Скарбник старожитностей / Р. Любарський // Народне слово.
- 2013. - 29 серпня. - С. 20 Про домашню колекцію старожитностей кіровоградця
В.Нагорного, частина якої експонується на етнографічній виставці в обласному
краєзнавчому музеї
2236.
Любарський Р. Традиції і новаторство / Р. Любарський // Народне слово. 2012. - 2 лютого. - С. 8 Про нові форми роботи з прихильниками усіх видів
мистецтва, які використовують співробітники обласного художнього музею
2237.
Макей Л. Живописна Шевченкіана нашого краю / Л. Макей // Народне
слово. - 2009. - 5 березня. - С. 1, 10 У рамках відзначення 195-річчя від дня
народження Т.Г.Шевченка в обласному художньому музеї відкрилася виставка
живописних, графічних та скульптурних творів
2238.
Макей Л. Феєрія танцю пензля на папері / Л. Макей // Народне слово. - 2008.
- 16 жовтня. - С. 4 Про виставку японської каліграфії в обласному художньому
музеї
2239.
Матівос Ю. Позаростали стежки-доріжки до багатьох музеїв нашої області /
Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 2000. - 5 жовтня. - С. 4
2240.
Митрофаненко Ю. Подорож до центру України / Ю. Митрофаненко //
Освітянське слово. - 2005. - № 12. - С. 6 Розповідь про Добровеличківський
краєзнавчий музей
2241.
Музей імені Михайла Кутузова // Народне слово. - 2011. - 22 вересня. - С. 1
Повідомлення про відкриття в ЗОШ №35 Кіровоградської міської ради музею ім.
М.Кутузова
2242.
На побачення - в музей // Кіровоградська правда. - 2013. - 15 лютого. - С. 11
Обласний художній музей відкрив нову експозицію "Образи закоханих" до дня
Святого Валентина
2243.
На честь відважного партизана : В обласному краєзнавчому музеї
відкрилася виставка присвячена 110-річчю з дня народження партизанського

командира Іллі Даниловича Діброви // Кіровоградська правда. - 2001. - 11 серпня. С. 1
2244.
Надєждін А. Життя мовою графіки / Надєждін А. // Народне слово. - 2006. 23 серпня. - С. 2 Про виставку графічних робіт у художньо-меморіальному музеї
ім. О. Осмьоркіна члена Національної спілки фотохудожників України,
кіровоградця Віктора Хащініна
2245.
Надєждін А. Про музеї і не тільки ... / Надєждін А. // Освітянське слово. 2002. - № 10. - С. 8
2246.
Нетреба І. Крилатий музей / І. Нетреба // Народне слово. - 2011. - 14 квітня. С. 9 Інформація від помічника ректора ДЛАУ зі зв’язків з громадськістю О.Кушнір
про проект створення постійно діючого музею-авіаленду під відкритим небом на
базі льотної академії
2247.
Ноженко В. Їх повернуто до життя / В. Ноженко // Народне слово. - 2008. 27 листопада. - С. 3 Про реставраційні роботи, дослідження і збереження
музейного фонду обласного художнього музею завдяки колективу Національного
науково-дослідного реставраційного центру України
2248.
Ноженко В. Хто не пам`ятає Олену Орестівну? / В. Ноженко // Народне
слово. - 2004. - 27 липня. - С. 3 Розповідь про Олену Ноземцеву, видатного
музейного працівника, її біографія
2249.
Орел С. Знам`янська гілка його роду / С. Орел // Народне слово. - 2005. - 20
травня. - С. 4 Докладна розповідь про знам`янську гілочку родового дерева
Кобзаря та "Кобзарську світлицю" - єдиний на Кіровоградщині музей Тараса
Шевченка
2250.
Островська М. Місцеве громади матимуть свій музей / М. Островська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 13 серпня. - С. 2 Обласна рада виступила з
ініціативою створити такий музей на базі обласного краєзнавчого
2251.
Островська М. Хто малював Мурзилку й Буратіно? / М. Островська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 22 березня. - С. 12 До 115-річчя від дня
народження Амінадава Каневського в обласному художньому музеї розгорнули
експозицію найбільш відомих творів художника - карикатур та сатиричних
плакатів, ілюстрацій до дитячих книг
2252.
Пелехата Н. Експозиція як подарунок до ювілею / Н. Пелехата // Народне
слово. - 2013. - 31 жовтня. - С. 20 В Олександрівському музеї відкрито
експозиційний відділ, присвячений діяльності Анатолія Авдієвського
2253.
Петрович Ж. Ночь музеев в Кировограде / Ж. Петрович // Первая городская
газета. - 2013. - 23 мая. - С. 6 В областном художественном музее прошла
Всемирная акция "Ночь музеев"
2254.
Півмільйона за мініатюру Похитонова // Музеї України. - 2007. - № 6. - С.
40 На аукціоні російського та українського мистецтва в Лондоні мініатюру Івана
Похитонова "Гірський пейзаж з видом на озеро Женеви" було продано за 240 тис.
фунтів стерлінгів (майже 500 тис. доларів)
2255.
Погрібний В. Перший і єдиний музей української національної хореграфії /
В. Погрібний, А. Кривохижа // Народне слово. - 2007. - 20 жовтня. - С. 2 Народний
артист України, славетний хореограф, ініціатор відкриття першого і єдиного в
Україні музею української національної хореографії А.Кривохижа розповідає про
діяльність музею
2256.
Подаруй музею експонат // Народне слово. - 2004. - 20 липня. - С. 1 З
таким закликом звернувся до земляків обласний краєзнавчий музей. Програмаї
реалізації акції та плани щодо підведення підсумків - у інформаційній статті
"Народного слова"

2257.
Поезія й малярство - на рушнику одної долі // Кіровоградська правда. - 2009.
- 13 березня. - С. 11 Про відкриття у дні пам`яті Тараса Шевченка в обласному
художньому музеї виставки художніх творів, присвячених великому Кобзарю
2258.
Полулях С. Про них мріє Лувр : Покоління-ХХІ / С. Полулях //
Кіровоградська правда. - 2007. - 17 липня. - С. 3 Виставка дипломних робіт
випускників художньо-графічного відділення мистецького факультету КДПУ:
огляд експозиції
2259.
Полячок О. Буде музей Шимановського / О. Полячок // Вечірня газета. 2005. - 16 грудня. - С. 5 Про створення музею відомого польського композитора,
уродженця нашого краю Кароля Шимановського
2260.
Романов, Любомир. Від Винниченка до Куценка / Любомир Романов //
Народне слово. - 2013. - 17 жовтня. С. 10 Виставку "Літературна
Кіровоградщина", присвячену 75-річчю області, презентовано в міському
літературному музеї
2261.
Романюк Л. Писанкові обереги родини Стороженків / Л. Романюк //
Народне слово. - 2010. - 13 квітня. - С. 8 Про презентацію в обласному
краєзнавчому музеї виставки робіт декоративно-ужиткового мистецтва родини
Стороженків
2262.
Семененко В. Перлини минулого - у державному музеї-заповіднику Івана
Тобілевича "Хутір Надія" : До 70-річчя області / В. Семененко // Зоря. - 2008. - 30
серпня. - С. 3 Про цінні та рідкісні експонати музею зі слів Валентини Тобілевич,
берегині Хутора Надії
2263.
Степанова О. Художник художникам / Степанова О. // Репортер. - 2007. - 10
декабря. - С. 8 В меморіальному музеї ім. О.Осмьоркіна відбулося вручення премії
його імені лауреатам цього року - художнику Ф.Полонському, автору станкових і
монументальних
робіт
А.Дворському,
головному
редактору
журналу
"Изобразительное искусство" А.Федоруку
2264.
Тишко С. Світловодські барви / С. Тишко // Народне слово. - 2010. - 30
березня. - С. 4 Директор Світловодського міського краєзнавчого музею розповідає
про виставку робіт місцевих народних умільців
2265.
Ткаченко Т. Картинна галерея Петра Оссовського "Світ і Вітчизна" / Т.
Ткаченко // Музеї України. - 2007. - № 4. - С. 7 Про відкриття відділу
Кіровоградського обласного художнього музею - картинної галереї народного
художника СРСР Петра Оссовського, який мешкає в Росії, а перші шість років
життя прожив на Кіровоградщині
2266.
У галереї "Єлисаветград" презентовано безцінні документи // Народне
слово. - 2013. - 19 вересня. - С. 11 Виставка автографів театральних діячів та
людей, причетних до врятування і відродження Хутора "Надія", експонується у
галереї "Єлисаветград", незабаром цінні документи передадуть до музею Хутора
"Надія"
2267.
Френчко Л. Перлини художнього музею : 10-річчя створення на базі
картинної галереї обласного художнього музею. Виставка "Перлини фондів
художнього музею" / Френчко Л. // Фаворит. - 2003. - 16 січня. - С. 10
2268.
Харченко Ю. 25 років і сотні сторінок / Ю. Харченко // Кіровоградська
правда. - 2010. - 21 травня. - С. 12 Про виставку "Спочатку було слово..." в
літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого, присвячену історії
створення та діяльності НСПУ області
2269.
Харченко Ю. Італія Петра Оссовського / Ю. Харченко // Народне слово. 2013. - 31 січня. - С. 12 Виставка картин О.Оссовського в картинній галереї
Оссовського, присвячена Італії, створювалась в 60-ті роки як реакція на цензурний
гніт сталінщини і була новим явищем у радянському мистецтві

2270.
Храпова Т. Художник без віку / Храпова Т. // Народне слово. - 2006. - 15
серпня. С. 1 До 120-річчя з дня народження художника-земляка О.Ф.
Фойницького та 105-ї річниці художника М.П. Глущенка в обласному художньому
музеї відкрито виставку
2271.
Чернова В. Дарунок музею, або Неповторний талант митця / В. Чернова //
Народне слово. - 2012. - 30 серпня. - С. 9 Стаття-персоналія про відомого
українського скульптора-медальєра В.Попова зі Світловодська, який передав у
дарунок художньо-меморіальному музею О.О.Осмьоркіна бронзові пам’ятні медалі
видатних наших земляків
2272.
Шимановський - відомий і невідомий // Кіровоградська правда. - 2008. - 23
травня. - С. 16 Про святкування Міжнародного дня музеїв у музеї музичної
культури ім.Кароля Шимановського
2273.
Юрченко О. Кировоградскому художественному музею исполнилось 20 лет
/ О. Юрченко // Первая городская газета. - 2013. - 17 января. - С. 10 Публикация о
выставке, которая открылась 4 января в Кировоградском областном
художественном музее и приуроченная 20-летию его рождения
1.29. Туризм
КНИГИ
2274.
Золотими стежками Ексампею
/ Управління культури і туризму
Кіровоградської
облдержадміністрації,
Обл.
організація
нац.
спілки
фотохудожників України. - Кіровоград. - 2008 / авт. передм. Олександр Босий. Кіровоград, [2008]. - 30,[1] с.: фото.кол.
2275.
Золотими стежками Ексампею
/ Управління культури і туризму
Кіровоградської
облдержадміністрації,
Обл.
організація
нац.
спілки
фотохудожників України. - Кіровоград. - 2009 / авт. передм. Сергій Шевченко. Кіровоград, 2009. - 31 с. : фото.кол.
2276.
Золотими стежками Ексампею
/ Управління культури і туризму
Кіровоградської
облдержадміністрації,
Обл.
організація
нац.
спілки
фотохудожників України. - Кіровоград. - 2010 / авт. передм. Олег Бабенко. Кіровоград, 2010. - 27 с. : фото. Кол.
2277.
На сонячній долоні степу Кіровоградщини : брошура / Кіровоградська
облдержадміністрація, Управління культури і туризму ; Кіровоградська обласна
державна адміністрація, Управління культури і туризму. - Кіровоград : ТЕМАПлюс, [2006]. - 1 буклет : кол.іл
2278.
На сонячній долоні степу Кіровоградщини : Комплект листівок /
Кіровоградська обласна державна адміністрація. Управління культури і туризму. Кіровоград : ТЕМА-Плюс, Б. р. - 12 с. : фото.кол.
2279.
Сільський зелений туризм на Кіровоградщині [Текст] / Упр. культури і
туризму Кіровоградської обл. держ. адм. - Кіровоград : [б. в.], [2011]. - [16] с.
2280.
Туристично-краєзнавчі дослідження [Текст] : збірник наук. статей / Редкол.:
О. О. Бейдик, В. О. Горбик, В. К. Євдокименко та ін.; Федерація профспілок
України, Ін-т туризму. - К. : [б. и.], 2005 - Вип. 6. - 2005. - 473,[3] с.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
2281.
Адабаш Н. Новгородківщина туристична : 27 вересня - День туризму / Н.
Адабаш // Новгородківські вісті. - 2008. - 26 вересня. - С. 2 Перелік привабливих

для туристів місць Новгородківщини з погляду методиста з питань охорони
куьтурної спадщини та туризму
2282.
Александрова С. Чемоданное настроение / С. Александрова // Репортер. 2006. - 5 июня. - С. 8 В обласній філармонії 15 районних туристичних агенств, а
також агенства з деяких інших областей стали учасниками виставки-ярмарки
"Кіровоградщина. Туризм-2006"
2283.
Бабанська Н. Монастирище розкриває свої таємниці дітям / Н. Бабанська //
Народне слово. - 2011. - 27 жовтня. - С. 20 Розповідь про проект для туристичної
діяльності на місцевих маршрутах Кіровоградщини
2284.
Бажан Є. Чому сільський зелений туризм ? / Є. Бажан // Фаворит. - 2003. - 5
червня. - С. 6
2285.
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4, січень. С. 1-12
2286.
Босько В. Кіровоградщина туристична: від terra inkognita - до землі
обітованої : Інтерв`ю з нач. управління з питань фізичної культури, спорту і
туризму облдержадміністрації В.Ковальовим / В.Босько // Народне слово. - 2001. 24 квітня. - С. 4
2287.
Бринза О. Зеленому туризму - зелене світло? / О. Бринза // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 8 червня. - С. 2 В приміщенні обласної філармонії була
організована виставка-ярмарок "Кіровоградщина. Туризм-2006" з метою
представлення туристичного потенціалу області напередодні літнього сезону
2288.
Вацык С. Развитие туризма на Кировоградщине : Ежегодно туризм
ежегодно приносит в бюджет области около 500 тысяч гривен / Вацык С. // Наша
газета. - 2002. - 3 октября. - С. 3
2289.
Волчок О. Знам`янщина запрошує туристів : Сільський зелений туризм / О.
Волчок // Сільське життя. - 2008. - 28 травня. - С. 2 Дано опис п`яти маршрутів для
екскурсій, а також перелік пам`ятних місць на території району та санаторнооздоровчих закладів
2290.
Волчок О. Сільський зелений туризм : Планування організації діяльності /
О. Волчок // Сільське життя. - 2007. - 27 червня. - С. 4 Консультація начальника
відділу культури та туризму РДА
2291.
Гайда Л. Володимир Винниченко і наше місто. Пішохідний туристський
маршрут / Л. Гайда // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 44 листопад. С. 11-14
2292.
Гаращенко М. Сільському туризму в регіоні - розуміння та загальну
підтримку / М. Гаращенко // Новоукраїнські новини. - 2007. - 26 травня. - С. 1
Автор публікації - директор музею історії району про участь земляків у низці
заходів, у т.ч. обласних, присвячених розвитку туристичної галузі
2293.
Гладишевська Н. Подорож козацькими стежками / Н. Гладишевська //
Сільський вісник. - 2005. - 1 листопада . - С. 3 Керівник гуртка "Спортивне
орієнтування", вчитель Улянівської школи про участь у районній краєзнавчотуристичній експедиції "Козацькими шляхами" до Холодного Яру
2294.
Головко С. Стежками рідного краю : 27 вересня - День туризму / С. Головко
// Слово і час. - 2004. - 25 вересня. - С. 4
2295.
Головко С. Урбаністичний туризм / С. Головко // Народне слово. - 2011. - 21
липня. - С. 6 Автор публікації поклав за мету відвідати всі обласні центри України
та ще кілька міст, що його приваблюють, і вже здійснив 17 мандрівок, про які
розповідає читачам "Народного слова"
2296.
Гонзур Ю. Отдыхаем по-кировоградски! / Ю. Гонзур // 100-й округ. - 2007. 10 мая. - С. 3 В БК ім. Компанійця пройшла виставка-ярмарок "Кіровоградщина.
Туризм-2007", на якій були представлені яскраві, неповторні куточки нашої
області, де можна відпочинуть і насолодитися природою

2297.
Грабажей І. Відкриваємо туристичний сезон / І. Грабажей // Народне слово. 2013. - 9 травня. - С. 13 Нові можливості туристичного бізнесу області, маршрути,
послуги та ін.
2298.
Грабажей І. І риба ловилась, і чаєм та млинцями грілись! Санчата : Санчата,
ковзанки, ярмарки та загартування зимового турсезону / І. Грабажей //
Кіровоградська правда. - 2012. - 20 березня. - С. 6 Огляд новорічно-різдвяних свят
та дозвіллєвих турів у різних селах Кіровоградської області, які пропонувалися
туристичними підприємствами області
2299.
Грабажей І. ПоФануФест. Для фанів зеленого туризму / І. Грабажей //
Кіровоградська правда. - 2011. - 26 серпня. - С. 9 Інформація про молодіжний
літературно-музичний фестиваль "ПоФануФест" у с.Соломія Гайворонського
району, який мав на меті розвиток та популяризацію зеленого туризму в області
2300.
Грабажей І. Туризм зелений, туризм білий / І. Грабажей // Народне слово. 2011. - 8 грудня. - С. 12 Публікація про участь туристичних підприємств
Кіровоградщини, митців народного та декоративно-ужиткового мистецтва у низці
всеукраїнських заходів туристичного спрямування
2301.
Доля Н. Активізувати туристичний потік в Розумівку / Н. Доля // Вперед. 2013. - 14 вересня. - С. 1 У статті розповідається про нараду з питань покращення
ефективності діяльності історико-архітектурного заповідника родини Раєвських,
яка відбулася у Розумівці
2302.
Доля Н. На Олександрівщині стартував Всеукраїнський туристичний
чемпіонат / Н. Доля // Вперед. - 2013. - 16 липня. - С. 2 У статті розповідається про
42 чемпіонат України з пішоходного туризму серед юніорів та третій чемпіонат з
велосипедного туризму
2303.
Домашній відпочинок в Нечаївці // Степовий край. - 2007. - 4 серпня. - С. 5
Запрошення, фотосесія та реквізити - агрооселя в селі Компаніївського району
пропонує цікавий і незвичний для традиційного відпочинку перелік заходів та
послуг
2304.
Желєзнякова І. "Поринь у ніч Різдва" / І. Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 18
січня. - С. 3 Про святкування Різдва у с. Соколівське
2305.
Желєзнякова, Ірина. Зелений туризм як один із шляхів розвитку сільських
територій / Ірина Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 24 серпня. - С. 2 За матеріалами
обласного семінару-наради "Сільський зелений туризм як перспективний напрям
діяльності фермерських та особистих селянських господарств області"
2306.
Зелені перспективи Кіровоградщини // Народне слово. - 2013. - 22 серпня. С. 11 Про необхідність розвивати зелений туризм за прикладом західних областей,
або вивчаючи вже набутий місцевий досвід. Як приклад, згадується садиба "У
Мікуліча"
2307.
Іванівський грант - 50 тисяч гривень // Долинські новини. - 2005. - 16
листопада . - С. 1 На Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування переміг проект "Розвиток сільського туризму на
території Іванівської сільської ради "Знай. Люби. Бережи"
2308.
Квітка В. Туризму місто сказало "Так": Плани влади / В. Квітка //
Олександрійські відомості. - 2006. - 9 листопада. - С. 2
2309.
Кіровоградська область: Четверта всеукраїнська виставка-ярмарок
сільського туризму "Українське село запрошує" // Туризм сільський, зелений. 2006. - ІІ (Квітень-червень). - С. 18 Подається коротко відомості про участь кожної
області України, у т. ч. Кіровоградщини, в Четвертій всеукраїнській виставціярмарку сільського туризму "Українське село запрошує"
2310.
Кіровоградщина - Степова Україна / О. Босий // Нова газета. - 2009. - 7
травня. - С. 12 ; Нова газета. - 2009. - 14 травня. - С. 12 За матеріалами
краєзнавчого путівника "Золотими стежками Ексампею" за редакцією О.Босого

2311.
Козлова Т. Туризм в Светловодском районе: быть или не быть? / Т. Козлова
// Новости турбизнеса. - 2006. - № 14 (июль). - С. 12-18
2312.
Косарєва О. Екскурсоводів у нас - хоч греблю гати / О. Косарєва //
Кіровоградська правда. - 2012. - 27 листопада. - С. 2 Ліцензію на здійснення
екскурсійної діяльності в області отримали більше сотні спеціалістів, про це
повідомили на засіданні громадської ради з питань розвитку туризму в
Кіровоградській області
2313.
Культурні зрушення // Новини Кіровоградщини. - 2013. - 7 березня. - С. 3
Директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини
облдержадміністрації Валентина Животовська прозвітувала перед журналістами
про здобутки у галузі культури області за минулий рік
2314.
Левінська А. Цікаве - поруч! / А. Левінська // Новини Кіровоградщини. 2013. - 30 травня. - С. 9 Стаття про туристичні місця Світловодського району
2315.
Левінська Т. Збираючи легенди та історії родоводів / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 9 липня. - С. 7 Публікація про обласний конкурс
"Кращий музей Кіровоградщини", який організували департамент культури,
туризму та культурної спадщини ОДА, обласний та краєзнавчий музеї
2316.
Левінська Т. Кіровоградщина туристична під одним крилом. Центральноукраїнським / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 5 жовтня. - С. 12 Про
І Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль, який пройшов в
обласному краєзнавчому музеї
2317.
Левінська Т. Монастирище - український Стоунхендж / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2011. - 19 серпня. - С. 9 Автор ділиться власними
враженнями від відвідування Монастирища, яке знаходиться неподалік села
Завтурове Устинівського району
2318.
Левінська Т. На прощу - до Богдана / Т. Левінська // Кіровоградська правда.
- 2012. - 9 жовтня. - С. 8 Розповідь про подорож педагогічного колективу школи
№22 селища Гірничого до колиски українського повстанського визвольного руху містечка Чигирин
2319.
Левінська Т. Тисячу гривень на розвиток туризму / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2013. - 13 серпня. - С. 2 На засіданні громадської ради
при ОДА оприлюднили цифру: всього 1000 грн. виділено на розвиток туризму,
конкретніше, на реалізацію проекту "Креативне місто". Йшлося також про те, яких
заходів необхідно вжити, щоб зробити область і місто привабливими для туристів
2320.
Левінська Т. Чим може здивувати наша область, аби туристи залишали тут
гривні та "зелень"? / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2011. - 30 серпня. - С.
5 Розгорнутий матеріал про зелені куточки Кіровоградщини, які будуть цікаві для
туристів
2321.
Лісниченко Ю. У Чорний ліс - на відпочинок / Лісниченко Ю. // Вечірня
газета. - 2006. - 29 вересня. - С. 7
2322.
Лісова О. Новгородківщина туристична / О. Лісова // Новгородківські вісті.
- 2009. - 22 травня. - С. 1 Перспективи зеленого туризму району із переліком осіб,
що розпочинають цей напрямок туризму
2323.
Лісова О. Сільський зелений туризм, школа мистецтв і кілька слів про
бібліотеки : Інтерв`ю з Людмилою Тищенко, начальником відділу культури і
туризму РДА / О. Лісова // Новгородківські вісті. - 2006. - 29 вересня. - С. 2
2324.
Любарський Р. Гайворонщина - перлина Поділля / Р. Любарський, Л. Білоус
// Народне слово. - 2012. - 22 листопада. - С. 20 Про туристичні маршрути
Гайворонщиною
2325.
Макей Л. На честь Дмитра Чижевського / Л. Макей // Народне слово. - 2007.
- 22 травня. - С. 1 За пропозицією краєзнавця Анатолія Кохана на карту-схему
маршрутів зеленого туризму Олександрійщини нанесено хутір Секретарівку, де, як

вдалося уточнити досліднику, народився всесвітньо відомий вчений Дмитро
Чижевський
2326.
Манжул В. Сільський зелений туризм - розв`язання проблем зайнятості /
Манжул В. // Вечірня газета. - 2004. - 5 листопада. - С. 8
2327.
Матівос Ю. Там, де Ятрань... / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2011. 19 серпня. - С. 10 Автор розповідає про мальовничі куточки на річках Синюсі і
Ятрань, що в Новоархангельському районі
2328.
Маштаков С. До промислової слави Світловодська має додатися й
туристична / Маштаков С. // Народне слово. - 2007. - 31 травня. - С. 2 Про виїзне
засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові
кіровоградської облради до Світловодська
2329.
Мельник В. Зелений туризм набирає обертів / В. Мельник // Сільське життя
(Добровеличківський р-н). - 2008. - 19 червня. - С. 3 Участь району у виставціярмарку "Кіровоградщина. Туризм-2008"
2330.
Михалевська Р. Калейдоскоп туристських буднів / Михалевська Р. //
Народне слово. - 2010. - 30 листопада. - С. 4 Про різноманітні цікаві заходи, які
відбувалися в рамках роботи обласного центру туризму
2331.
Михалевська Р. Обласний центр туризму і краєзнавства / Михалевська Р. //
Освітянське слово. - 2002. - травень. - С. 8
2332.
Михалевська Р. Туризм гарантує змістовне дозвілля / Михалевська Р. //
Народне слово. - 2006. - 19 вересня. - С. 3 Стаття про семінар-практикум для
керівників туристично-краєзнавчих гуртків області, їх діяльність та перспективу
розвитку туристичної і краєзнавчої роботи
2333.
Нетреба І. Арсенівка. Екскурсія у заповідні бур’яни? / І. Нетреба // Народне
слово. - 2011. - 16 червня. - С. 1, 4 Стаття про необхідність відродження музейноприродного заповідника "Тобілевичі" на території села Арсенівки
2334.
Нечаївка може стати Меккою для туристів : Заповідними стежками
Компаніївщини // Степовий край. - 2010. - 7 серпня. - С. 4 Поштовхом до розвитку
зеленого туризму стало розміщення в Інтернеті відомостей про Нечаївку учнями
місцевої школи разом з учителем інформатики
2335.
Ніколаєвська Л. Чи стане Знам`янщина туристичним брендом? / Л.
Ніколаєвська // Сільське життя. - 2010. - 1 вересня. - С. 2 Рекреаційні маршрути
району, що передбачені програмою "Центральний регіон 2015"
2336.
Ножнов М. Багаття : Нотатки натураліста / М. Ножнов // Краєзнавство.
Географія. Туризм. - 2003. - № 11. - С. 22
2337.
Ножнов М. Онуфріївське чудо / М. Ножнов // Краєзнавство. Географія.
Туризм. - 2003. - №5. - С. 22
2338.
Онойко Юрій. Сучасний стан, умови, проблеми та перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в межах Кіровоградської області / Юрій Онойко,
Валерія Кролік, Любов Твердоступ // Туризм сільський, зелений. - 2012. - № 11
липень-грудень. - С. 21-23
2339.
Орел Г. Кіровоградщина туристична : До всесвітнього дня туризму / Г.
Орел // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2007. - 4 жовтня. - С. 3
Рекреаційний потенціал району та його перспективи
2340.
Перспективи зеленого туризму у нас є : До Всесвітнього дня туризму //
Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2009. - 26 вересня. С. 2
Добровеличківський районний краєзнавчий музей презентує маршрут
"Туристичними стежками Добровеличківщини"
2341.
Петрович Ж. Маршрут выходного дня: Светловодский район / Ж. Петрович
// Первая городская газета. - 2013. - 30 мая. - С. 6 Материал о туристических
местах Светловодского района

2342.
Пікуліна Н. Разом з нами люди пізнають світ / Н. Пікуліна // Наш бізнес. 2005 . - 1 січня . - С. 8 Інтерв`ю керівника кіровоградського туристичного
агенства "Супутник-Кіровоград"
2343.
Погрібний В. До розсипів Золотого Поля / В. Погрібний // Кіровоградська
правда. - 2008. - 23 грудня. - С. 5 Фрагменти бесіди з начальником управління
культури і туризму облдержадміністрації
2344.
Полєва К. "Ексампей"- пошук істини / К. Полєва // Краєзнавство. Географія.
Туризм. - 2003. - квітень. - С. 17
2345.
Полулях І. Кіровоградщино, ти - прекрасна! / І. Полулях // Кіровоградська
правда. - 2008. - 1 лютого. - С. 16 Про презентацію Кіровоградської області на
другому етапі загальнонаціональної акції "Сім природних чудес України", де
голова обласної ради М.Сухомлин представив відомості про природні дива нашої
області, які претендують на включення до відомих природних чудес України
2346.
Полулях С. Ударимо туризмом по бездоріжжю / С. Полулях //
Кіровоградська правда. - 2009. - 28 липня. - С. 3 Матеріал про виїзне засідання
президії обласної ради, присвячене напрацюванню конкретних туристичних
маршрутів Кіровоградщини та вивченню досвіду з цього питання Черкаської
області
2347.
Полулях С. Хто дасть зелену вулицю зеленому туризму? / С. Полулях //
Кіровоградська правда. - 2009. - 26 травня. - С. 5 Інформація стосовно необхідності
розробки проекту маршрутів зеленого туризму Кіровоградщини
2348.
Про підготовку та проведення Року туризму і курортів в Україні у
Світловодському районі : План основних заходів // Вісті Світловодщини. - 2007. 26 квітня. - С. 2
2349.
Пташник Т. Млин сумує за роботою й колишньою славою... / Т. Пташник //
Кіровоградська правда. - 2012. - 22 червня. - С. 12 Розповідь про водяний млин,
що знаходиться на річці Ятрань у селі Давидівка Голованівського району
2350.
Путешествуйте по "Меридиану" // Коммивояжер. - 2003. - № 4. - С. 21
2351.
Рутковська О. Липнязькі дивоцвіти / Рутковська О. // Краєзнавство.
Географія. Туризм. - 2003. - січень, № 4. - С. 19-21
2352.
Сергеев Г. Светлица пани Нины / Г. Сергеев // Олександрійський тиждень. 2010. - 7 жовтня. - С. 4 Розповідь про світлицю-музей та участь господарки у двох
проектах з зеленого туризму - "Коровай дружби" та "Весільні маршрути"
2353.
Слободяник Л. Сільський зелений туризм : 2008 рік - рік туризму в Україні
/ Л. Слободяник // Гайворонські вісті. - 2008. - 27 травня. - С. 2 Туристичний
потенціал Гайворонщини та реквіити, за якими можна отримати додаткову
інформацію тим, то бажає зайнятися організацією зеленого туризму в районі
2354.
Собчук В. Приходьте до "СКІФу" - це цікаво! / В. Собчук // Молодіжне
перехрестя. - 2007. - 12 квітня. - С. 11 Керівник гуртка юних археологів "СКІФ"
при Кіровоградському обласному центрі туризму, краєзнавства, спорту та
екскурсій учнівської молоді на базі школи № 26 про діяльність цього гуртка
2355.
Тільнова І. Караван у вушку голки : Подорожувати із "фундаментом" на
колесах / І. Тільнова // Кіровоградська правда. - 2011. - 19 квітня. - С. 8 Про
перший у Кіровограді зліт караванерів - власників будиночків на колесах розповідає один із організаторів, кіровоградець О.Лунгул
2356.
Тільнова І. Кіровоградщина туристична: говорили-балакали / І. Тільнова //
Кіровоградська правда. - 2010. - 17 грудня. - С. 2 Інформація стосовно
організаційних заходів щодо розвитку туризму на Кіровоградщині і підсумки
проведених робіт
2357.
Федоров М. Як намазати медом шлях туристів нашим краєм / М. Федоров //
Кіровоградська правда. - 2011. - 17 червня. - С. 4 Фоторепортаж про цьогорічну
виставку-ярмарок "Кіровоградщина. Туризм-2011", яка відбулася в Долинській

2358.
Ціціма О. Це і є справжній відпочинок / О. Ціціма // Сільський вісник. 2007. - 3 березня. - С. 6 Публікація відкриває зміст поняття "сільський зелений
туризм" як складової соціально-економічного розвитку сіл і не містить відомостей
про конкретні адреси досвіду зеленого туризму у нашому краї
2359.
Чермак Л. Природі й історії назустріч / Л. Чермак // Новомиргородщина. 2007. - 20 жовтня. - С. 3 Інтерв`ю з відповідальною за роботу по туризму РДА
стосується залучення сільського населення до мережі туристичних садиб, участі
району у всеукраїнській виставці, а також проблем молодіжного туризму. Йдеться
також про відкриття нового маршруту - Новомиргород-Троянове
2360.
Черняков І. "Географічне серце" сучасної України / І. Черняков //
Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1997. - №38. - С. 1
2361.
Чечель, Анатолій. П’ятеро в човні під Очаковом / Анатолій Чечель //
Кіровоградська правда. - 2011. - 4 жовтня. - С. 6 Автор розповідає про відпочинок
і рибалку на Чорному морі біля міста Очаків
2362.
Чорний О. Вони допомогають пізнавати світ : Інтерв`ю з директором
туристичної фірми "Супутник-Кіровоград" Наталею Пікуліною / Чорний О. //
Народне слово. - 2002. - 26 вересня. - С. 1, 4
2363.
Чорний О. Щоб туризм наповнював бюджет : Актуальна тема / Чорний О. //
Народне слово. - 2004. - 30 вересня. - С. 4
2364.
Шверненко О. Через гори, через доли - за мрією / О. Шверненко // Сільські
вісті. - 2013. - 12 квітня. - С. 5 Розповідь про Леоніда Балацького, який ще в
дитинстві захопився географією і мріє проїхати Україну до крайніх координат у
різних напрямках
2365.
Шевченко С. Зачарувала тундра російського географа з українського степу
Андрія Журавського / С. Шевченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - №
4, січень. - С. 18
2366.
Шкабой В. Монументальне місто / В. Шкабой // Народне слово. - 2011. - 10
листопада. - С. 20 Враження автора статті після відвідин Харкова
2367.
Що може запропонувати туристам гостинна компаніївська земля? //
Степовий край. - 2011. - 2 липня. - С. 4 Кортка інформація про туристичну
виставку-ярмарок у Долинській містить перелік туристично-рекреаційних
можливостей Компаніївщини
1.30. Охорона пам`яток історії та культури
КНИГИ
2368.
Береже село історію : з досвіду роботи громадського історичного музею сіл
Петрокорбівської сільської Ради Новгородківського району / Кіровоградська
обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
(Кіровоград) ; сост. П. П. Дорошенко. - Кіровоград : Облполіграфвидав, 1990 1
буклет
2369.
Визначні пам’ятки та історичні місця Бобринеччини : Інформаційний
проспект / Відп. за випуск Лариса Гребень,. - Бобринець : Новий день, 2006. - 6 с. :
іл
2370.
Виховуємо на героїчних традиціях : з досвіду роботи первинної організації
товариства охорони пам’яток Історії та культури Кіровоградського заводу
сільськогосподарських машин "Червона зірка" : буклет / Обл. організація укр. т-ва
охорони пам'яток Історії та культури, Ленінська районна організація т-ва охорони
пам'яток Історії та культури м. Кіровограда. - Кіровоград : Облполіграфвидав, 1981.
-8с

2371.
За ленинское отношение к памятникам древности : метод. реком. в помощь
лекторам / Кировоградский областной комитет Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи Украины, Кировоградская областная организация Украинского
общества охраны памятников истории и культуры. - Кировоград : б. и., 1978. - 27 с.
2372.
За ленинское отношение к памятникам древности : метод. реком. в помощь
лекторам / Кировоградский областной комитет Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи Украины, Кировоградская областная организация Украинского
общества охраны памятников истории и культуры. - Кировоград : б. и., 1978. - 27 с.
2373.
Использование архивных документов в деле изучения, увековечивания и
пропаганды памятников научно-технического прогресса и трудовой славы [Текст] :
(Методические рекомендации) / Кировоградская обл. орг. о-ва охраны памятников
истории и культуры ; Сост. С.М. Бонфельд . - Кировоград : [б. и.], 1988. - 14,[1] с.
2374.
Казьмирчук, Григорий Дмитриевич.
Памятные места декабристов на
Кировоградщине : методические рекомендации к 160-летию со дня восстания
декабристов / Григорий Казьмирчук, Тарас Бабак ; Украинское общество охраны
памятников истории и культуры, Кировоградская областная организация, КГПИ
им. А. С. Пушкина. - Кировоград : [б. и.], 1985. - 26 с.
2375.
Матівос, Юрій Миколайович. Пам'ятники і пам'ятні місця революційної
слави Кіровоградщини [Текст] : Маршрути екскурсій / Юрій Матівос, ; Кіровогр.
обл. організ. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. - Кіровоград :
Облполіграфвидав, 1989. - 8 с. - (Сер. "Люби і знай свій рідний край")
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
2376.
Авдєєв А. Унікальна пам`ятка під загрозою / А. Авдєєв // Музеї України. 2011. - №3. - С. 32 Йдеться про унікальний памятник архітектури - одну з перших
у світі гіперболоїдних конструкцій - сталеву ажурну сітчасту водонапірну башту
2377.
Босий, Павло. Чи болить нам доля Кіровограда? / Павло Босий // Народне
слово. - 2013. - 15 серпня. - С. 3 Автор продовжує обговорення актуальної теми
міської інфраструктури, збереження пам’яті про історичне минуле та пам’яток
культури на тлі неконтрольованої приватизації земель, незаконного будівництва,
порушення екологічного балансу на берегах Інгулу, невиправданого знищення
дерев у місті та інших резонансних подій
2378.
Гриценко О. Гриценкова криниця / О. Гриценко // Колос. - 2012. - 24
листопада. - С. 4 Про розбудову, яку облаштовано біля джерела, яке має назву
"Гриценкова криниця"
2379.
Гуріна Л. Тенденція грабунку пам’яток історії набуває загрозливого
характеру / Л. Гуріна // Народне слово. - 2012. - 26 липня. - С. 13 Статус об’єкта,
що охороняється державою як пам’ятка історії, не гарантує від грабунку "чорними
археологами" курганів області. У публікації - реальний стан справ
2380.
Дві пам`ятки археології // Народне слово. - 2011. - 7 липня. - С. 3
Кіровоградська міська рада взяла на контроль стан пам`яток на території міста, з
яких дві - археологічні, 90 - історичних, 9 - монументаьного мистецтва. До вересня
ц.р. міський відділ культури і туризму повинен визначити балансоутримання
пам`яток та їхній стан
2381.
Зеленяк А. Культурна спадщина району / А. Зеленяк // Слово і час. - 2011. 23 квітня. - С. 2 Закони України, які діють у випадках визначення приналежності
памяток до форм власності
2382.
Іванченко О. Музей - справа делікатна / О. Іванченко // Олександрійський
тиждень. - 2013. - 29 серпня. - С. 2 Публікацію підготовлено як відповідь на лист
читача щодо збереження експонатів музею, які є надбанням народу

2383.
Кировоградская "Катюша" отправляется на капитальный ремонт //
Ведомости Плюс. - 2010. - 12 февраля. - С. 6 Пам'ятник легендарній "Катюші", що
по вулиці Короленка 25 в Кіровограді, буде знято з постаменту на реставрацію.
Планується повернення відреставрованої машини БМ-13 (ЗІС -6 ) "Катюша" на
квітень нинішнього року
2384.
Любарський Р. Курган № 79: проблема дослідження і зберігання культурної
спадщини / Р. Любарський // Народне слово. - 2011. - 21 липня. - С. 9 Публікація у
вигляді інтерв`ю з М.Тупчієнком, кандидатом історичних наук, старшим
викладачем КНТУ, керівником археологічно-пошукової експедиції, дає відповіді на
питання щодо результатів експедиції та інформує про актуальну проблему, що має
бути вирішена невідкладно, а саме - утворення спеціальної археологічної служби в
Кіровоградській області
2385.
Мариинская Е. Храмы, взывающие о помощи / Е. Мариинская //
Олександрійський тиждень. - 2012. - 6 грудня. - С. 4 В Олександрійському
краєзнавчому музеї відкрилась виставка, нещодавно експонована в ОУНБ ім.
Д.І.Чижевського
2386.
Матко К. Лита Могила не зникне / К. Матко // Народне слово. - 2010. - 3
серпня. - С. 4 Готується встановлення пам`ятного знака на місці знаходження
кургану: буде насипано також могилу і встановлено на ній кам`яну бабу
2387.
Моліс О. Пам`ять і... вандали / О. Моліс // Знам'янські вісті. - 2011. - 20
квітня. - С. 2 Сплюндровано меморіальний комплекс на кладовищі - понівечено
статую Воїна. Публікація містить розповідь про Військово-меморіальне
кладовище, перелік статей Закону України щодо порушення кримінальних справ за
аналогічні злочини
2388.
Наливайська В. І знову по головне - охорону пам`яток / В. Наливайська //
Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2011. - 14 квітня. - С. 2 Загальна
характеристика та шляхи вирішення проблеми охорони пам`яток без посилань на
конкретні місцеві пам`ятки
2389.
Пирля З. Пам’ятний знак є : Пам’ятний хрест на честь Анни Дмитрян / З.
Пирля // Честь хлібороба. - 2010. - 11 грудня. - С. 2 Бобринчани прагнуть
збудувати каплицю на честь святого Пантелеймона, а на честь землячки А.Дмитрян
встановили пам’ятного хреста
2390.
Пшеничний В. Заповіднику потрібні не наміри, а гроші / В. Пшеничний //
Кіровоградська правда. - 2011. - 26 липня. - С. 2 6-8 вересня відбудеться
міжнародна науково-практична конференція, приурочена до 240-річчя від дня
народження
М.М.Раєвського.
Очікується
підписання
трьохстороннього
Меморандуму спільних намірів трьох країн щодо розвитку заповідника
2391.
Семененко В. Збережемо минуле задля майбутнього / В. Семененко // Зоря. 2010. - 17 квітня. - С. 1, 3 Інтерв`ю з провідним методистом з охорони культурної
спадщини напередодні Міжнародного дня пам`яток та визначних історичних місць
стосується пам`яток Кіровоградського району
2392.
Смолікова Л. Кожна пам`ятка потребує нашої уваги / Л. Смолікова // Зоря. 2011. - 16 квітня. - С. 4 Загальна характеристика стану пам`яток району
2393.
Томашевська С. Бути чи не бути маленькому Парижу? / С. Томашевська //
Народне слово. - 2013. - 19 вересня. С. 13 Для вирішення питання
неконтрольованої реклами, яка псує архітектурне обличчя міста, здійснюється
ініційована керівництвом області інвентаризація рекламних носіїв, після чого ті з
них, що не відповідають нормам законодавства, будуть демонтовані або
перенесені. Публікація звертає увагу також на охорону пам’яток архітектури та
естетичне виховання жителів міста
2394.
Томашевська С. Руїни, що дають надію / С. Томашевська // Народне слово. 2011. - 28 липня. - С. 9 Про напівзруйновану святиню, яку місцева влада і громада

прагнуть відреставрувати, щоб відновити богослужіння: власні спостереження
авторки під час етнографічних експедицій, свідчення місцевих жителів, легенди
доби козаччини про підземні ходи, де заховане золото та церковні реліквії
2395.
Явтушенко М. Охорона історичних пам`яток - обов`язок кожного /
Явтушенко М. // Придніпров'я. - 2005. - 22 січня. - С. 4 Автор статті - начальник
відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

1.31. Архівна справа
КНИГИ
2396.
Безкровна війна: Мовою архівних документів про голод 1921-1923, 19321933 рр.: Збірник документів і матеріалів / Олександр Житков та ін.; Ред. Ірина
Матяш та ін. ; Держ. архів Кіровоградської обл. - Кіровоград, 2003. - 194, [1] с. Іменний покажч.: с. 183-191; Геогр. покажч. с. 192-194
2397.
Державний архів Кіровоградської області: Анотований реєстр описів / Укл.
Т. В. Базишена, О. К. Жук та ін.; Державний комітет архівів України, Державний
архів Кіровоградської області. - Кіровоград : Б. в. - (Сер. "Архівні зібрання
України")
2398.
Державний архів Кіровоградської області - невичерпна документальна
скарбниця з історії Кіровоградщини : альбом / Кіровоград. обл. держ.
адміністрація. - Кіровоград, 2000. - [5] с. Том 1 : Фонди періоду до 1917 року :
Довідник. - 2005. - 292,[1] с. : табл. - Покажч.: с. 283-289
2399.
Использование архивных документов в деле изучения, увековечивания и
пропаганды памятников научно-технического прогресса и трудовой славы :
(Методические рекомендации) / Кировоградская обл. орг. о-ва охраны памятников
истории и культуры ; Сост. С.М. Бонфельд . - Кировоград, 1988. - 14,[1] с.
2400.
Імена, повернуті із забуття : за матеріалами судових справ репресованих
селян 1929-1950-х років, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської
області / Держ. архів Кіровоградської області ; ред.: Тетяна Дмитренко, Тамара
Чвань, Євгенія Шустер ; авт.-укл.: Олександр Житков, Людмила Равська, Олена
Трибуцька. - Кіровоград : Дако, 2008. - 129 с. : фото
2401.
Основні фонди Державного архіву Кіровоградської області : Довідник /
Держ. комітет архівів України; Держ. архів Кіровоградської області ; Авт.-упоряд.:
.А.Єлапова, О.Жук та ін. - Кіровоград, 2002. - 92 с. - (Сер. "Архівні зібрання
України")
2402.
Особові фонди державного архіву Кіровоградської області : Довідник /
Антоніна Єлапова та ін.; Ред. Генадій Боряк та ін. ; Держ. ком. архівів України,
Держ. архів Кіровоградської обл. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во,
2002. - 91 с. - (Сер. "Архівні зібрання України" : Спеціальні довідники). - Іменний
покажч.: с. 81-88; Геогр. покажч.: с. 89-91
2403.
Шевченко, Сергій Іванович. Центральноукраїнський архів / Сергій
Шевченко. - Кіровоград : ВО "Акорд", 2013. - 129 с. - Бібліогр. в кінці ст.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
2404.
Архівні документи свідчать // Зоря. - 2008. - 25 жовтня. - С. 7 Подаються
документи по Зінов`євському району із детальним посиланням на архівне джерело
2405.
Бабанський Ігор. Сторінками історії / ІгорБабанський // Колос. - 2008. - 12
липня. - С. 4 Голод 1932-33рр., репресії, т. зв. розкуркулення у с. Копенкувате - за
архівними документами

2406.
Бабич В. Архів Ковпака має бути збережений / В. Бабич // Народне слово. 2012. - 4 травня. - С. 5 Відомі в області люди пропонують свої послуги щодо
розпізнавання негативів з архіву фотокореспондента обласних газет В.К.Ковпака
2407.
Бабич В. Тамара Чвань: Державний архів - не склад документів, а частка
інформаційного простору : "Пряма лінія" "Народного слова" / В. Бабич // Народне
слово. - 2008. - 31 травня. - С. 2 Відповіді директора Державного архіву
Кіровоградської області Т.Чвань на окремі запитання читачів газети
2408.
Бєлов О. Архів і громада: шляхи взаємодії / О. Бєлов // Народне слово. 2011. - 22 грудня. - С. 9 Розмова з директором Держархіву області Т.Чвань про
працю архівістів Кіровоградщини, та досягнення і проблеми в архівній галузі
2409.
Бібліотека презентувала електронний "Архів Чижевського" // Молодіжне
перехрестя. - 2004. - 9 квітня. - С. 2
2410.
Бондар В. Повстанець на ймення Орел / В. Бондар // Кіровоградська правда.
- 2009. - 19 травня. - С. 4 Матеріал на основі справи у Державному обласному
архіві про реабілітованого у 1989 році нашого земляка-повстанця
2411.
Босько В. Про Центральну Раду мовою документів: У читальному залі
обласного архіву відкрилася виставка, присвячена 85-річчю створення першого
українського парламенту / В.Босько // Народне слово. - 2002. - 26 березня. - С. 3
2412.
Вороніна Т. Про минуле розповідають документи : Відбулось засідання
"круглого столу" у відділі реєстрації актів громадянського стану обласного
управління юстиції / Т.Вороніна // Кіровоградська правда. - 2001. - 28 серпня. - С.
1
2413.
Даценко В. Архівні особові картки з пропискою - концтабір / В. Даценко //
Кіровоградська правда. - 2011. - 8 квітня. - С. 10, 11 Публікація до Міжнародного
дня визволення в’язнів фашистських концтаборів за архівними матеріалами про
пересильно-сортувальні табори на території окупованої Кіровоградщини,
концтабори на території гітлерівської Німеччини та окупованих нею країн, і про
кількох військовополонених-земляків, про долі яких було мало що відомо
2414.
Державному архіву області - 85! // Народне слово. - 2010. - 18 листопада. С. 5 Історико-краєзнавчий матеріал про становлення і розвиток Державного архіву
Кіровоградського області після революції 1917 року
2415.
Економіко-географічна характеристика населених пунктів району періоду
1932-1933 років : Відлуння великого голоду // Сільський вісник. - 2008. - 16 серпня.
- С. 2
2416.
Здір Л. Виставлено унікальні карти Єлисаветграда / Л. Здір // Народне слово.
- 2006. - 16 вересня. - С. 1 Стаття про виставку "Історичні плани міста та карти
краю" у відділі рідкісних і цінних документів обласної універсальної бібліотеки
імені Чижевського, приурочену до 252-ї річниці з дня заснування нашого міста, яка
є спільним проектом працівників бібліотеки, обласного краєзнавчого музею та
архіву
2417.
Здір Л. На сайті - архів Дмитра Чижевского / Л. Здір // Народне слово. 2004. - 6 квітня. - С. 3 До 110-ї річниці Дмитра Івановича Чижевського ОУНБ, яка
носить його ім`я розмістила на своєму сайті архів вченого
2418.
Іванова І. Архів відкрив виставку до дня народження Винниченка / І.
Іванова // Кіровоградська правда. - 2010. - 13 липня. - С. 8 Інформація про
відкриття на сайті Держархіву області віртуальної виставки "Володимир
Винниченко: патріот, бунтар, митець"
2419.
Кабузан В.М., Махнова Г.Н. Матеріали для історичного атласу України
ХVІІІ ст.,що зберігаються в центральних державних архівах Москви та Ленінграда
: (Карта Нової Сербії 1845 року) / Кабузан В.М.; Махнова Г.Н. // Український
історичний журнал. - 1967. - № 3. - С. 134-135

2420.
Клянчина Г. Архіви - складова частина розвитку суспільства / Клянчина Г. //
Вечірня газета. - 2006. - 6 січня. - С. 15 Завідувачка архівного відділу
Кіровоградської міської ради про особливості функціонування архівного відділу:
комплектування, збереження, реорганізацію роботи у світлі Закону України "Про
Національний архівний фонд та архівні установи"
2421.
Колючий В. З архівних фондів / В. Колючий // Колос. - 2010. - 13 квітня. С. 2
2422.
Конєва Т. Архівні джерела про голодомор 1932-1933 років на Знам`янщині /
Т. Конєва // Сільське життя. - 2008. - 1 жовтня. - С. 2 Наведено копії документів по
Знам`янському району щодо колективізації, виконаня плану хлібозаготівель,
подаються списки буксирних бригад
2423.
Конєва Т. Розвиток архівної справи в районі / Т. Конєва // Сільське життя. 2004. - 25 грудня. - С. 4
2424.
Копотієнко С. Обласному архіву- 75 / С.Копотієнко // Народне слово. 2000. - 23 грудня. - С. 1
2425.
Косарєва О. Архів області відкрив віртуальну виставку до Дня Незалежності
/ О. Косарєва // Кіровоградська правда. - 2010. - 17 серпня. - С. 2 Інформація про
відкриття повнотекстової виставки документів, які презентують шлях України до
незалежності, починаючи з часів УНР
2426.
Куц Т. В архівах зберігається історія суспільства / Т. Куц // Сільський
вісник. - 2004. - 21 грудня. - С. 1-3
2427.
Левінська Т. Український "Вікілікс" у фото та архівних документах / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 7 грудня. - С. 10 В обласному
краєзнавчому музеї гостювала київська виставка "Народна війна"
2428.
Левченко В. Мовою архівних документів / В. Левченко //
Новомиргородщина. - 2008. - 17 травня. - С. 5 Про період 1941-1945 років на
території Новомиргородського та Златопільського районів, у т.ч. про рух опору та
жорстоку розправу над народними месниками
2429.
Любарський Р. 1751-1763. Нові документи з історії краю / Р. Любарський //
Кіровоградська правда. - 2010. - 27 серпня. - С. 4 Кіровоградський державний архів
отримав від посольства Російської Федерації в Україні копії документів з архіву
зовнішньої політики Російської імперії
2430.
Маренець Л. І сива давнина, і сучасність - в обласному державному архіві,
якому виповнюється 80 років / Маренець Л. // Кіровоградська правда. - 2005. - 15
листопада. - С. 3
2431.
Марін О. Мовою архівних документів : До 75-річчя голодомору / О. Марін //
Долинські новини. - 2007. - 19 червня. - С. 3 Публікація стосується документів про
злочинну штучну організацію голоду в Україні в 20-30-х роках, а також матеріалів
по Долинщині і містить заклик до громади продовжувати збирати свідчення та
документи про голодомор
2432.
Матівос Ю. Незагоєні рани села / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2013. - 8 лютого. - С. 9 Публікація містить архівні матеріали та спомини про
Голодомор 1932-1933 років
2433.
Матівос Ю. Перлина нашої історії / Ю. Матівос // Вечірня газета. - 2002. - 13
грудня. - С. 10
2434.
Назарова Л. Козацький архів у Єлисаветграді / Л. Назарова // Молодіжне
перехрестя. - 2007. - 5 квітня. - С. 9 Подаються уривки листування нашого
відомого історика, краєзнавця, археолога Павла Рябкова, з яких можна припустити,
що архів Запорозької Січі зберігався деякий час при фортеці св. Єлисавети
2435.
Пасічник Л. "Край наш не без добрих пастирів" / Л. Пасічник // Народне
слово. - 2008. - 11 вересня. - С. 3 За матеріалами обласного архіву про

подвижницьку працю священиків, які несли службу наприкінці ХІХ століття на
терені нинішньої Кіровоградщини
2436.
Пасічник Л. Кіровоградська історія Василя Бикова / Л. Пасічник // Народне
слово. - 2013. - 28 лютого. - С. 7 Правдивий письменник, фронтовик, ветеран визволитель нашого краю Василь Биков - за матеріалами держархіву
Кіровоградської області
2437.
Пасічник Л. Листи кіровоградців Хрущову / Л. Пасічник // День. - 2013. - 12 лютого. - С. 13 Ознайомлення з двома справами 1939 і 1946 років, що
знаходяться на зберіганні в Державному архіві Кіровоградської області
2438.
Пасічник Л. Три роки з життя повоєнного Кіровограда : До 70-річчя
утворення Кіровоградської області / Л. Пасічник // Народне слово. - 2008. - 11
листопада. - С. 2 Стаття з посиланням на документи Держархіву Кіровоградської
області, які відображають відбудову і відродження Кіровограда в перші роки після
визволення міста від німецької окупації
2439.
Пасько З. Архіви потрібні всім / З. Пасько // Елисаветградские ведомости. 2003. - 26 декабря. - С. 3
2440.
Петруніна Л. Олександрійщина в архівних документах / Петруніна Л. //
Сільський вісник. - 2001. - 19 травня. - С. 2
2441.
Пилипенко В. Яке воно, минуле наше? / В. Пилипенко // Сільське життя. 2013. - 5 червня. - С. 3 В публікації розповідається про архівні документи
реорганізації Єлисаветградського повіту
2442.
Пилипенко О. Архіви - це життя у сконцентрованому вигляді / О.
Пилипенко // Вечірня газета. - 2005. - 11 лютого . - С. 6
2443.
Розповідають архівні сторінки // Народне слово. - 2004. - 3 лютого. - С. 1
Оригінали номерів олександрівської районної газети "Більшовицький шлях",
надрукованих у 1944-1945 роках, стали основою виставки "Літопис відбудови,
літопис Перемоги", розгорнутої в краєзнавчому музеї Олександрівки
2444.
Сторчаус В. "Чорні дошки" української історії / В. Сторчаус // Зоря. - 2009.
- 28 листопада. - С. 1 Наводиться копія з газети "Соціалістичний наступ" від 1
червня 1933 року та подається коментар до неї. Режим покарання населених
пунктів включав цілу низку санкцій від припинення поставки товарів до крамниць
та заборони колгоспної торгівлі до репресій
2445.
Страшні сторінки нашої історії // Вісті Світловодщини. - 2007. - 19 квітня. С. 2 Виставка за матеріалами Галузевого Державного архіву Служби безпеки
України у Кіровограді
2446.
Тільнов В. Обласний архів поповниться зібранням Григорія Перебийноса /
В.Тільнов // Народне слово. - 2001. - 22 листопада. - С. 3
2447.
Топтун Л. Мовою архівних документів / Л. Топтун // Новгородківські вісті. 2004 . - 10 грудня . - С. 3
2448.
Трибуцька О. Єлисаветград 100 років тому / О. Трибуцька // Народне
слово. - 2013. - 3 січня. - С. 8 Цікаві цифри і факти з минуло міста
2449.
Трибуцька О. З метричної книги Грецької церкви / О. Трибуцька //
Народне слово. - 2013. - 21 березня. - С. 9 Начальник відділу обласного архіву про
метричні книги церков як цінну краєзнавчу інформацію про запис актів цивільного
стану. На прикладі родини М.Кутузова наводяться записи в метричній книзі
Грецької церкви
2450.
Трибуцька О. "Прошу в короткий термін дати мені відповідь..." / О.
Трибуцька // Народне слово. - 2008. - 4 листопада. - С. 2 Із матеріалів Державного
архіву Кіровоградської області, які розкривають глибинну суть подій 1932-1933
років на Кіровоградщині

2451.
Трибуцька О. Епоха руйнування храмів і душ / О. Трибуцька // Народне
слово. - 2009. - 14 квітня. - С. 4 Із сторінок історії протистояння держави та церкви
на основі архівних матеріалів обласного державного архіву
2452.
Трибуцька О. Наш край сто років тому / О. Трибуцька // Народне слово. 2007. - 29 грудня. - С. 2 Начальник відділу інформації та використання документів
державного архіву області здійснює невеликий екскурс у минуле Єлисаветграда на
основі архівних документів
2453.
Трибуцька О. Як розвивалося місцеве самоврядування в Єлисаветграді / О.
Трибуцька // Народне слово. - 2009. - 13 січня. - С. 2 З матеріалів обласного
державного архіву про формування і розвиток місцевого самоврядування на
теренах нашого краю
2454.
Трибуцька О. "За свої права, за кращу долю..." : Національно-визвольний
рух на теренах Єлисаветградщини у 1917-1921 роках / О. Трибуцька // Народне
слово. - 2012. - 23 серпня. - С. 9 Про період національно-визвольної боротьби
1917-1921рр. на основі архівних документів
2455.
Трибуцька О. Єлисаветград 100 років тому / О. Трибуцька // Народне слово.
- 2011. - 6 січня. - С. 6 Інформація за матеріалами та документами облдержархіву
2456.
Трибуцька О. Єлисаветградське благодійне товариство / О. Трибуцька //
Народне слово. - 2012. - 26 квітня. - С. 8 Матеріал на основі архівних джерел із
серії публікацій, які висвітлюють історичну минувшину Єлисаветграда в
дореволюційний період та 1917-1921 роки
2457.
Трибуцька О. Слідча справа №... / О. Трибуцька // Народне слово. - 2012. 16 лютого. - С. 13 Історико-краєзнавчий матеріал за документами Держархіву
області по справі вчителя, у минулому нотаріуса і судді, гласного міської думи,
першого голови "Просвіти" у Єлисаветграді" В.Нікітіна, який був заарештований у
1929 році за підозрою у зв’язку із СВУ
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Башкиров, Влад. Обласний день поезії / Влад Башкиров // Народне слово. 2013. - 30 травня. - С. 10 Історія заснування свята та його цьогорічні особливості
2525.
Бондар В. Що пасує митцю : Кіровоград літературний / В. Бондар // Народне
слово. - 2004. - 16 вересня. - С. 6 Роздуми голови обласної організації НСПУ про
роль творчих спілок у житті суспільства, про письменників-земляків, вшанування
пам`яті видатних митців. Наводяться
конкретні приклади діяльності
Кіровоградської обласної письменницької організації
2526.
Буянова-Корнієнко О. Тепло поетичного слова / О. Буянова-Корнієнко //
Народне слово. - 2012. - 15 листопада. - С. 10 Про творчій вечір поета О.Косенка в
обласному краєзнавчому музеї

2527.
В області стартує гуманітарна акція "Література рідного краю" // Народне
слово. - 2011. - 24 листопада. - С. 11 Інформація щодо нової гуманітарної акції в
рамках нового проекту облдержадміністрації "Історія рідного краю", яка
спрямована на розширення знань підростаючого покоління про талановитих
особистостей рідного краю, і, зокрема, про заплановані творчі зустрічі з
письменником О.Жовною
2528.
Валькевич Л. "Солодкий щем" на уроках літератури : На здобуття обласної
літературної премії імені Євгена Маланюка / Л. Валькевич, Л. Колоярцева //
Народне слово. - 2011. - 15 грудня. - С. 9 Рецензія на другу збірку поезії нашого
земляка О.Попова "Солодкий щем" (2010 р.)
2529.
Вершники в Нечаївці // Степовий край. - 2011. - 17 вересня. - С. 4 Члени
літературної студії "Вершники" на батьківщині Ю.Яновського: фото та коментар
2530.
Гармазій Н. Там, де творчість і Коктебель : Літературні "тусовки" / Гармазій
Н. // Свет - Перспектива. - 2005. - 13 октября. - С. 4 У Всеукраїнській нараді
молодих літераторів взяли участь і представники Кіроворадщини - Назар Назаров
та Надія Гармазій, автор публікації. Власні враження молодої поетеси від заходу
відображені у статті
2531.
Гончаренко В. "В мені не згасли давні болі, але вже ятраться нові" : До 60річчя обласного літературного об`єднання / Валерій Гончаренко // Вечірня газета. 1999. - 17 вересня. - С. 10
2532.
Горбатюк І. Маємо пам`ятати, де ми живемо і хто ми такі / І. Горбатюк //
Народне слово. - 2010. - 18 лютого. - С. 10 Про особливості ІІІ Куценківських
читань, цікаві доповіді та дискусійні питання
2533.
Горло О. У срібному вальсі творчості жінка-осінь : Сторінка присвячена 25річчю творчості олександрівської поетеси Наталії Миколаївни Купчинської / Горло
О. // Вперед. - 2006. - 28 листопада . - С. 3
2534.
Єременко Л. Шевченківське свято на Кіровоградщині / Л. Єременко // Наша
газета. - 2005. - 26 травня. - С. 6 У 2005 році честь проводити Міжнародне
Шевченківське літературно- мистецьке свято довірили нашій області
2535.
Здір Л. Експеримент з "Експериментом" : На полицях магазинів з`явиться
книга місцевого письменника / Л. Здір // Народне слово. - 2003. - 7 червня. - С. 1
2536.
Історична подія, яка народилася в Голованівську : Відбулася презентація
літературно-мистецького та громадсько-політичного журналу "Ятрань" // Там, де
Ятрань.. - 2002. - 12 липня. - С. 2
2537.
Ковальчук К. Це був щирий уклін : Шевченківське свято на Кіровоградщині
/ К. Ковальчук // Кіровоградська правда. - 2005. - 31 травня. - С. 3 Вшанування
пам`яті Великого Кобзаря на Кіровоградській землі
2538.
Корінь А. "Найпресвященніша земля моєї України" / А. Корінь // Народне
слово. - 2012. - 30 серпня. - С. 10 Про літературно-мистецьке свято до Дня
незалежності України, яке пройшло в літературно-меморіальному музеї
І.Карпенка-Карого
2539.
Корінь А. Вершини і низини чи вершки і корінці? / А. Корінь // Народне
слово. - 2012. - 2 лютого. - С. 8 Публікація про сучасне літературне життя краю в
рамках дискусійного клубу газети
2540.
Корінь А. Дебюти і поети. Перше цьогорічне засідання, що відбулося у
відділі краєзнавства і рідкісної книги обласної наукової бібліотеки, було
присвячене новим іменем і новим книгам. Перед студійними дебіту поетеси зі
своїми віршами юні кіровоградські поетеси Я. Бабич та О. Капуста / Корінь //
Кіровоградська правда. - 1992. - 28 січня. - С. 3
2541.
Корінь А. Кіровоградщиною мандрує літературно-краєзнавчий почин / А.
Корінь // Народне слово. - 2011. - 10 листопада. - С. 10 Про літературний альманах
"Сузір’я Долинщини"

2542.
Корінь А. Круїз у глибини серця / А. Корінь // Кіровоградська правда. 2010. - 31 серпня. - С. 7 Рецензія на книгу О.Полевіної "Круїз по Стіксу"
2543.
Корінь А. Протоптуйте власні стежини : Про молоду поезію в області /
Корінь // Молодий комунар. - 1992. - 4 липня. - С. 5
2544.
Корінь А. У нас в гостях-світловодці : Представлені вірші Г. Дубовик та В.
Мар`янова / Корінь // Кіровоградська правда. - 1994. - 11 жовтня. - С. 3
2545.
Корінь А. Що під поетичним ковпаком? Огляд творів початківців / Корінь //
Молодий комунар. - 1991. - 13 квітня. - С. 3
2546.
Корінь А. Як стати поетом чи прозаїком? / А. Корінь // Кіровоградська
правда. - 2012. - 8 травня. - С. 7 Автор описує етапи літературного процесу
зростання молодих літераторів, які проходять через літстудії, творчі клуби, наради,
конкурси
2547.
Крутоус О. З Володимира Винниченка спробували зняти маску / О. Крутоус
// Кіровоградська правда. - 2012. - 23 листопада. - С. 12 Про презентацію в
обласній бібліотеці імені Чижевського психобіографічного роману С.Процюка
"Маски опадають повільно" про В.Винниченка
2548.
Кузнецова А. От сердца - к сердцам / А. Кузнецова // Репортер. - 2007. - 14
мая. - С. 8
2549.
Куманський Б. Віктор Погрібний: Через літоб’єднання пройшли десятки
людей, які потім стали професійними літераторами / Б. Куманський // Народне
слово. - 2009. - 15 вересня. - С. 3 Розмова з головою обласного літературного
об’єднання "Степ" заслуженим журналістом України, членом НСПУ, лауреатом
багатьох літературних премій В.Погрібним з нагоди 70-річчя літоб’єднання
2550.
Куманський Б. Віктор Шило: Кіровоградщина - регіональний культурний
центр / Б. Куманський // Народне слово. - 2007. - 6 лютого. - С. 3 Розмова з членом
Кіровоградського обласного відділення Асоціації українських письменників
Віктором Шилом про діяльність АУП та про обласну літературну премію імені
Євгена Маланюка за 2006 рік
2551.
Куценко Л. Євшанові сходи / Л.Куценко // Народне слово. - 2001. - 20
лютого. - С. 3
2552.
Левінська Т. Відомі кіровоградці спустошать власні бібліотеки? : Чи полиці
книжкових крамниць... / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 17 лютого.
- С. 9 Інформація про нову акцію "Із моєї бібліотеки" в рамках книжкового обміну
"Єлисаветградський книговир"
2553.
Левінська Т. Максим Кідрук: як втілювати в життя мрії та писати про це
книги / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 13 квітня. - С. 10 Про
літературні зустрічі мандрівного письменника з Житомирщини М.Кідрука із
студентами педагогічного та технічного університетів
2554.
Левінська Т. По три хвилини на поезію й ніяких порушень регламенту! / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2011. - 11 жовтня. - С. 6 Про літературні
батли серед талановитої молоді у приміщенні "Українського клубу" у Кіровограді
2555.
Левінська Т. У Львові флеш-моб, а в Кіровограді - костенківські читання / Т.
Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 23 березня. - С. 10 Про літературномузичний вечір в КДПУ ім. В.Винниченка на честь української поетеси Л.Костенко
2556.
Левочко В. Вже відшуміли ваші комиші, живе лиш пам’ять... / В. Левочко //
Кіровоградська правда. - 2011. - 4 лютого. С. 12 Про вечір пам’яті
кіровоградського поета і журналіста В.Ганоцького в літературному музеї імені
Карпенка-Карого
2557.
Левочко В. Гортаючи сторінки альманаху, або Спрага творчості / В. Левочко
// Кіровоградська правда. - 2013. - 14 червня. - С. 11 У статті розповідається про
презентацію п'ятого альманаху "Літературна Кіровоградщина", яка пройшла у
відділі мистецтв бібліотеки ім. Д. Чижевського.

2558.
Левочко В. Світлий світ Світловодська : У районих літоб`єднанях / В.
Левочко // Кіровоградська правда. - 2006. - 27 червня. - С. 3 Огляд альманаху
"Сонячний світ", виданий районною літстудією "Літо"
2559.
Левочко В. Себе виражати у слові / В. Левочко // Народне слово. - 2006. - 17
червня. - С. 2 У обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.Бойченка відбулось чергове
зібрання місцевих письменників, членів літературного об`єднання "Степ" та клубів
"Ліра" і "Євшан"
2560.
Левочко В. Сюрприз для Ольги Полєвіної / В. Левочко // Кіровоградська
правда. - 2012. - 16 жовтня. - С. 7 Про творчий вечір письменниці О. Полєвіної в
літературно-меморіальному музеї імені Карпенка-Карого
2561.
Лісняк К. Куценківські читання / К. Лісняк // Народне слово. - 2009. - 19
лютого. - С. 10 Директор міського літературно-меморіального музею І.КарпенкаКарого розповідає про Другі літературно-краєзнавчі Куценківські читання,
присвячені краєзнавчо-дослідницькій діяльності на Кіровоградщині у ХХ столітті,
які пройшли у цьому музеї
2562.
Лопушенко Г. Ольга Полевіна: "Я старалася, щоб у перекладі не було мене.
Щоб була одна Ліна Костенко" / Г. Лопушенко // Народне слово. - 2007. - 22
листопада. С. 2 Розмова з кіровоградською письменницею з приводу
презентованої нею в обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.Бойченка книги
перекладу двох поем Ліни Костекно "Скіфська одіссея" та "Циганська муза"
2563.
Лукашевский Ю. Роман Любарский: "Живу в двух мирах" / Ю.
Лукашевский // 100-й округ. - 2006. - 8 сентября. - С. 3 Про зустріч у бібліотеці ім.
О. Бойченка відомого поета Романа Любарського з шанувальниками його таланту
2564.
Любарська, Людмила. Всесвітній День поезії / Людмила Любарська //
Народне слово. - 2013. - 28 березня. - С. 10 Як літературна громадськість області
відзначала Всесвітній День поезії зібраннями літературних студій, зустрічами з
читачами
2565.
Любарський Р. "Его боялся сам Флинт..." / Р. Любарський // Народне слово.
- 2012. - 24 травня. - С. 10 Публікація про зустріч в "Українському клубі" за
організаційного сприяння обласної бібліотеки імені Чижевського з письменником,
літературознавцем, критиком, перекладачем Д.Дроздовським
2566.
Любарський Р. Від Вавилона до Парнасу / Р. Любарський // Народне слово. 2011. - 18 січня. - С. 6 Про зустріч учасників літературного клубу "Євшан" з
талановитим молодим кіровоградським поетом Н.Назаровим в обласній бібліотеці
ім. Д.Чижевського
2567.
Любарський Р. Від інтимності до сороміцькості - один крок / Р. Любарський
// Народне слово. - 2012. - 26 квітня. - С. 10 Стаття про презентації в КДПУ ім.
В.Винниченка та ОУНБ ім. Д.Чижевського нової книги Юрія Андруховича
"Лексикон інтимних міст"
2568.
Любарський Р. Волинські мавки / Р. Любарський // Народне слово. - 2011. 1 грудня. - С. 8 Про зустріч на запрошення голови місцевого осередку Асоціації
українських письменників Віктора Шила з письменницями із Луцька Ганною
Луцюк і Тетяною Бондар, і декілька віршів молодих поетес. Збірка Т.Бондар
"Переступивши дощ" є в обласній бібліотеці імені Д.Чижевського
2569.
Любарський Р. Володимир Базилевський: "Чесних критиків одиниці" / Р.
Любарський // Народне слово. - 2012. - 22 березня. - С. 14 Наш земляк,
письменник, літературний критик і перекладач В.Базилевський поділився своїми
роздумами про стан літературної критики в Україні
2570.
Любарський Р. Григорій Гусейнов: "Мати - серце усього дива, що зветься
Природою" / Р. Любарський // Народне слово. - 2011. - 17 листопада. - С. 8 Про
творчу зустріч з письменником, лауреатом Національної премії України ім. Тараса
Шевченка Г.Гусейновим в інституті післядипломної освіти вчителів

2571.
Любарський Р. Дійство на чотири драми / Р. Любарський // Народне слово. 2012. - 9 лютого. - С. 20 Про музичне-літературне дійство "Римлянин з
Архангорода" в машинобудівному коледжі КНТУ, де звучали вірші Є.Маланюка,
духовні та інші співи муніципального хору Ю.Любовича за літературним сюжетом
О.Гольник
2572.
Любарський Р. На куценківських читаннях / Р. Любарський // Народне
слово. - 2012. - 23 лютого. - С. 14 Стаття про п’яті обласні літературно-краєзнавчі
куценківські читання у міському літературно-меморіальному музеї І.К.КарпенкаКарого
2573.
Любарський Р. Так "шумить вислизаючий час" / Р. Любарський // Народне
слово. - 2012. - 11 жовтня. - С. 14 Про презентацію книги перекладів В.Корнійця
"Перезвоны" в обласній бібліотеці імені Чижевського
2574.
Макей Л. "Блакитні вежі" - символічний підсумок року / Л. Макей //
Народне слово. - 2011. - 29 грудня. - С. 8 Про презентацію в гімназії для
обдарованих дітей професора Короткова двотомника "Блакитні вежі", виданого у
рамках обласного проекту з книговидавництва "Література рідного краю"
2575.
Мариненко Ю. "...І чекаємо, що поверне до добра" "Велесова книга в
інтерпретації Григорія Клочека : Презентація книги в приміщенні ОУНБ ім. Д.
Чижевського / Ю.Мариненко // Народне слово. - 2001. - 6 листопада. - С. 3
2576.
Марко В. Висока честь служити слову / В. Марко // Кіровоградська правда. 2009. - 7 липня. - С. 7 Розмова про творчість Леоніда Безпалого
2577.
Михайлюк Н. Братья Капрановы поддержали буккросинг в Кировограде / Н.
Михайлюк // Первая городская газета. - 2011. - 22 декабря. - С. 19 Про відкриття у
Кіровограді чергової книжкової полиці в КДПУ ім. В.Винниченка за участю
відомих українських письменників Віталія та Дмитра Капранових, а також
презентацію їх нової книги "Щоденник моєї секретарки", яка відбулася і в обласній
бібліотеці ім. Д.Чижевського
2578.
Могилюк В. З ефектом змінних синусоїд / В. Могилюк // Кіровоградська
правда. - 2011. - 6 грудня. - С. 7 Рецензія на збірку перекладів та переспівів
А.Корінь "Стежками століть", яка висунута на здобуття обласної літературної
премії імені Євгена Маланюка
2579.
На степових вітрилах : Кіровоградському обласному літоб'єднанню "Степ" у
серпні 1999 року виповниться 60 років // Кіровоградська правда. - 1999. - 4 березня.
- С. 1
2580.
Народні Шевченківські вечори : Степінформ // Степ. - 2012. - № 1-2. - С. 15
Повідомлення про народні вечори вшанування Тараса Шевченка, ініційовані
обласним відділенням Конгресу української інтелігенції. Перший відбувся у 2009
році в обласному театрі, наступні - в ОУНБ ім. Д.Чижевського
2581.
Нові видання // Народне слово. - 2012. - 14 червня. - С. 10 Про вихід нових
видань - збірки поезій Анатолія та Ірини Кримських "Прощення у Господа молю",
збірки поезій Олега Попова "На покуті душі" і містичного роману Олега Бондаря
"Кольцо из склепа"
2582.
Олексенко В. Перше "П'яте колесо" Літературний процес : В обласній
бібіліотеці Бойченка відбулася презентація антології степового гумору / Олексенко
В. // Кіровоградська правда. - 2002. - 2 квітня. - С. 1
2583.
Орел С. "Хто володіє словом, той володіє впливом..." / С. Орел // Вечірня
газета. - 2005. - 6 січня. - С. 10 Урочисте зібрання начесть 20-річчя обласної
організації НСПУ відбулось у міському літературному музеї
2584.
Погрібний В. Правда. І тільки ... / В. Погрібний // Кіровоградська правда. 2009. - 7 липня. - С. 7 Спогади Віктора Погрібного про письменника Леоніда
Народового

2585.
Погрібний В. Правда. І тільки... / В. Погрібний // Кіровоградська правда. 2010. - 23 лютого. - С. 7 Літературний процес на Кіровоградщині 50-70-х років ХХ
століття
2586.
Погрібний В. Правду полюбити важко. І все ж - полюбіть! / В. Погрібний //
Народне слово. - 2009. - 24 березня. - С. 6 Автор статті, відомий журналіст і голова
обласного літоб`єднання про події, час, творче спілкування і становлення
кіровоградського поета В.Гончаренка
2587.
Попович Л. Неосяжна зірка Анатолія Черниша / Л. Попович //
Кіровоградська правда. - 2011. - 10 червня. - С. 11 Про творчість кіровоградського
письменника А.Черниша, який пише для дітей, з нагоди його 75-річного ювілею
2588.
Проблеми письменників степового краю : Звітно-виборні збори в
Кіровоградській організації НСПУ // Літературна Україна. - 2002. - 23 травня. - С.
2
2589.
Романюк Н. Дона Хозе шукають у наших степах / Н. Романюк // Народне
слово. - 2007. - 20 листопада. - С. 4 В актовому залі КДПУ імені В.Винниченка
молоді сучасні українські письменники Сергій Жадан та Сашко Ушалов
спілкувалися з студентами університету
2590.
Саржевський А. Талант, який має засвітитися / А. Саржевський // Зоря. 2008. - 26 квітня. - С. 3 Презентація на сторінках газети літературної збірки творів
юних початківців "Моя мала батьківщина"
2591.
Семенченко В. Молодим літераторам дали новий подих для творчості / В.
Семенченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 30 липня. - С. 8 У статті
розповідається про "мистецькі вихідні", які вперше зібрали поетів у
кіровоградському лаунж-кафе "SHObar"
2592.
Стаднік Т. Місто поетів - Гайворон / Т. Стаднік // Західний регіон . - 2007. 25 січня. - С. 2 Огляд культурних здобутків району містить багато імен, фактів,
подій, що відображають співочу душу талановитих земляків
2593.
Стоян Микола. Солов'ї і література: Історія літоб'єднання "Степ" / Микола
Стоян // Кіровоградська правда. - 2000. - 14 вересня. - С. 3
2594.
Трипільський Р. "Зі слів сердечних і простих" / Р. Трипільський // Народне
слово. - 2011. - 21 липня. - С. 8 Презентація третього випуску альманаху
"Літературна Кіровоградщина" відбулась у вітальні відділу мистецтв ОУНБ ім.
Д.Чижевського. Крім літераторів Кіровоградщини, до збірки увійшли твори
одеситів, а одеські колеги нададуть на сторінках свого альманаху місце для творів
кіровоградців
2595.
У Кіровограді святкували 100-річчя від дня народження Ю.Яновського :
Презентація видавництва "Факт" // Книжковий клуб. - 2002. - № 10. - С. 3
2596.
У Нечаївці стартував фестиваль української новели // Степовий край. - 2013.
- 14 вересня. - С. 1 У статті розповідається про фестиваль української новели,
який пройшов у Нечаївці
2597.
Царук А. Демократичний стіл "Євшану" / А. Царук // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 10 серпня. - С. 11 В міському Будинку вчителя відбулося
чергове засідання творчого клубу "Євшан", керівником якого є Антоніна Корінь
2598.
Цуркан А. Арсеній Тарковський: Діалог культур і часів / А. Цуркан //
Новий Погляд. - 2006. - 14 вересня. - С. 2 Поет-земляк і дослідник особистості
Арсенія Тарковського Роман Любарський та голова обласного відділення Руського
руху України Валентина Бажан на засіданні прес-клубу реформ ознайомили з
проектом заходів по відзначенню 100-річчя з дня народження поета
2599.
Шовенко О. "Чайка" збирає творчу молодь / О. Шовенко, П. Пархоменко //
Вечірня газета. - 2006. - 20 жовтня. - С. 2 В бібліотеці-філії № 6 розпочав свою
роботу літературно-поетичний клуб "Чайка"

1.34. Мистецтво. Образотворче мистецтво
КНИГИ
2600.
Босий О. Чарівний круг : З історії розвитку гончарства на Наддніпрянщині /
О. Босий, Г. Харитонов ; Кіровоградський обл. будинок народної творчості. Кіровоград : Центрально-українське вид-во, 1993. - 14,[2] с.
2601.
Виставка фарфоро-фаянсових виробів : каталог / Кіровоградське обласне
управління культури (Кіровоград), Кіровоградський краєзнавчий музей
(Кіровоград). - Кіровоград : [б. и.], 1976. - 30 с.
2602.
Дивосвіт Кіровоградщини: декоративно-ужиткове та образотворче
мистецтво. Вип. 1 / М-во культури України, Упр. культури і туризму
Кіровоградської обл. держ. адм. ; над вип. працювали: І. Солуянова, А. Романова,
О. Шевченко. - Кіровоград : РІА "Тема-Плюс", 2011. - 32 с.
2603.
Земля і люди : звітна виставка творів групи художників Укр., присвячена 40річчю звільнення м. Бобринця і району від німецько-фашистських загарбників :
живопис, графіка, скульптура / Спілка художників УРСР, Одеська організація
спілки художників УРСР, Відділ культури Бобринецького райвиконкому. Кіровоград : Облполіграфвидав, 1984. - 12 с. : ил.
2604.
Кокуленко Борис Григорович. Там, де "Ятрань"... / Борис Кокуленко ;
Національна хореографічна спілка України. - 2-ге вид. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во, 2006. - 191 с. : іл. - Бібліогр.: с. 182-190
2605.
Кокуленко, Борис Григорович. Степова Терпсихора / Борис Кокуленко ;
ред.: В. Погрібний, С. Янчуков. - Вид. 2-е, доп. - Кіровоград : Поліграф-Терція,
2012. - 250,[1] с. : портр., фото. - Бібліогр. с. 245-249
2606.
Творчий доробок Петра Оссовського : матеріали науково-практичної
конференції "Картинна галерея Петра Оссовського "Світ і Вітчизна" - як вагомий
туристичний об’єкт України. Творчий доробок Петра Оссовського", присвячена 85річчю з дня народження художника / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл.
держ. адм., Кіровоградський обл. худ. музей, Картинна галерея Петра Оссовського
"Світ і Вітчизна" ; кер. проекту: Наталія Овчаренко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2010. - 67 с. : портр., фото, іл.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
2607.
Березина Н. "Фантасмагория времени" / Н. Березина // Репортер. - 2007. - 19
февраля. - С. 8 В обласному художньому музеї відкрито виставку робіт Наталії
Федоренко, яка працює в стилі гобелена і батика
2608.
Благодійний аукціон. Вісім лотів уже є // Народне слово. - 2012. - 23 лютого.
- С. 11 : фото Про запланований напередодні Великодня традиційний благодійний
аукціон з продажу картин кіровоградських художників, що проводиться заради
купівлі медобладнання в обласну дитячу лікарню
2609.
Богомаз-Кулик Г. 14-річна художниця / Г. Богомаз-Кулик // Народне слово. 2013. - 31 січня. - С. 5 Виставка юної художниці А.Дуднік в престижній картинній
галереї П.Оссовського - результат кількарічної творчої праці в студії "Соняшник"
під керівництвом І.Зантарії. Публікація містить коротку біографічну довідку та
перелік перших успіхів талановитої дівчини
2610.
Босий О. Заквітчана пісня / О. Босий // Вежа . - 2006. - № 18. - С. 266-270
Автор про кіровоградську художницю Ларису Зоріну
2611.
Босько В. Картини теж помирають : 150 картин та ікон художнього музею
потребують реставрації / В.Босько // Народне слово. - 2002. - 2 лютого. - С. 1

2612.
Босько В. Картину "Юродивий" буде врятовано / В. Босько // Народне
слово. - 2002. - 4 липня. - С. 1-2
2613.
Босько В. Козак Данило Горб - автор ікони чи дарувальник? : Реставровано
Ікону XVIII століття із зображенням Покрови Пресвятої Богородиці та Святої
великомучениці Параскеви з колекції О. Іл'їна. Вона зберігається в краєзнавчому
музеї / В. Босько // Народне слово. - 2002. - 17 грудня. - С. 3
2614.
Босько В. Початок сходження у велике мистецтво : Перша персональна
виставка 16-річної Яни Бондаренко відкрилася в ОУНБ ім. Д. Чижевського / В.
Босько // Народне слово. - 2002. - 17 грудня. - С. 3
2615.
Босько В. Таємниця вбивства отця Георгія Гапона : Одна із
найсенсаційніших картин ХХ століття знаходиться у Кіровограді / В.Босько //
Народне слово. - 2001. - 8 лютого. - С. 4
2616.
Брунька Є. Аукціон краси і добра / Є. Брунька // Кіровоградська правда. 2010. - 2 квітня. - С. 12 Про другий Благодійний аукціон, організований
художником А.Кадигробом та медіа-групою "Весь Кіровоград", кошти від якого
будуть направлені на хірургічне відділення обласної дитячої лікарні
2617.
Бушак С. Патріарх мистецвознавства : Григорію Логвину - 90 / Бушак С. //
Образотворче мистецтво. - 2000. - N 3-4. - С. 57
2618.
Вороніна Т. "Оновлена картина повернулася в музей" : Портрет княгині
Катерини Павлівни роботи Анрі Франсуа Різенера повернувся з реставрації /
Т.Вороніна // Кіровоградська правда. - 2001. - 24 листопада. - С. 1
2619.
Дмитриева Л. В Кировограде открылась выставка лоскутных кукольных
одеял / Л. Дмитриева // Первая городская газета. - 2013. - 7 февраля. - С. 10 : фото
31 января в Кировоградском областном художественном музее открылась выставка
лоскутных кукольных одеял с песенным названием "Мой Лизочек так уж мал..."
2620.
Здір Л. Тарас Шевченко у творчості художників : Виставка в обласному
художньому музеї / Л. Здір // Народне слово. - 2003. - 13 березня. - С. 4
2621.
І святкова вишиванка // Кіровоградська правда. - 2005. - 23 серпня. - С. 1 В
обласному художньому музеї відкрилася святкова виставка переможців конкурсу
робіт народних майстрів
2622.
Кімнатний А. Пленер на землі козака Вуса / А. Кімнатний // Народне слово.
- 2006. - 7 вересня. - С. 3 Про мистецьку акцію-пленер "Кіровоградщина очима
художників" на Олександрійщині
2623.
Класова О. "В полоні Мельпомени." : Щирий прихільник театру і
талановитий художник О.О. Осьмьоркін / О.Класова // Наша газета. - 2002. - 28
марта. - С. 6
2624.
Ковальчук К. "Софіївські зорі" засвітять студенти / К. Ковальчук //
Кіровоградська правда. - 2004. - 27 квітня. - С. 4 В Кіровограді відбувся обласний
етап всеукраїнського фестивалю художньої творчості "Софіївські зорі"
2625.
Корінь Тетяна. Таїна натхнення : (Персональна виставка картин
В.С.Колісниченка, члена Спілки журналістів України, дизайнера "Кіровоградської
правди") / Т.Корінь // Кіровоградська правда. - 1999. - 24 квітня. - С. 2
2626.
Куманский Б. Місто в духовному вимірі / Б. Куманский // Народне слово. 2002. - 26 вересня. - С. 3
2627.
Куманський Б. Єдиний світ на клаптику шовку / Б. Куманський // Народне
слово. - 2007. - 20 лютого. - С. 4 В обласному художньому музеї відкрито виставку
робіт заслуженого художника України, лауреата обласної премії в галузі
декоративно-ужиткового мистецтва Наталії Федоренко, влаштованої на честь її 55річчя
2628.
Куманський Б. Квітка папороті з Країни мрій / Б. Куманський // Народне
слово. - 2007. - 19 липня. - С. 4 Фольклорний гурт "Дике поле" та художник Юрій
Гончаренко представляли нашу область на Співочому полі у Києві на

міжнародному фестивалі "Країна мрій". В інтерв`ю з художником - подробиці та
враження від участі у святі
2629.
Куманський Б. Художник-мистецтвознавець : На здобуття обласної премії
імені Олександра Осмьоркіна / Б. Куманський // Народне слово. - 2010. - 18
листопада. С. 4 Про члена Національної спілки художників України
А.Надєждіна, який також висвітлює в своїх публікаціях архітектурно-мистецьке
обличчя області
2630.
Левінська Т. "Ниточка" святкує перший ювілей / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2012. - 31 січня. - С. 8 : фото.кол. Про виставку робіт
декоративно-ужиткового мистецтва "Сонячна ниточка" в обласному художньому
музеї, яка була присвячена п’ятиріччю клубу народних ремесел "Ниточка"
2631.
Левінська Т. Коли дванадцять місяців просяться на полотно... / Т. Левінська
// Кіровоградська правда. - 2012. - 27 липня. - С. 12 : фото.кол. Стаття-персоналія
про Ларису Зоріну, вишивальницю, художницю, ілюстратора дитячих книжок
2632.
Левінська Т. Народні розписи Ольги Коломієць / Т. Левінська //
Кіровоградська правда. - 2011. - 26 серпня. - С. 9 : фото Про відкриття в
художньому музеї Осмьоркіна виставки творчих робіт кіровоградської художниці,
майстра вишивки О.Коломієць
2633.
Левочко В. Красивая жизнь Веры Роик : Выставки / В. Левочко //
Ведомости. - 2006. - 23 июня. - С. 6 Презентація виставки вишитих робіт Віри Роїк,
заслуженого художника АР Крим у обласному художньому музеї
2634.
Левочко В. Пейзаж, портрет і мак червоний / В. Левочко // Кіровоградська
правда. - 2010. - 26 січня. - С. 8 Про виставку творів професійних художників
Кіровоградщини в обласному художньому музеї, присвячену 20-річчю обласного
відділення Національної спілки художників
2635.
Лисниченко П. Диво-птах и писанки. История одной художницы / П.
Лисниченко // Первая городская газета. - 2013. - 29 августа. - С. 19 : фото
Публікація у вигляді інтерв’ю з керівником студії "Писанка" Тетяною Стороженко
містить також інформацію про диво-писанки, створені кіровоградськими
художниками до свят
2636.
Лукашевський Ю. Мистецтво живого класика / Ю. Лукашевський // 100-й
округ. - 2006. - 7 апреля. - С. 4-5 Розмова з відомим кіровоградським художником
Михайлом Надєждіним про його творчість
2637.
Любарський Р. Майбутні Мікеланджело, Мухіни й Архипенки / Р.
Любарський // Кіровоградська правда. - 2010. - 2 липня. - С. 12 Про виставку
"Мистецтво пластичного мислення: клас скульптури викладачів Людмили Ходак,
Галини Печенкової, Володимира Плітіна" у відділі мистецтв ОУНБ ім.Чижевського
2638.
Макарова В. Мистецтво - девіз їхнього життя / В. Макарова // Світловодськ
вечірній. - 2006. - 25 травня. - С. 3 Розповідь про родину художників Чумаченків Віктора і Наталю супроводжують два фото: одна з робіт Віктора Чумаченко та його
фотопортрет
2639.
Макей Л. Двадцять років творчого неспокою / Л. Макей // Народне слово. 2010. - 14 січня. - С. 1, 8 Інформація стосовно двадцятиріччя Кіровоградської
обласної організації НСХУ
2640.
Макей Л. Подвійний день народження храму художніх мистецтв / Л. Макей
// Народне слово. - 2011. - 15 лютого. - С. 8 Про відзначення 45-річчя створення
картинної галереї і 10-річчя відкриття обласного художнього музею
2641.
Макей Л. Той, хто підкорює метал / Л. Макей // Народне слово. - 2009. - 15
жовтня. - С. 8 Про відкриття напередодні Дня художника в обласному художньому
музеї виставки світловодського майстра-медальєра і монетиста В.Попова
2642.
Матівос Ю. Черговий злет Андрія Ліпатова / Ю. Матівос // Кіровоградська
правда. - 2007. - 17 серпня. - С. 4 Про участь нашого земляка, відомого майстра

наївного живопису у міжнародному художньому пленері, який відбувся в місті
Гуменному Словацької Республіки
2643.
Матусяк С. У його малюнках - серце України : У Гайворонській районній
бібліотеці відкрито виставку самодіяльного художника Сергія Цвігуна / С.Матусяк
// Народне слово. - 2002. - 30 квітня. - С. 3
2644.
Мусій О. Золотий ювілей писанкаря / О. Мусій // Долинські новини. - 2008. 5 квітня. - С. 2 Сергій Яковенко на свій 50-й день народження презентував на
виставці у Долинській писанки, крапанки, мальованки, шкрябанки на курячих,
гусячих та страусиних яйцях
2645.
Надєждін А. З відкритим серцем / А. Надєждін // Народне слово. - 2012. - 4
травня. - С. 6 : фото Про виставку творчих робіт вихованців дитячої школи
мистецтв в художньо-меморіальному музеї О.О.Осмьоркіна
2646.
Надєждін А. Народжена на зорі незалежності : До 70-річчя утворення
Кіровоградської області / А. Надєждін // Народне слово. - 2008. - 9 вересня. - С. 4
Стаття присвячена діяльності обласної організації НСХУ
2647.
Надєждін А. Популяризатор сучасного мистецтва : На здобуття премії імені
О.Осмьоркіна / А. Надєждін // Народне слово. - 2009. - 19 листопада. - С. 10 Про
номінанта на обласну премію у сфері образотворчого мистецтва та
мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна С.Журавля
2648.
Наумова С. Авангардне мистецтво Кіровоградщини : Художній музей
запрошує / Наумова С. // Наша газета. - 2003. - 9 октября. - С. 2
2649.
Ноженко В. Вершина в мистецтві досягається таланом і працею / В.
Ноженко // Кіровоградська правда. - 2005. - 17 травня. - С. 4 Стаття-персоналія про
Петра Оссовського, нар. Худ. СРСР, дійсного члена Російської Академії мистецтв,
нашого земляка
2650.
Ноженко В. Ще одна перлина повернулася з реставрації / В. Ноженко //
Народне слово. - 2011. - 24 листопада. - С. 20 : фото.кол. Про реставровану
Національним науково-дослідним реставраційним центром України картину
С.Голядкіна-Корсакова "Купальниця" (копія з картини художника Т.А.Неффа) із
запасників обласного художнього музею
2651.
Підгора В. Сучасна українська ікона Олександра Охапкіна / Підгора В. //
Культура і життя. - 2003. - 24 грудня. - С. 4 Олександр Охапкін народився 28
січня 1962 року в Житомирі. Потім оселився на Кіровоградщині, навчався в
Олександрійській художній школі. Його наставником був С.Ф.Ніколенко,
теперішній директор художньої школи в Олександрії. Публікація містить опис
робіт О.Охапкіна, подає 2 великих фоторепродукції ікон та фото майстра
2652.
Под парусом любви : Выставка работ Светланы Малышевой состоялась в
читальном зале центральной городской библиотеки // Ведомости. - 2002. - 26
апреля. - С. 3
2653.
Полулях І. Двадцять кольорів веселки / І. Полулях // Кіровоградська
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мали змогу побачити на організованій там виставці "Квіткові фантазії"
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Романюк Н. Завітали молоді таланти / Н. Романюк // Народне слово. - 2007.
- 4 серпня. - С. 2 Відбувся перший етап Всеукраїнського молодіжного мистецького
пленеру "Мальовнича Україна", за участі молодих художників і з Кіровоградщини.
В обласному художньому музеї демонструватимуться роботи молодих митців
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Соколюк І. Майстер керамічних шедеврів / І. Соколюк // Гайворонські вісті.
- 2008. - 2 квітня. - С. 2 Про київського митця, 33-річного уродженця
Гайворонщини, що уже впевнено заявив про себе своїми картинами,
скульптурними композиціями, оригінальними керамічними виробами
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Федорук О. Вогнем уяви : (Андрію Німенку - 75) / О.Федорук //
Образотворче мистецтво. - 2000. - N1-2. - С. 72
2658.
Циценко О. Олександрійський пленер / Циценко О. // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 7 вересня. С. 11 Про мистецьку акцію-пленер
"Кіровоградщина очима художників" на Олександрійщині
2659.
Юрченко О. На полотнах - тема війни : Виставка художників, які
безпосередньо брали участь у визволенні нашої землі від загарбників / О.Юрченко
// Народне слово. - 2002. - 14 травня. - С. 3

1.35. Архітектура
КНИГИ
2660.
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путеводитель / сост. А. Л. Губенко. - Кировоград : Облполиграфиздат, 1989. - 15 с. :
ил.
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Україна, 1984. - 18 л. : цв.іл
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На сонячній долоні степу Кіровоградщини [] : Комплект листівок /
Кіровоградська обласна державна адміністрація. Управління культури і туризму. Кіровоград : ТЕМА-Плюс, Б. р. - 12 с. : фото.кол.
2664.
Привет из Елисаветграда : Набір сувенірних фотолистівок з видами м.
Кіровограда початку XX століття / Передм. Олександра Чуднова. - Кіровоград :
Поліграфічні послуги, 2002. - 16 листівок
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СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
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Авдєєв А. Унікальна пам`ятка під загрозою / А. Авдєєв // Музеї України. 2011. - №3. - С. 32 : фото Йдеться про унікальний памятник архітектури - одну з
перших у світі гіперболоїдних конструкцій - сталеву ажурну сітчасту водонапірну
башту
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Багацький Л. Ламати - не будувати / Л. Багацький // Народне слово. - 2007.
- 13 лютого. - С. 3 В статті розповідається про знаменитий будинок Заславського,
який було знесено в 1976 році
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Бажан В. Візитівки на Дворцовій / В. Бажан // Народне слово. - 2012. - 18
жовтня. - С. 5 Про інформаційні щити біля історичних споруд на вулиці
Дворцовій, встановлені за ініціативи провідного спеціаліста відділу охорони
культурної спадщини ОДА Д.Таращука в результаті перемоги в проекті
"Єлисаветград - креативне місто"
2669.
Бажан В. Перлина на зеленому оксамиті / В. Бажан // Народне слово. - 2013.
- 6 червня. - С. 13 Розповідь про храм в Таловій Балці Світловодського району.
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грудня. - С. 8 : фото Дитячі спогади автора про вулиці Кіровограда, їхній
зовнішній вигляд
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Босько В. "Я лютеран люблю богослужіння" : Фасади старих будинків / В.
Босько // Народне слово. - 1997. - 15 листопада. - С. 3
2675.
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Босько // Чому?. - 1997. - 12 грудня. - С. 4
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листопада. - С. 4
2688.
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2692.
Босько В. Храм Мельпомени / В. Босько // Народне слово. - 1997. - 22
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Верстюк О. З вікнами у центр міста ... : Розмова з головним ахітектором
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Елисаветградские ведомости. - 2004. - 8 октября. - С. 1
2701.
Волошин Б. Пам`ятки-руїни : Не можна змовчати / Б. Волошин // Слово і
час. - 2011. - 8 листопада. - С. 3 Про відвідини автором села свого дитинства та
зруйновані споруди і запустіння. Публікація покликана привернути увагу до
зруйнованих будинків та спонукати до їхньої реставрації
2702.
Генплан Кіровограда: скоріше погано, ніж добре // Народне слово. - 2013. - 1
травня. - С. 4 Авторський колектив, що складається із членів Кіровоградської
обласної організації НСАУ, висловлює думку з приводу надрукованої у
"Народному слові" від 2 серпня 2012 року публікації "Від маленького Парижа до
великого базару". Йдеться про широке коло поблем містобудування, про незаконну
забудову міських скверів та дитячих майданчиків, про те, що не враховано у майже
готовому генеральному плані Кіровограда
2703.
Горбатюк І. Винниченко з`явиться у вересні / І. Горбатюк // Народне слово. 2010. - 2 лютого. - С. 7 До дня знань планується відкриття памятника Володимиру
Винниченку. Публікація називає імена авторів, меценатів, представників міської
влади та представників громадськості, що опікуються цим питанням
2704.
Гуменюк А. Відродження храму в с. Коротяку / А. Гуменюк // Степовий
край. - 2013. - 5 січня. - С. 4 Історія Свято-Покровського храму с. Коротяк
2705.
Гуріна Л. Майбутній архітектор Єлисаветграда - Кіровограда / Л. Гуріна //
Народне слово. - 2012. - 28 червня. - С. 5 Розмова з учасником конкурсу на кращу
проектну пропозицію організації забудови та благоустрою територій, прилеглих до
театру корифеїв, студентом Кіровоградського будівельного коледжу В.Котенком
2706.
Діброва Д. Цегляне диво / Д. Діброва // Новомиргородщина. - 2009. - 16
січня. - С. 1, 6 Надзвичайно інформативна і цікава публікація на цілу газетну
сторінку, містить факти з історії лікарні св. Анни
2707.
Добрянський Ігор. Єлисаветград - Зінов’євськ - Кірово - Кіровоград...
замкнути коло / Ігор Добрянський // Народне слово. - 2013. - 14 лютого. - С. 4
Продовження дискусії про назви вулиць та перейменування обласного центру І.
Добрянським заторкує більш широке коло питань, у т.ч. про мистецтво ведення
дискусії, про толерантність та повагу до історії Росії та її історичних осіб, про
неприпустимість навішування ярликів та необхідність враховувати у топонімах
кожної країни її славну історію та автентичність

2708.
Драч Костянтин (пономар храму, студент Одеської духовної семінарії).
Перлина нашого краю / Костянтин Драч // Вперед. - 2011. - 9 серпня. - С. 4 Історія
храму з часу заснування у 1914 році до сьогодення
2709.
З Нейгауза почнеться алея особистостей // Кіровоградська правда. - 2013. 16 квітня. - С. 1 12 квітня на площі біля Кіровоградського музичного училища
відкрито пам'ятник видатному композитору Генріху Нейгаузу
2710.
Залишилася пам'ятка. Чого? : Архітектурне обличчя Кіровограда - під
загрозою спотворення // Кіровоградська правда. - 2000. - 22 лютого. - С. 1
2711.
Карасьова Н. Архітектурні перлини Єлисаветграда / Карасьова Н. //
Елисаветградские ведомости. - 2003. - 27 июня. - С. 9
2712.
Карасьова Н. Будинок благородного зібрання : Єлисаветграду - 250 /
Карасьова Н. // Елисаветградские ведомости. - 2003. - 13 июня. - С. 1
2713.
Карасьова Н. Єлисаветградські бульвари : Нашому місту- 250! / Карасьова
Н. // Просто газета. - 2003. - 15 августа. - С. 1
2714.
Карасьова Н. Забуте ім`я : Єлисаветграду - 250! / Карасьова Н. //
Елисаветградские ведомости. - 2003. - 8 августа. - С. 1
2715.
Кімнатний В. У жорнах часу : Історичні пам`ятки краю / В. Кімнатний //
Вісник Голованівщини. - 2008. - 26 липня. - С. 1, 2 З історії млина у с Давидівка.
Розповідь ілюструють 5 світлин
2716.
Кіровоградська обласна організація НСАУ. Від маленького Парижа до
великого базару / Кіровоградська обласна організація НСАУ // Народне слово. 2012. - 2 серпня. - С. 1, 11 Про забудову міста, земельне законодавство, дозвільну
документацію та дотримання законодавства у сфері містобудування: вирішення
всеукраїнських проблем у Кіровограді
2717.
Классова О. Геній провінційного зодчества / Классова О. //
Елисаветградские ведомости. - 2004. - 28 мая. - С. 1
2718.
Классова О. Церква пресвятої Богородиці / Классова О. // Елисаветградские
ведомости. - 2004. - 30 июля. - С. 1 Матеріал подається з точки зору будівництва
культових споруд з урахуванням тогочасної релігійної ситуації, відтворює реалії
боротьби за віру, які часом набувають ознак жорстокості та непримиренності.
Заторкаються питання старовірів-капличних. У 2013 році церкві Покрови
Пресвятої Богородиці виповниться 200 років
2719.
Классова О. Церква святої рівноапостольної Марії Магдалини / Классова О.
// Благовіст. - 2004. - № 2. - С. 3 Розповідь про церкву, на місці якої нині лише
пам`ятний хрест. Її історія тісно пов`язана з Єлисаветградським комітетом
Червоного Хреста та часами російсько-турецької війни. Є карта із позначкою
місцезнаходження церкви та фотографія пам`ятного знака
2720.
Колісник Ю. Вулицями рідної Олександрії / Ю. Колісник // Народне слово. 2012. - 1 березня. - С. 10 Продовження краєзнавчого нарису про історію вулиць
Олександрії
2721.
Куманский Б. Довгобуд імені Кароля Шимановського / Б. Куманский //
Народне слово. - 2003. - 2 жовтня. - С. 1, 3
2722.
Куманський Б. Знищено ще одну пам`ятку : Історія з будинком Ерделі в селі
Леніна Маловисківського району / Б.Куманський // Народне слово. - 2002. - 20
квітня. - С. 1, 2
2723.
Куманський Б. Кіровоград архітектурний: за і проти / Б. Куманський //
Народне слово. - 2008. - 10 липня. - С. 1, 2 Стаття висвітлює необхідність
врахування архітектурних норм і естетичного вигляду при зведенні сучасних
будівель і ремонту старих будинків у місті
2724.
Куманський Б. Наш край в архітектурі та символах / Б. Куманський //
Народне слово. - 2003. - 14 червня. - С. 1

2725.
Куманський Б. Фрагменти втраченої пам’яті / Б. Куманський // Народне
слово. - 2009. - 2 червня. - С. 4-5 Розмова з хранителем історії про рідне місто
Вадимом Васильовичем Смотренком. В статті розміщені світлини із зображеннями
будівель Єлисаветграда із власного архіву співрозмовника
2726.
Лазаренко М. Святиня Голованівська : Історичні пам`ятки краю / М.
Лазаренко // Вісник Голованівщини. - 2008. - 12 липня. - С. 1, 3 Історична довідка,
друге народження храма та сьогодення. Нарис ілюстровано 5-ма світлинами
2727.
Левінська Т. "Кастинг" на кращий проект реконструкції центру Кіровограда
триває / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 20 квітня. - С. 2 Про
засідання містобудівної ради, на якій розглядалися ескізні проекти забудов у
центральній частині Кіровограда
2728.
Лисниченко П. Главный архитектор Вадим Мездрин: "При достаточном
финансировании мы преобразим город" / П. Лисниченко // Первая городская газета.
- 2013. - 19 сентября. - С. 1, 3 Разговор с главным архитектором Кировограда
Вадимом Мездриным о том, когда Кировоград получит генеральный план, и как
планирует изменить город в его 259-летие.
2729.
Лісниченко Ю. Історія, увічнена в камені й бронзі : Інтерв`ю / Лісниченко
Ю. // Вечірня газета. - 2005. - 7 жовтня. - С. 9 Останніми роками у Кіровограді
з`явилося кілька своєрідних пам`ятників. Про їхнє створення та історії, пов`язані з
ними, розповідає відомий у місті архітектор Віталій Кривенко
2730.
Лісниченко Ю. Мости з минулого : Цікавинки рідного міста / Лісниченко
Ю. // Вечірня газета. - 2005. - 4 листопада. - С. 8
2731.
Лісниченко Ю. Скіфи and половці - forever : Цікавинки рідного міста /
Лісниченко Ю. // Вечірня газета. - 2005. - 16 вересня. - С. 9 Про збереження
кам`яних скульптур, виготовлених скіфами, які розміщені на території обласного
краєзнавчого музею
2732.
Любарський Р. І на Дворцовій вулиці я постою в тіні?. / Р. Любарський //
Народне слово. - 2012. - 1 березня. - С. 1, 14 : фото Розмова з головою обласної
організації НСАУ Ю.Пенязем та архітектором, лауреатом обласної премії ім.
Я.Паученка Л.Харламовою з приводу містобудування і архітектурного розвитку
Кіровограда
2733.
Любарський Р. Яким бути нашому місту? / Р. Любарський // Народне слово.
- 2012. - 5 липня. - С. 1, 2 За матеріалами чергових зборів обласної організації
НСАУ
2734.
Майстренко Н. Н. Архітектурне диво Йосипа Осташинського / Н.
Майстренко Н. // Вісті Світловодщини. - 2003. - 13 червня. - С. 3
2735.
Мативос Ю. Здесь учили кавалеристов и... детей рабочих / Ю. Мативос //
Наша газета. - 2006. - 30 марта. - С. 4 Про приміщення кавалерійської школи,
зведеного по проекту архітектора В. Верлона у ХІХ ст., яке зараз знаходиться у
розпорядженні міського військового відомства
2736.
Мативос Ю. Когда-то это здание было дворцом / Ю. Мативос // Наша газета.
- 2006. - 16 марта. - С. 4 Про приміщення дореволюційної забудови, в якому зараз
розташовані учбові класи, казарми, інші приміщення місцевого гарнізону
2737.
Мативос Ю. Первый кирпичный дом / Ю. Мативос // Наша газета. - 2006. - 9
марта. - С. 4 Розповідь про будівництво першого цегляного будинка в місті
Єлисаветграді - Духовного училища, в приміщенні якого тепер знаходиться
загальноосвітня школа № 14
2738.
Матівос Ю. Диво рукотворне : Свято-Миколаївська церква м.Бобринець /
Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 1999. - 3 квітня. - С. 2
2739.
Матівос Ю. Застиглі мережива віків / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2011. - 8 листопада. - С. 7 : фото Історико-краєзнавча розвідка про першого
архітектора Єлисаветграда В.Верлопа

2740.
Матівос Ю. Зруйнували будівлю і поховали пам’ять? / Ю. Матівос //
Кіровоградська правда. - 2007. - 2 жовтня. - С. 3 Цікава і змістовна стаття відомого
краєзнавця про будівництво в Єлисаветграді українського професійного музичнодраматичного театру і будинку клубу Громадського зібрання
2741.
Матівос Ю. Легенди і міфи про таємниці підземних скарбів / Ю.Матівос //
Голос України. - 2001. - 20 листопада. - С. 23
2742.
Матівос Ю. Храм Мельпомени на березі Інгулу / Ю. Матівос //
Кіровоградська правда. - 2012. - 31 січня. - С. 7 : фото Краєзнавчий матеріал про
будівництво і оздоблення приміщення театру у Єлисаветграді за кращими
європейськими зразками у стилі пізнього класицизму
2743.
Матівос Юрій. Водонапірна башта Шухова / Юрій Матівос //
Кіровоградська правда. - 1999. - 23 квітня. - С. 2
2744.
Надєждін А. Нас ще очікують відкриття
: Маловідомі сторінки
архітектурної історії Єлисаветграда / А. Надєждін // Народне слово. - 2010. - 16
вересня. - С. 4 Краєзнавчий матеріал на основі проектно-архітектурних документів
Держархіву області стосовно архітектурного минулого і головних архітекторів
Єлисаветграда в період з 1893 по 1914 роки
2745.
Надєждін А. Роздуми біля будинку архітектора / А. Надєждін // Народне
слово. - 2009. - 28 квітня. - С. 10 Провідний науковий співробітник художньомеморіального музею О.Осмьоркіна про архітектурну і культурну цінність будинку
талановитого відомого архітектора Я.Паученка
2746.
Несен А. Дім Кропивницького / Несен А. // Елисаветградские ведомости. 2004. - 21 мая. - С. 1
2747.
Несен А. Особняк кінця ХІХ століття / Несен А. // Елисаветградские
ведомости. - 2003. - 12 декабря . - С. 1
2748.
Олександрійські куранти // Пожежна безпека. - 2008. - № 11. - С. 39 Про
архітектурну пам`ятку ХІХ століття в м. Олександрія - пожежну каланчу
2749.
Орлик О. Нам дісталася багата спадщина : Розповідає зав.відділенням
охорони пам`яток Кіровоградського обласного краєзнавчого музею / Орлик О. //
Щасливої дороги. - 2001. - № 15. - С. 6
2750.
Пам`ятку архітектури буде зруйновано? : Сигнал для небайдужих //
Придніпров'я. - 2005. - 12 лютого. - С. 1 Заклик допомогти у збереженні пам`ятки
архітектури 19 ст., що входила свого часу до садибного комплексу графа Толстого
М.М., а нині у занедбаному стані руйнується на території виробничої бази
кінзаводу № 175. Згідно документів, пам`ятка знаходиться під охороною держави
2751.
Пам`ятник Володимирові Винниченку // День. - 2005. - 11 жовтня. - С. 8
2752.
Париж починався в Єлисаветграді? : Перший бульвар // Кіровоградська
правда. - 1998. - 8 жовтня. - С. 4
2753.
Перелік пам’яток містобудування, архітектури, садово-паркового мистецтва
національного і місцевого значення та виявлені пам’ятки в Кіровоградській області
// Народне слово. - 2008. - 31 січня. - С. 3, 4
2754.
Піскова А. Пам'ятка нашої історії / А. Піскова ; За краєзнавчими
матеріалами Ф.Плотніра // Сільський вісник. - 2003. - 13 травня. - С. 4
2755.
Погрібний В. Архітектурний прецедент? : Вище Кафедрального собору, де
стояв старовинний будинок - пам'ятка архітектури - споруджуватиметься новий / В.
Погрібний // Кіровоградська правда. - 2002. - 13 липня. - С. 1
2756.
Положення про розміщення малих архітектурних форм для здійснення
підприємницької діяльності на території м.Кіровограда // Вечірня газета. - 2007. 16 лютого . - С. 9-10
2757.
Полячок О. Кіровоград - місто музейне / О. Полячок // Народне слово. 2005. - 24 лютого. - С. 3 Про ініціативу та наступні події, пов`язані з будинком та
відкриттям музею К.Шимановського розповідає О.Полячок, голова польського

національно-культурного товариства "Полонія" ім. К.Шимановського. Є фото
недобудованого музею
2758.
Проект розвитку усипальниці родини Раєвських побачив світ // Вперед. 2011. - 5 березня. - С. 3 Презентація проекту в обласній раді та ОДА: замовники,
кошторис, першочергові завдання. Посилання на обласну Програму створення та
розвитку історико-архітектурного заповідника родини Раєвських на території
Олександрівського району на 2009-2012 роки
2759.
Розпочалась реставрація : Усипальниця Раєвських // Народне слово. - 2003. 19 серпня. - С. 1
2760.
Семь чудес Александрийщины // Олександрійський тиждень. - 2010. - 21
січня. - С. 4 Детальний перелік пам`ятників та архітектурних споруд по населеним
пунктам району
2761.
Стасюк О. Замість млина - пансіонат / Стасюк О. // Кіровоградська правда. 2009. - 14 липня. - С. 6 В Ульяновському районі є пам`ятка промислової
архітектури ХІХ століття - млин на березі річки Південний Буг у селі Луполовому,
споруджений Костянтином Смирновим
2762.
Стасюк О. Замість млина пансіонат / Стасюк О. // Слово і час. - 2008. - 25
жовтня. - С. 2 Фото архітектурної споруди, його історія і сьогодення
2763.
Стах В. Архітектурне диво : Історичні пам`ятки краю / В. Стах // Вісник
Голованівщини. - 2008. - 12 квітня. - С. 3 Грунтовна історична довідка про будівлю
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Кіровоградська обл. орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, КДПІ ім.
В. К. Винниченка. - Кіровоград : [б. в.], 1994. - 31 с.
2932.
Віхи історії українського професіонального театру на Кіровоградщині :
бібліотечний покажчик / Кіровоградське управління культури облвиконкому, Обл.
держ. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської. - Кіровоград, 1983. - 26 с.
2933.
Кіровоградський обласний український музично-драматичний театр ім.
М.Л.Кропивницького : технічний звіт / М-во культури і мистецтв України. Упр.
культури облдержадміністрації ; Упоряд. В.П.Шурапов. - [Кіровоград] : Б.в., Б.р. 32 с. : фот.
2934.
Окунькова К.М. Традиції і сучасність (Сторінки творчої біографії
Кіровоградського обласного музично-драматичного театру
ім. М.Л.
Кропивницького) : (До 100-річчя заснування театру корифеїв) / К.М.Окунькова ;
КДПУ ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград : Обл. упр. по пресі, 1992. - 43 с.
2935.
Провідна зоря корифеїв : Тарас Шевченко у житті та творчості корифеїв
українського професійного театру: Матеріали на допомогу працівникам культури і
мистецтва, викладачам, учителям, студентам, учням / Оксана Бабенко ;
кіровоградський міський літературно-меморіальний музей Івана Карпенко-Карого,
Кіровоградська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток
історії та культури . - Кіровоград, 2001. - 38 с. - (Сер. "Бесіди про Корифеїв"). Бібліогр.: с. 37
2936.
Соколовська К. М. Театральне життя Єлисаветградщини : (Історикокультурологічний аспект): Монографія / К. М. Соколовська; Кіровоградське
управління культури облдержадміністрації, Кіровоградська обласна організація
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. - Кіровоград :
Редакційно-видавничий центр КДПУ ім. В. Винниченка. - 2001 Ч. 1. - 2001. 109,[1] с. - Бібліогр.: с. 96-101
2937.
Театр Марка Кропивницького : Минуле і сучасне: Альбом / Авторупорядник Володимир Шурапов; Ред. Василь Бондар, Худ. оформл. Ігор Смичек,. Кіровоград : Мавік, 2004. - 220,[2] с. : іл, фото.
2938.
Шурапов, Володимир Петрович. Марко
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актриси / І. Артемчук // Культура і життя. - 2004. - 27 жовтня . - С. 3
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К нам приехал "Ревизор" : В театре им. М.Кропивницкого Международный
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Классова О. Оперета в Єлисаветграді-Кіровограді / О. Классова // Народне
слово. - 2012. - 8 березня. - С. 9 Краєзнавчий матеріал про розвиток оперети в
Єлисаветграді
2986.
Клочек Г. Театр корифеїв і національна пам'ять / Г. Клочек // Літературна
Україна. - 2013. - 18 квітня. - С. 1, 12 Публікація про напрями актуалізації театру
корифеїв

2987.
Князєва Л. Олександрійська театральна династія / Л. Князєва // Вільне
слово. - 2005. - 18 травня. - С. 10 Про театральну родину Литвиненків за
матеріалами листа, який надійшов до Олександрійського краєзнавчого музею з
Херсона від нар.артиста України Л.А.Литвиненка
2988.
Ковальова О. Метеорит у сузір'ї корифеїв : Про Марію Карпівну СадовськуБарілотті / О.Ковальова // Жінка. - 2000. - квітень. - С. 6
2989.
Колесник С. Рід Тарковських і Тобілевичів - у документах / С. Колесник //
Кіровоградська правда. - 2007. - 9 жовтня. - С. 3 У заповіднику-музеї І.Тобілевича
(Карпенка-Карого) Хутір Надія відкрилася виставка "Побільше зробити загального
добра", створена до 145-річчя від дня народження О.Тарковського та 100-річчя з
дня смерті І.К.Тобілевича
2990.
Колтанівська Є. Сучасний український театр : Лист із Петербурга. З приводу
гастролей М.Л.Кропивницького і М.К.Заньковецької / Колтанівська Є. // Хроніка
2000. - 2003. - № 55-56. - С. 613-623
2991.
Корифеям українського театру присвячуємо // Кіровоградська правда. 2005. - 29 березня. - С. 2 Кіровоградська обласна універсальна бібліотека ім
Д.Чижевського спільно з обласним архівом та краєзнавчим музеям представляють
виставку до Міжнародного дня театру. Інформаційне повідомлення містить огляд
експозиції
2992.
Корінь А. "Невідомий Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Листи, п’єси" / А.
Корінь // Народне слово. - 2011. - 8 вересня. - С. 9 Про нове наукове видання,
видане до 165-річчя видатного земляка І.К. Тобілевича у видавництві "Імекс"
2993.
Корінь А. Три знаки долі / А. Корінь // Кіровоградська правда. - 2005. - 25
січня. - С. 3 Рецензія на книгу В.Шурапова "Благословенний Мельпомени рік або
Знак долі"
2994.
Корінь Т. За театр імені Кропивницького корифеям має бути не соромно / Т.
Корінь // Кіровоградська правда. - 2006. - 23 травня. - С. 2 Про проведення
ремонтних робіт і реконструкцію приміщення обласного академічного музичнодраматичного театру імені Кропивницького
2995.
Корінь Т. Секрет успіху: грати те, що виходить тільки на "відмінно" / Т.
Корінь // Кіровоградська правда. - 2008. - 1 квітня. - С. 8 Розмова з художнім
керівником студентського театру "Маленький глобус", діючого при приватному
вищому навчальному закладі "Педагогічна академія" про колектив і репертуар
театру
2996.
Корінь Тетяна .Жива криниця : Інтерв'ю з музичним керівником "Зорян",
народним артистом України Дмитром Притулою / Т.Корінь // Кіровоградська
правда. - 1999. - 7 грудня. - С. 4
2997.
Король Л. У "Ровесника" - ювілей : Дозвілля / Л. Король // Гайворонські
вісті. - 2006. - 13 грудня. - С. 3 Ювілейна стаття до 20-ліття народного
аматорського клубу-театру "Ровесник" доповнена фотосесією
2998.
Кропивничани - вже академіки! // Народне слово. - 2006. - 25 лютого. - С. 1
Колегією Міністерства культури і туризму України Кіровоградському обласному
музично- драматичному театру ім. Кропивницького присвоєно звання академічного
2999.
Куманский Б. Для статусу Національного є всі підстави : До Міжнародного
дня театру. І не тільки / Б. Куманский // Народне слово. - 2005. - 26 березня. - С. 12 Обговорення з приводу присвоєння Театру корифеїв статусу Національного
3000.
Куманський Б. Батькові українського театру / Б. Куманський // Народне
слово. - 2003. - 24 травня. - С. 1
3001.
Куманський Б. Він був вродливим і талановитим : Театру корифеїв - 125 / Б.
Куманський // Народне слово. - 2006. - 7 грудня. - С. 3 Стаття присвячена
видатному корифею українського професійного реалістичного театру Миколі
Садовському

3002.
Куманський Б. Михайло Ілляшенко: В "Гайдамаках" я бачу застереження
проти розбрату і крові / Б. Куманський // Народне слово. - 2007. - 22 листопада. С. 1, 3 Розмова з директором - художнім керівником театру заслуженим мистецтв
України з приводу святкування 125-річчя від дня народження українського
реалістичного професійного театру під орудою Марка Кропивницького, і яким
бути театру в майбутньому
3003.
Куманський Б. Місто має жити їхніми іменами : Театру корифеїв - 125 / Б.
Куманський // Народне слово. - 2006. - 27 квітня. - С. 3 Розмова з завідуючим
літературною частиною обласного музично-драматичного театру Володимиром
Шураповим з приводу підготовки до відзначення 125-річного ювілею театру
3004.
Куманський Б. На аматорській сцені : До 70-річчя утворення
Кіровоградській області / Б. Куманський // Народне слово. - 2008. - 2 жовтня. - С. 2
Про аматорські театральні колективи області
3005.
Куманський Б. Прощайте, Іване Васильовичу / Б. Куманський // Народне
слово. - 2006. - 3 червня. - С. 1, 2 Прощальні слова акторів обласного музичнодраматичного театру з приводу втрати заслуженого діяча мистецтвУкраїни,
багаторічним режисером театру ім. Кропивницького Івана Казнадія
3006.
Куманський Б. Таке близьке світло далеких зірок : Кропивничани
відзначили 125-річчя Театру корифеїв / Б. Куманський // Народне слово. - 2007. - 30
жовтня. - С. 1, 2 Про урочистості в обласному музично-драматичному театрі з
нагоди святкування 125-річчя заснування Марком Лукичем Кропивницьким
українського професійного театру
3007.
Куманський Б. Тато Карло з площі Богдана Хмельницького / Б. Куманський
// Народне слово. - 2007. - 2 червня. - С. 2 Розмова з головним художником
Кіровоградського обласного театру ляльок Василем Макаровичем Остапенком
3008.
Куманський Б. Театр дочекався ремонту / Б. Куманський // Народне слово. 2009. - 28 липня. - С. 1, 6 Про фінансування ремонту, реконструкції і
реставраційних робіт в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені
Кропивницького
3009.
Куманський Б. Театру імені Кропивницького - статус національного /
Б.Куманський // Народне слово. - 2000. - 14 вересня. - С. 1
3010.
Куманський Б. Цей великий клопіт - театр : Про театр, про вплив на людину
і стан на зрізі часу - розмова з актором обласного музично-драматичного театру ім.
Кропивницького, народним артистом України І. Кравцовим / Б. Куманський //
Народне слово. - 2002. - 21 листопада. - С. 3
3011.
Куманський Б. Що маємо на сьогодні? : Театру корифеїв - 125 / Б.
Куманський // Народне слово. - 2007. - 20 березня. - С. 3 В статті розповідається
про матеріальні проблеми з реставраційними та ремонтними роботами в обласному
музично-драматичному театрі ім. М.Кропивницького
3012.
Купили театр-довгобуд // Вечірня газета. - 2002. - 25 жовтня. - С. 2
3013.
Кухта Н. Тут мешкав Саксаганський / Н. Кухта // Культура і життя. - 1998. 6 січня. - С. 2
3014.
Куценко Л.В. Пора вибора : Рецензія на нову п`єсу в репертуарі театру ім.
М.Кропивницького "Пора любові і ненависті" / Л. Куценко // Кіровоградська
правда. - 1984. - 7 квітня. - С. 3
3015.
Куценко Л.В. Про творчу спадщину драматурга : До 140-річчя від дня
народження І.К.Карпенка-Карого / Л. В. Куценко // Кіровоградська правда. - 1985. 26 вересня. - С. 5
3016.
Куценко Л.В. Сповідь у славі : Про виставу "Я, Богдан" обласного театру ім.
М.Кропивницького / Л. В. Куценко // Кіровоградська правда. - 1989. - 21 травня. С. 5

3017.
Куценко Л.В. Сучасники Марка Кропивницького : Серед книг / Л. В.
Куценко // Народне слово. - 1991. - 29 березня. - С. 4
3018.
Левінська А. Театр корифеїв: нове життя з новим обличчям / А. Левінська //
Новини Кіровоградщини. - 2013. - 27 червня. - С. 9 Розмова з директором театру
Володимиром Єфімовим про здобутки, досягнення та плани на майбутній сезон
3019.
Левінська Т. Театру Марка Кропивницького - 130! : До старого дому з
новими сподіваннями... / Т. Левінська // Кіровоградська правда. - 2012. - 23 жовтня.
- С. 8 Фоторепортаж про урочистості з нагоди 130-річчя з дня заснування театру
М.Кропивницького та відкриття оновленого приміщення театру
3020.
Левочко В. "Пісня Пісень" - прем’єра прем’єр? / В. Левочко // Народне
слово. - 2006. - 5 жовтня. - С. 3 В обласному академічному музично-драматичному
театрі ім. М. Кропивницького у рамках театрального свята "Вересневі самоцвіти"
відбулася прем’єра вистави "Пісня Пісень"
3021.
Левочко В. Більше театрів хороших і різних / В. Левочко // Народне слово. 2004. - 14 жовтня. - С. 3 Театр "Екслюзив" - це театр одного актора - Юрія
Жеребцова. Стаття про виставу, поставлену цим театром - "Оповідь собаки"
3022.
Левочко В. Будь вона неладна, ця спадщина! : Виставою "Чмир" театр ім. М.
Кропивницького відкрив черговий театральний сезон / В. Левочко // Народне
слово. - 2003. - 11 листопалда. - С. 3.
3023.
Левочко В. Валерій Дейнекін: "Нам за служіння Мельпомені платять
копійки. Навіть аматори не поспішають іти в професіонали" / В.Левочко // Народне
слово. - 1999. - 14 серпня. - С. 4
3024.
Левочко В. Галина Романюк: "Життя в театрі - сто життів в одному..." / В.
Левочко // Чому?. - 1998. - 18 грудня. - С. 4
3025.
Левочко В. Диалог с режиссером / В. Левочко // Ведомости. - 2005. - 25
ноября. - С. 7 Інтерв`ю з головним режисером Кіровоградського обласного
музично- драматичного театру ім. М. Кропивницького Михайлом Васильовичем
Ілляшенком
3026.
Левочко В. Дійові особи та виконавці : Народному студентському театру
"Резонанс" виповнилося 45 років / В.Левочко // Народне слово. - 2002. - 12 березня.
- С. 4
3027.
Левочко В. Знайомство зблизька / В. Левочко // Кіровоградська правда. 2012. - 2 жовтня. - С. 6 : фото Розмова з новим режисером обласного музичнодраматичного театру ім. М.Кропивницького Є.В.Курманом
3028.
Левочко В. Исповедь счастливого человека / В Левочко // Ведомости. - 2001.
- 2 февраля. - С. 4
3029.
Левочко В. История одной любви / В. Левочко // Ведомости. - 2004. - 6
августа. - С. 5 Ірина Федотова та Валерій Дейнекін - їхні життєві долі і творчість
тісно переплетені у розповіді про цю подружню пару. Йдеться також про увічнення
пам`яті Валерія Дейнекіна завдяки партії "Трудова Україна"
3030.
Левочко В. Карпенків край - Хутір Надія. Його буття і перспективи / В.
Левочко // Народне слово. - 2008. - 9 вересня. - С. 3 Начальник управління
культуриі туризму облдержадміністрації поділілася перспективами реконструкції
заповідника-музея "Хутір Надія"
3031.
Левочко В. Людина театру : До 100-річчя з дня народження засл. артиста
України М.Донця / В.Левочко // Народне слово. - 2000. - 19 вересня. - С. 3
3032.
Левочко В. Неправда, друг не умирает, лишь рядом быть перестает / В.
Левочко // Ведомости. - 2003. - 7 февраля. - С. 3
3033.
Левочко В. Новий вимір Євгена Гімельфарба / В. Левочко // Народне слово.
- 2006. - 1 серпня. - С. 3 Інтерв`ю з головним режисером Одеського театру ляльок
Євгеном Гімельфарбом, який був запрошений до Кіровограду здійснити
постановку вистави "Пурпурова квіточка" в обласному театрі ляльок

3034.
Левочко В. П’ятдесята весна "Резонансу" / В. Левочко // Народне слово. 2007. - 15 травня. - С. 3 Автор про відзначення 50-го ювілею народного
студентського театру "Резонанс" імені Валерія Дейнекіна
3035.
Левочко В. Пам`яті актора / В. Левочко // Народне слово. - 2004. - 28
жовтня. - С. 2 Новий сезон театру "Резонанс" відзначено відкриттям пам`ятної
дошки на вшанування Валерія Дейнекіна (скульптор - Віктор Френчко)
3036.
Левочко В. Театри житимуть і молодітимуть / В. Левочко // Народне слово. 2005. - 7 квітня. - С. 1 Завершилася сорок шоста "Театральна весна" - звітування
народних театрів Кіровоградщини
3037.
Левочко В. Юрій Жеребцов: "Зізнаюсь вам..." / В. Левочко // Кіровоградська
правда. - 2007. - 14 вересня. - С. 5 Про творчий вечір провідного актора музичнодраматичного театру ім. М.Кропивницького з нагоди його 60-річного ювілею
3038.
Лисниченко П. Дарья Завгородняя: "Театр - это больше, чем работа, это
жизнь" / П. Лисниченко // Первая городская газета. - 2013. - 23 мая. - С. 19 : фото
Интервью с молодой, талантливой актрисой кировоградского областного
музыкально-драматического театра Дарьей Завгородней
3039.
Лисниченко П. Средневековый Париж на Кировоградской сцене / П.
Лисниченко // Первая городская газета. - 2013. - 28 марта. - С. 1, 3 : фото.кол. 22
марта на сцене областной филармонии состоялась аншлаговая премьера мюзикла
"Легенда Нотр-Дама" по мотивам знаменитого французского мюзикла Риккардо
Коччианте "Нотр Дам де Пари"
3040.
Лисогор М. Щедрий подарунок Мельпомені / М. Лисогор // Кіровоградська
правда. - 2012. - 19 жовтня. - С. 1 : фото У статті описується обсяг проведених
ремонтно-реставраційних робіт у приміщенні обласного музично-драматичного
театру ім. М.Кропивницького і урочисте відкриття оновленого театру за участю
віце-прем’єр міністра України С.Тігіпка
3041.
Лісниченко Ю. Вершини й низини "Резонансу" / Лісниченко Ю. // Вечірня
газета. - 2004. - 4 червня. - С. 7
3042.
Лісніченко П. Євген Курман: "Нам є чим здивувати глядача" / П. Лісніченко
// Первая городская газета. - 2013. - 29 августа. - С. 1, 3 Головний режисер театру
ділиться думками про афішу нового театрального сезону
3043.
Лункан О. Іван Казнадій:"Немає більше на світі явища,окрім театру,яке я
любив би усіма фібрами своєї душі" / О.Лункан // Вечірня газета. - 2000. - 22
вересня. - С. 8
3044.
Любарський Р. Невмируще коріння / Р. Любарський // Народне слово. 2011. - 29 вересня. - С. 10 Фоторепортаж про театральне свято "Вересневі
самоцвіти" на території заповідника-музея "Хутір Надія", присвячене 155-річчю від
дня народженняМ.К.Садовського
3045.
Любарський Р. Синтез досвіду і молодості / Р. Любарський // Народне
слово. - 2012. - 17 травня. - С. 7 : фото Директор обласного театру ляльок
Г.М.Педько розповідає про роботу колективу театру за останні роки
3046.
Любарський Р. Театр у розрізі. Будівельного та репертуального планів / Р.
Любарський // Народне слово. - 2012. - 26 липня. - С. 1, 11 Театр корифеїв:
традиції, проблеми, перспективи
3047.
Любарський Р. Що навіяв "Вій" / Р. Любарський // Народне слово. - 2012. - 8
листопада. - С. 9 : фото Розмова з головним режисером обласного театру ляльок
Є.Гімельфарбом стосовно нових творчих задумів
3048.
Макей Л. Віддані театру все життя / Л. Макей // Народне слово. - 2009. - 26
березня. - С. 1 Фотоінформація про відзначення Міжнародного дня театру в
меморіальному музеї Кропивницького, де зібралися представники різних поколінь
акторів обласного академічного театру імені М.Кропивницького та театру ляльок

3049.
Макей Л. Володимиру Шурапову - 80! / Л. Макей // Народне слово. - 2008. 7 жовтня. - С. 1 Керівника літературно-драматургічної частини Кіровоградського
академічного музично-драматичного театру імені М.Кропивницького В.Шурапова
керівництво області привітало з 80-річним ювілеєм
3050.
Макей Л. Нев’януча душа актора / Л. Макей // Народне слово. - 2009. - 10
листопада. С. 8 Про актора Кіровоградського академічного обласного
українського
музично-драматичного
тетару
імені
М.Кропивницького
Ю.Жеребцова, для якого цьогоріч виповнилося 40 років відтоді, як він вперше
вийшов на сцену
3051.
Макей Л. Театр імені Кропивницького: статус національного не за горами /
Л. Макей // Народне слово. - 2009. - 6 серпня. - С. 3 Про рішення постійної комісії
облради з питань власності та приватизації, яке полягає в передачі цілісного
майнового комплексу Кіровоградського академічного обласного музичнодраматичного театру імені М.Кропивницького у державну власність з метою
надання театру статусу національного
3052.
Макей Л. Юрій Жеребцов: "Наші керівники часто діють у повній
відповідності із текстами Салтикова-Щедріна" / Л. Макей // Народне слово. - 2009.
- 25 червня. - С. 7 Інтерв`ю з актором Кіровоградського обласного музичнодраматичного театру ім. М.Кропивницького Юрієм Жеребцовим
3053.
Малиновський В. Недобудоване приміщення театру продано на аукціоні за
750 тисяч гривень / В. Малиновський // Народне слово. - 2002. - 22 жовтня. - С. 1
3054.
Малиновський В. Недобудований театр виставлено на аукціон. Без
закулісних мізансцен / В. Малиновський // Народне слово. - 2002. - 8 жовтня. - С.
1, 2
3055.
Марко В. І свічки горіли, як життя : До 100-річчя від дня народження
Арсенія Тарковського / В. Марко // Кіровоградська правда. - 2007. - 3 липня. - С. 3
Про вшанування пам`яті письменника-земляка в Кіровоградському обласному
музично-драматичному театрі імені М.Л.Кропивницького: детальна розповідь про
культурну подію
3056.
Марко В. Літопис театру / В. Марко // Народне слово. - 2010. - 6 січня. - С.
13 Рецензія на книгу претендента на здобуття обласної літературної премії імені
Є.Маланюка за 2009 рік В.Шурапова "Марко Кропивницький та його спадкоємці"
3057.
Матівос Ю. "Публіка дуже любила його..." : До 120-річчя театру корифеїв /
Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 2001. - 31 липня. - С. 3 Непроминущі
скарби наші : "Вересневі самоцвіти" на хуторі Надії // Кіровоградська правда. 1999. - 28 вересня. - С. 1
3058.
Матівос Ю. Корифеї відомі і невідомі / Ю. Матівос // Кіровоградська
правда. - 2006. - 24 жовтня. - С. 3 Відомий кіровоградський краєзнавець про
історію розвитку українського професійного театру та величні постаті театральних
корифеїв
3059.
Матівос Ю. Небезпечна роль Івана Тобілевича / Ю. Матівос //
Кіровоградська правда. - 2007. - 8 червня. - С. 4 Автор подає матеріали з раніше не
відомих документів громадської діяльності одного із корифеїв українського
професіонального театру Івана Тобілевича (Карпенка-Карого)
3060.
Матівос Ю. Тіні забутих корифеїв / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2008. - 19 лютого. - С. 7 Автор про збір Фондом культури у 1990 році коштів для
встановлення у Кіровограді пам`ятника корифеям українського театру, який так і
не було встановлено
3061.
Матівос Ю. Храм Мельпомени на березі Інгулу / Ю. Матівос //
Кіровоградська правда. - 2012. - 31 січня. - С. 7 : фото Краєзнавчий матеріал про
будівництво і оздоблення приміщення театру у Єлисаветграді за кращими
європейськими зразками у стилі пізнього класицизму

3062.
Могилюк В. Їхні образи - на поштовій картці : Театру корифеїв - 125 / В.
Могилюк // Народне слово. - 2006. - 23 травня. - С. 3 Автор присвячує статтю
тематиці, пов`язаній з корифеями українського професійного реалістичного театру
на старих "театральних" поштових листівках
3063.
Мороз Л. Сенс життя - праця для України : До річниці смерті Миколи
Хомандюка / Л. Мороз // Народне слово. - 2007. - 27 грудня. - С. 3 Доктор
філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту
літератури НАН України про творчість М.Хомандюка, який зробив неоцінений
вклад у висвітлення української культури, літератури, театру, музейної справи
3064.
Нащадки і спадкоємці М.Кропивницького // Кіровоградська правда. - 2006. 27 травня. - С. 4 Про урочистості з нагоди відзначення 166-ї річниці від дня
народження М.Кропивницького в меморіальному музеї М.Л. Кропивницького за
участі акторів обласного академічного музично-драматичного театру
3065.
Незбжицький В. В народному театрі ростуть таланти : Знай наших! / В.
Незбжицький // Гайворонські вісті. - 2007. - 17 лютого . - С. 2 Вже багато років у с.
Долинівка Гайворонського району діє народний самодіяльний театр під
керівництвом режисера Валентини Кругляк-Хміль. Публікація заторкує історію
створення та сьогодення театру. Вміщено також фотопортрет режисера
3066.
Несен А. Дім Кропивницького / Несен А. // Елисаветградские ведомости. 2004. - 21 мая. - С. 1
3067.
Несен А. Маленький Париж / Несен А. // Елисаветградские ведомости. 2004. - 7 мая. - С. 1 Культурне життя міста в першій половині 19 ст.
3068.
Нетреба І. Завітайте до "Снігової королеви" / І. Нетреба // Молодіжне
перехрестя. - 2006. - 21 грудня. - С. 11 Про прем’єрну виставу Є. Шварца "Снігова
королева" за мотивами казок Г-Х.Андерсена в обласному театрі
ім.М.Кропивницького
3069.
Ніколаєвська О. У суботу - на хуторі Надія! / О. Ніколаєвська // Народне
слово. - 2013. - 15 серпня. - С. 3 : фото Про започаткований цього року
"Туристичний вікенд на Хутір Надія", який включає і концертну програму, і
екскурсії стежками хутора, і розповіді про дуби-велетні, посаджені діячами
мистецтв України, і музей хореографічного мистецтва, та головне на хуторі - т.зв.
батьківська хата, що зберігає дух епохи театру корифеїв
3070.
Новиков А. Маловідомі сторінки з творчого доробку М.Кропивницького / А.
Новиков // Дивослово. - 2002. - № 6. - С. 5-7
3071.
О праздновании 125-летия Кировоградского областного украинского
музыкально-драматического театра им. М.Л.Кропивницкого : Постановление
Верховной Рады Украины от 16 марта 2006 года; №3549 - ІУ // Відомості
Верховної Ради України. - 2006. - № 24-25. - С. 952
3072.
Орел С. "Держава, яка руйнує театр, помирає. та, яка його плекає, процвітатиме" : Презентація книги "Театр Марка Кропивницького: минуле і
сучасне" / С.Орел // Вечірня газета. - 2001. - 14 вересня. - С. 10
3073.
Орел С. Михайло Ілляшенко: "Мистецтво має загострювати відчуття
правди" / С. Орел // Вечірня газета. - 2003. - 19 грудня. - С. 7
3074.
Орел С. Михайло Ілляшенко: "Мистецтво має загострювати відчуття
правди" / С. Орел // Культура і життя. - 2004. - 28 січня. - С. 3 Про театр, перші
спектаклі сезону, про будні конкретного театрального колективу розповідає
головний режисер і директор Кіровоградського обласного музично-драматичного
театру ім. М. Кропивницького Михайло Ілляшенко
3075.
Орел С. Театр - це одне з найдавніших знарядь будівництва країни... : До
120-річчя українського театру / С. Орел // Вечірня газета. - 2002. - 11 жовтня. - С.
10

3076.
Орел С. Хутір Надія - колиска театру корифеїв / С. Орел // День. - 2003. - 4
квітня. - С. 8
3077.
Петрук Б. Основні віхи життя Олександра Русова / Б. Петрук // Вісник
Київського національного університету ім. Т.Шевченка. - 1998. - вип. 40: Історія. С. 46-48 Згадується у тому числі Херсон, Єлисаветград, як міста статистичних
робіт та зв`язок О.Русова з корифеями українського театру: М.Кропивницьким,
М.Заньковецькою, І.Тобілевичем
3078.
Підлісний Я. В тіні Маркових дубів / Я.Підлісний // Народне слово. - 1999. 2 вересня. - С. 4
3079.
Підлужна А. Про минуле і сучасне театру корифеїв / Підлужна А. //
Культура і життя. - 2003. - 24 грудня. - С. 2
3080.
Пішов з життя Валерій Дейнекін : Некролог // Вечірня газета. - 2003. - 31
січня. - С. 2
3081.
Повалій Л. Дмитро Цурський: Я йшов від "Резонансу" - до театру на Малій
Бронній / Л.Повалій // Знам'янські вісті. - 2000. - 29 липня. - С. 2
3082.
Погрібний В. Героїня - Наталія Іванчук : Моновистава кропивничан
"Хованка" - безперечний успіх / В. Погрібний // Кіровоградська правда. - 2006. - 11
лютого. - С. 3
3083.
Погрібний В. Жива легенда Іван Казнадій : Відомому режисеру і актору
виповнюється 80 літ / В. Погрібний // Кіровоградська правда. - 2005. - 5 липня. - С.
4 Докладна, проілюстрована документами, на цілу газетну сторінку публікація про
видатного театрального діяча
3084.
Погрібний В. Зоря степової Мельпомени : Розмова з головним режисером
Кіровоградського обласного музично-драматичного театру ім.Кропивницького,
заслуженим артистом України Валерієм Дейнекіним / В.Погрібний //
Кіровоградська правда. - 2000. - 6 січня. - С. 4
3085.
Погрібний В. Коротка гастроль : Замітки на полях театральної програми / В.
Погрібний // Кіровоградська правда. - 2004. - 24 липня. - С. 6 Розповідь про
гастролі Кіровоградського обласного музично-драматичного театру ім.
М.Л.Кропивницького в Черкасах доповнюється розповіддю по те, як доводиться
виживати театру у сучасних умовах, роздумами про роль духовних засад у житті
суспільства
3086.
Погрібний В. Таке страшне сучасне життя ... : Прем`єра вистави за п`єсою
Анатолія Крима "Бажання екстріму" / В. Погрібний // Кіровоградська правда. 2003. - 8 листопада. - С. 1
3087.
Погрібний В. Театр Кропивницького: реставрація чи розбудова ? /
В.Погрібний // Кіровоградська правда. - 2002. - 29 січня. - С. 2
3088.
Признание артисту // Репортер. - 2008. - 25 февраля. - С. 8 ро призначення
Кіровоградською облдержадміністрацією обласної довічної стипендії народному
артисту України, актору академічного обласного українського музичнодраматичного театру ім. М.Кропивницького В.Мироновичу
3089.
Пушкаренко Н. Почалося з "Трьох поросят" : Кіровоградському театру
ляльок - 60 років / Н.Пушкаренко // Вечірня газета. - 1999. - 19 березня. - С. 4
3090.
Ратушняк О. "Декамерон": людські чесноти вічні / Ратушняк О. //
Кіровоградська правда. - 2012. - 7 грудня. - С. 10 Смілива спроба сценічного
втілення "Декамерона" Джовані Боккаччо відбулася в Кіровоградському
академічному обласному театрі ляльок
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Рыбченков Г. Кукольные рекорды Кировоградщины / Г. Рыбченков //
Репортер. - 2003. - 24 ноября. - С. 2
3092.
Старшина роду - Іван Тобілевич : До 160-річчя з дня народження
І.К.Карпенка- Карого // Кіровоградська правда. - 2005. - 4 жовтня. - С. 3

3093.
Театр імені Кропивницького може стати окрасою не лише Кіровоградщини,
а й України // Вечірня газета. - 2004. - 21 травня. - С. 9 Керівництво Полтавської
облдержадміністрації
надіслало
на
адресу
голови
Кіровоградської
держобладміністрації Василя Компанійця подяку, у якій високо оцінено
рівеньтеатрального мистецтва Кіровоградського обласного музично-драматичного
театру ім. М.Кропивницького, учасника
ІІ Всеукраїнського театрального
фестивалю "В гостях у Гоголя"
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Тільнов В. У народному театрі Села Леніна грають "рельєфно"! / В.Тільнов
// Маловисківські вісті. - 1999. - 14 липня. - С. 3
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Тобілевич В. Народження українського театру : Театр Єлісаветградщини /
Тобілевич В. // Народне слово. - 2002. - 15 жовтня. - С. 3
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Тобілевич В. Родинне гніздо Тарковських і Тобілевичів / Тобілевич В. //
Народне слово. - 2002. - 13 серпня. - С. 3
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Хорунжий Ю. Садовський садить сад - з Марією... / Ю. Хорунжий //
Літературна Україна. - 2004. - 12 серпня. - С. 5, 7 Уривки з твору про видатного, за
визначенням Ю.Хорунжого, українського актора і письменника Миколу
Садовського. Значне місце приділено і стосункам М.Садовського та
М.Заньковецької
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Царук В. Стежини театру : Віктор Ярош ."Стежками завіяними" / В.Царук //
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Черняк Н. "Радісна актриса" / Черняк Н. // Народне слово. - 2007. - 21
червня. - С. 3 Розповідь про видатну актрису кінця ХІХ - початку ХХ ст. Ганну
Петрівну Затиркевич-Карпинську, ім`я якої увійшло в історію українського
професійного театру
3102.
Черняк Н. Талант розквітнув на сцені корифеїв / Н. Черняк // Народне слово.
- 2010. - 15 квітня. - С. 6 Стаття-персоналія про народного артиста України актора
обласного музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького В.Мироновича
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Кіровоградська правда. - 2000. - 11 квітня. - С. 4
3105.
Швидкий О. Яке воно, життя "під одним дахом"? / О. Швидкий //
Молодіжне перехрестя. - 2006. - 30 березня. - С. 11 Відгук про презентацію
молодіжним театром "Резонанс" нової вистави Людмили Разумовської "Під одним
дахом"
3106.
Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С.
Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 березня. - С. 2 Кіровоградський краєзнавець
про написання М.Аркасом опери "Катерина", першої поставленої за сюжетом твору
Т.Шевченка опери, яка була єдиною в композиторському доробку автора, і
постановкою якої займався М.Кропивницький
3107.
Шевченко С. Дитинство Марка Кропивницького / С. Шевченко // Народне
слово. - 2010. - 7 грудня. - С. 7 Краєзнавча розвідка стосовно сторінок дитинства
корифея українського театру М.Л.Кропивницького, пов’язаних із Компаніївським
районом
3108.
Шепель Ф. Микола Садовський: "під недремним оком" ГПУ / Ф. Шепель //
День. - 2003. - 14 березня. - С. 8

3109.
Шепель Ф. Ще раз про Садовського у фокусі "недремного ока" / Ф.Шепель
// Вечірня газета. - 1997. - 2 серпня. - С. 3
3110.
Шмуратова С. "Вересневі самоцвіти" у Знам`янці / Шмуратова С. //
Знам'янські вісті. - 2003. - 1 жовтня. - С. 4
3111.
Шпиль Т. Театр, якому таланить на акторів і режисерів : 50-річчя
заснування народного самодіяльного театру Олександрівського районного Будинку
/ Т.Шпиль // Кіровоградська правда. - 1999. - 6 травня. - С. 3
3112.
Шурапов В. ...У реєстрації відмовити : До 160-річчя М.Л.Кропивницького /
В.Шурапов // Вечірня газета. - 2000. - 2 червня. - С. 7
3113.
Шурапов В. "Тиждень Кропивницького" : Театру корифеїв - 125 / В.
Шурапов // Народне слово. - 2006. - 9 листопада. - С. 3 Автор про гастрольні
виступи в Одесі трупи М. Кропивницького
3114.
Шурапов В. Більше півстоліття віддав сцені / В. Шурапов // Кіровоградська
правда. - 2005. - 19 липня. - С. 1 55 років свого творчого життя заслужений діяч
мистецтв України Іван Васильович Казнадій віддав сцені обласного українського
музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького
3115.
Шурапов В. Дебют королеви : Перший вихід на Єлисаветградську сцену М.
Заньковецької / В. Шурапов // Народне слово. - 2002. - 22 червня. - С. 3
3116.
Шурапов В. Заслужена артистка України Світлана Мартинова:
"Дивовижний велетень полонив мою душу" / В.Шурапов // Вечірня газета. - 1999. 5 березня. - С. 11
3117.
Шурапов В. Золотий полудень Литвиненків : Заслуженому артистові
України Анатолію Литвиненко та Валентині Литвиненко - 50 років / В.Шурапов //
Вечірня газета. - 2000. - 19 травня. - С. 3
3118.
Шурапов В. Кропивничани відбули на фестиваль "Слов`янський вінок" / В.
Шурапов // Кіровоградська правда. - 2003. - 3 червня. - С. 1
3119.
Шурапов В. М.Заньковецька - національна гордість України / В. Шурапов //
Студентський вісник. - 2004. - № 10. С. 4 Розповідь студентам про
М.Заньковецьку - це частина того цілеспрямованого партнерського зв"язку
колективу театру та студентства, що існує вже протягом кількох років за
ініціативою Карленко В.А., доцента кафедри філософії КНТУ
3120.
Шурапов В. Марія Заньковецька - видатна постать вітчизняної культури / В.
Шурапов // Кіровоградська правда. - 2004. - 7 серпня. - С. 4 Розповідь про долю
актриси, її роль у театрі корифеї, про шанування її діячами російської культури,
про ставлення М.Заньковецької до Тараса Шевченка, про зв`язок кропивничан з
театральними діячами Черкащини, про благодійний внесок кіровоградських
акторів на Тарасову церкву
3121.
Шурапов В. Пам`ятний сто двадцятий сезон дебютів : Театр корифеїв / В.
Шурапов // Кіровоградська правда. - 2003. - 10 липня. - С. 2
3122.
Шурапов В. Потрібний був громадянин : Про М. Кропивницького та його
трупу / В.Шурапов // Народне слово. - 2002. - 16 травня. - С. 3
3123.
Шурапов В. Розкрилена серцем, або Нашій Жанні - 150 / В.Шурапов //
Вечірня газета. - 2000. - 28 квітня. - С. 10
3124.
Шурапов В. Сторінки старого щоденника : Театру корифеїв - 125 / В.
Шурапов // Народне слово. - 2007. - 15 листопада. - С. 3 Про талановитого учня
Марка Кропивницького Дмитра Абрамовича Гайдамаку, який був знаний як
талановитий актор, режисер, керівник театральної трупи, перекладач п`єс
3125.
Шурапов В. Тернистим шляхом : До 40-річчя "Вересневих самоцвітів" / В.
Шурапов // Народне слово. - 2010. - 7 вересня. - С. 4-5 Розгорнута стаття стосовно
створення заповідника-музея І.К.Тобілевича (Карпенка-Карого) на Хуторі Надія і
причетних до цього людей

3126.
Шурапов В. Чути, бачити і розуміти : До 100-річчя з дня народження
головного режисера кіровоградського обласного українського музичнодраматичного театру ім.М.Л.Кропивницького Михайла Олександровича Донця /
В.Шурапов // Кіровоградська правда. - 2000. - 22 серпня. - С. 4
3127.
Ярошенко, Михайло. П'ятдесятому - п'ятдесят / Михайло Ярошенко //
Новини Кіровоградщини. - 2013. - 3 січня. - С. 4 50-й окремий навчальний центр
спеціальної підготовки 31 грудня відзначив своє 50-річчя. Він упевнено посідає
одне з чільних місць серед військових частин спеціального призначення Збройних
Сил України
1.39. Релігія
КНИГИ
3128.
Закон і релігія : з досвіду роботи комісії сприяння контролю за дотриманням
законодавства про релігійні культури при виконавчому ком. Кіровської р-ної Ради
народ. депутатів м. Кіровограда / В. І. Левицький. - Кіровоград : Облполіграфвидав,
1988. - 1 буклет
3129.
Знаменская церковь г. Елисаветграда [Ізоматеріал] : Фото начала ХХ века. Елисаветград : Б.и., Б.г. - 2 л. Фото
3130.
Ілар Хоругин. Влескнига [] / наук. пер. та ритмічний переказ Сергія
Піддубного. - Вид. 2-ге, уточнене, розширене. - Голованівск : Поліграф-Сервіс,
2010. - 337,[1] с. : іл. - Алф. покажч. імен, назв, термінів: с. 320-333; Бібліогр.: с.
334-337
3131.
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. 200 лет : книгаальбом / авт.-сост. А. Н. Мануйлов, Р. В. Кондратюк. - Кировоград : Имэкс-ЛТД,
2012. - 367 с. : фото
3132.
Кузык, Борис Николаевич. Семья - малая церковь [Текст] : книга для
душеполезного чтения / Борис Кузык, Людмила Литвин. - Днепропетровск : АртПресс, 2011. - 476,[2] с. : 8 л. фото. цв., фото цв., ил., портр. + 1 ел. опт. диск (CDROM).
3133.
От жизни... к вечности / Кировоградская обл. общественная организация
"Елисаветградское православное общество" ; сост.: Архимандрит Боголеп
(Гончаренко), И. В. Рожанчук. - Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2011. - 149,[2] с. : портр.,
ил., фото, карты. - Библиогр.: с. 147-149
3134.
Павличук, Олексій Андрійович. Православні
храми
Гайворонщини
[Текст] / Олексій Павличук,. - Вінниця : "Нілан-Лтд", 2003. - 38,[1] с. : іl.
3135.
Спасо-Преображенський собор [] : Історико-документальне видання: Книгаальбом / Макет і худож. оформл. Ігоря Шалюти ; Автор ідеї: Протоірєй Петро
Сидора, Автори текстів: Олександр Чуднов, Володимир Левицький. - Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2005. - 351,[1] с. : фото.кол. - Текст укр. та рос. мовами.
СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
3136.
1025-річчя Хрещення Русі має бути відзначене в кожному населенному
пункті - Віктор Янукович // Новини Кіровоградщини. - 2013. - 31 січня. - С. 1
3137.
17 лютого наше місто зустрічатиме Чудотворну ікону Іверської Божої
Матері // Народне слово. - 2001. - 15 лютого. - С. 1
3138.
50 лет кировоградской єпархии // Православне слово. - 1997. - №3 (Лютий). С. 1, 2
3139.
Александрийская епархия встретила своего Правящего архиерея Преосвященнейшего епископа Боголепа // Олександрійський тиждень. - 2013. - 3

січня. - С. 6 25 декабря Его Высокопреосвященство владыка Иоасаф зачитал указ
о назначении Преосвященнейшего епископа Боголепа правящим архиереем
Александрийской и Светловодской епархии
3140.
Андрухів В. Силою проти правди : Чому церковники по-різному читають
святе письмо? / В. Андрухів // Кіровоградська правда. - 2012. - 15 червня. - С. 3
Публікація в рамках дискусії на сторінках газети щодо побудови храмів на
території Кіровоградщини
3141.
Архипова В. Ікона повернулася до Храму / В. Архипова // Світловодськ
вечірній. - 2006. - 21 вересня. - С. 8 Історія ікони Успіння Пресвятої Богородиці,
що повернулась до храму Покрови Пресвятої Богородиці, що на Новому місті у
Світловодську
3142.
Бабич В. Петро Сидора: Нехай кожен обере собі дорогу до Храму : "Пряма
лінія" "Народного слова" / В. Бабич // Народне слово. - 2008. - 26 квітня. - С. 2
Друкується зміст телефонного спілкування читачів "Народного слова" із
секретарем Кіровоградської єпархії УПЦ, настоятелем Спасо-Преображенського
собору протоієреєм П.Сидорою
3143.
Бабич В. Хай не замулиться джерело Миколая Іскрівського / В. Бабич //
Народне слово. - 2011. - 18 січня. - С. 5 Розповідь про священика Миколая із села
Іскрівка Петрівського району, єдиного в нашому краї канонізованого в лику
священномученика
3144.
Білак М. Храми Красносілки / М.Білак // Вперед. - 2000. - 22 лютого. - С. 2
3145.
Блюміна Т. Католицизм на Кіровоградщині / Т.Блюміна // Народне слово. 1999. - 23 листопада. - С. 3
3146.
Бондаренко О. А ваші діти - немовби зовсім не ваші діти : Секти на
Кіровоградщині / О. Бондаренко // 21-й канал. - 2002. - 4 липня. - С. 5
3147.
Босько В. "Апостол толстовства" Ісаак Тенеромо і його дочка Тетяна дружина "апостола троцькізму" Якова Блюмкіна / В. Босько // Народне слово. 2012. - 22 березня. - С. 12, 13 Краєзнавчий матеріал про релігійно-етичний
громадський рух кінця ХІХ - початку ХХ ст. на Єлисаветградщині, який виник під
впливом релігійно-філософського вчення Л.М.Толстого
3148.
Босько В. "Сівач добра і милосердя" сенатор Петро Ревуцький : Містечко
Ревуцьке, Добровеличківка та чудотворна ікона Ревуцької Божої Матері / В. Босько
// Народне слово. - 2012. - 19 квітня. - С. 9 Історико-краєзнавчий матеріал про
видатного земського діяча Єлисаветградського повіту П.Д.Ревуцького
3149.
Босько В. Блаженнійший митрополит Михаїл, єпископ Єлисаветградський
(1885 - 1977) / В.Босько // Народне слово. - 2000. - 26 жовтня. - С. 4
3150.
Босько В. Маємо гідно зустріти 2000-річчя Різдва Христового : Вперше
після призначення, з місцевими журналістами спілкувався керуючий
Кіровоградською єпархією єпископ Пантелеймон / В.Босько // Народне слово. 1999. - 13 березня. - С. 1
3151.
Босько В. Митрополит Кіровоградський та Миколаївський Нестор /
В.Босько // Народне слово. - 2000. - 21 листопада. - С. 4
3152.
Босько В. Новоукраїнські знаменитості: Брати-анархісти Гроссмани,
краєзнавець Леонід Петрушевський / В. Босько // Народне слово. - 2012. - 26 липня.
- С. 12 Публікація присвячена анархістам та зв’язкам із краєм, а також
повідомляється коротка біографія краєзнавця Л.Петрушевського, праця якого
"Історія Новоукраїнки" не знайдена
3153.
Босько В. Перший український проповідник баптизму / В.Босько // Народне
слово. - 2000. - 26 грудня. - С. 4
3154.
Босько В. Священномученик Онуфрій, єпископ Єлисаветградський (18851938) / В.Босько, о.Євгеній Назаренко // Народне слово. - 2000. - 9 листопада. - С. 4

3155.
Босько В. Священномученик Прокопій, єпископ Єлисаветградський та
архієпископ Херсонський (1877-1937) / В.Босько // Народне слово. - 2001. - 25
січня. - С. 4
3156.
Буде храм і буде Хрест // Народне слово. - 2011. - 19 травня. - С. 1
Повідомлення про освячення хреста і місця під будівництво храму у дендропарку
Кіровограда і урочисте освячення Поклінного хреста на в’їзді до міста
3157.
Високопреосвященнійшому Іоасафу, архієпископу Кіровоградському і
Новомиргородському : Лист-звернення // Кіровоградська правда. - 2013. - 8 лютого.
- С. 3 Оприлюднення листа-звернення громадськості щодо останніх подій навколо
Спасо-Преображенського Собору
3158.
Вітаємо архієпископа Іоасафа! // Народне слово. - 2012. - 12 липня. - С. 2
Духовенство та миряни Кіровоградської єпархії УПЦ вітають владику Іоасафа із
саном архієпископа
3159.
Все дороги ведут к храму // Олександрійський тиждень. - 2010. - 1 квітня. С. 1 Настоятель Свято-Олександро-Невської церкви отець Анатолій про віру, про
стан церков та потенційних віруючих. Якби хоча б три відсотки хрещених у
православну віру почали постійно відвідувати божі храми, храми б їх не вмістили.
Подано також історичний екскурс та думку священника про нинішню активність
протестанських течій
3160.
Гамалий Л. О проблеме установления связи между
школьным
образованием и православным воспитанием / Гамалий Л. // Православная школа. 2000. - N 4, декабрь. - С. 5
3161.
Гамалій В. Хто ж ті "вартові"? / В. Гамалій // Народне слово. - 2012. - 21
червня. - С. 11 Публікація в рамках дискусії на сторінках газети щодо будівництва
церкви в мікрорайоні Жадова
3162.
Гамандій Є. Ікона - подарунок гайворонцям / Є. Гамандій // Гайворонські
вісті. - 2006. - 8 липня. - С. 1 Музей Павла Флоренського подарував Гайворону
ікону Успіння Пресвятої Богородиці
3163.
Гарба, Микола. Багатоконфесійна Кіровоградщина / Микола Гарба //
Народне слово. - 2012. - 13 грудня. - С. 6
3164.
Гончар Л. За співпрацю з релігійними громадами : Свобода совісті і
віросповідання / Л. Гончар // Гайворонські вісті. - 2007. - 24 січня. - С. 3 Автор
публікації - заступник голови гайворонської РДА, голова районної комісії
сприяння додержаню законодавства про свободу совісті та релігійні організації оперує конкретними фактами і висвітлює релігійну ситуацію у районі
3165.
Гуртовий Ю. Православний клуб "Путь отцов" : Молодіжна християнська
організація / Гуртовий Ю. // Благовіст. - 2001. - № 3 серпень-вересень. - С. 8-9
3166.
За єдність у вірі, порозуміння між собою // Народне слово. - 2010. - 2
лютого. - С. 6 Щорічно за ініціативи католицької церкви відбувається спільний
молебень за єдність між християнами. Публікація містить подробиці про участь
конфесій у цьогорічному молебні
3167.
История Кировоградской епархии // Православная школа. - 2003. - №1/15/. С. 2-4
3168.
Іваненко В. Релігійна ситуація в області стабільна і прогнозована / Іваненко
В. // Народне слово. - 2004. - 19 серпня. - С. 2
3169.
Іванова І. Щороку в регіоні реєструється близько трьох десятків нових
релігійних громад / І. Іванова // Кіровоградська правда. - 2013. - 23 липня. - С. 5 У
статті розповідається про створені релігійні громади на Кіровоградщині.
3170.
Іоасаф (єпископ). В ім’я Отця і Сина і Святого Духа! : 19 грудня - День
святого Миколая / Іоасаф // Народне слово. - 2011. - 15 грудня. - С. 5 Єпископ
Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф розповідає про свято на честь
святителя і чудотворця Миколая

3171.
Іоасаф (єпископ). Дмитрівська батьківська субота / Іоасаф // Народне слово.
- 2011. - 3 листопада. - С. 10 Духовне звернення від єпископа Кіровоградського та
Новомиргородського до православних віруючих про поминальну Дмитрівську
батьківську суботу
3172.
Калиновська Т. Благословляється на світ костьол : У Кіровограді буде
костьол / Т. Калиновська // Кіровоградська правда. - 1995. - 20 липня. - С. 1
3173.
Калугіна С. Приймаємо гостей з Норвегії / С. Калугіна // Вісті
Світловодщини. - 2006. - 16 червня. - С. 2 Місіонери з Норвегії на Світловодщині:
духовні, соціальні, міждержавні зв`язки
3174.
Карась К. Стрітення та зустріч Іоасафа / К. Карась // Народне слово. - 2011. 17 лютого. - С. 1 Про представлення нового владики Кіровоградської і
Новомиргородської єпархії єпископа Іоасафа
3175.
Касуркін Б. Говорили тільки про добро / Б. Касуркін // Зорі над Синюхою. 2006. - 5 серпня. - С. 1 Про церемонію освячення Дому молитви євангельських
християн-баптистів у с. Плоско-Забузькому Вільшанського району
3176.
Квітка В. Ісус-марш: демонстрація слави Божої - мрія, яка стала реальністю
/ В. Квітка // Олександрійські відомості. - 2006. - 11 травня. - С. 2 1 травня цього
року у Приютівці започатковано нову традицію: близько 300 віруючих християн
різних конфесій з Олександрії, Дніпропетровська, Войнівки, Приютівки,
Протопопівки зібралися, щоб здійснити спільний молебень та урочисту ходу,
закликаючи до об`єднання християн України
3177.
Квітка В. Церква божа "Еммануїл": бути дітьми! : Свобода совісті / В.
Квітка // Олександрійські відомості. - 2005. - 15 грудня. - С. 8 До 10-річчя Церкви
Божої "Еммануїл" у с.Приютівці. Подається історія її заснування та розповідь про
роботу недільної школи та оздоровлення дітей у літніх таборах
3178.
Китич М. Щодо віросповідання свобода повна / М. Китич // Кіровоградська
правда. - 1997. - 9 грудня Скільки релігійних організацій зареєстровано в області
3179.
Классова О. "Нести духовність в дитячі душі" : Нарис з історї православної
просвіти Єлисаветграда кінця ХІХ- початку ХХ ст. / Классова О. // Благовіст. 2004. - №3. - С. 6-8
3180.
Кравченко Н. Вірили, вірять і віритимуть / Н. Кравченко // Народне слово. 2011. - 6 січня. - С. 10 Про новозбудовану завдяки підприємцю М.Монашку у
Новгородці Святотроїцьку церкву, настоятелем якої є отець Михайло
3181.
Круглова Г. Миколай Іскрівський - новомученик землі Єлисаветградської /
Круглова Г. // 21-й канал. - 2003. - 25 вересня. - С. 10
3182.
Куманський Б. Єпископ Марк: "Людина має присвячувати себе Богу тільки
за покликом серця" / Б. Куманський // Народне слово. - 2009. - 9 квітня. - С. 10
Розмова з єпископом Марком, який очолив Кіровоградську єпархію Української
Православної Церкви Київського Патріархату
3183.
Куманський Б. І возропта на розкольники, і упова на колаборанти... / Б.
Куманський // Народне слово. - 2010. - 5 серпня. - С. 3 Про політику керівництва
УПЦ Московського патріархату щодо православних віруючих в Україні - думка
журналіста
3184.
Куманський Б. Отець Петро: "Бажаю всім достатку, родинного щастя і
віри!" / Б. Куманський // Народне слово. - 2008. - 5 січня. - С. 4 Розповідь з
фотографіями про настоятеля кіровоградського Спасо-Преображенського собору,
секретаря Кіровоградської єпархії протоієрея Петра Сидору
3185.
Лашкул Г. Той, що творить дива / Г. Лашкул // Честь хлібороба. - 2012. - 27
жовтня. - С. 8 Наш земляк, нині киянин, старовір, нащадок волхвів, цілитель,
написав книгу "Сувенір із України"
3186.
Левицький В. Єпископ Пантелеімон: "Єпархія пройшла славний шлях
служіння Богу і людям" / В. Левицький // Народне слово. - 2007. - 13 січня. - С. 1, 2

Розмова з єпископом Кіровоградським та Олександрійським Пантелеімоном з
нагоди святкування 60-річчя утворення Кіровоградської єпархії
3187.
Лисенко А. "Основні релігійні громади Малої Виски" : Короткий нарис /
А.Лисенко // Маловисківські вісті. - 2001. - 10 листопада. - С. 2
3188.
Лисогор М. Відкриті для вірян та діалогу між церквами та державами / М.
Лисогор // Кіровоградська правда. - 2011. - 9 грудня. - С. 4 Про приїзд до
Кіровограда Глави Української Греко-Католицької Церкви Патірарха Святослава
(Шевчука)
3189.
Макей Л. Зустріч зі святою Єлисаветою на Святій Землі: диво чи промисел
Божий? / Л. Макей // Народне слово. - 2011. - 17 лютого. - С. 6 Священик СпасоПреображенського собору протоієрей Є.Назаренко розповідає про поїздку
паломників із Кіровограда до Єрусалима
3190.
Макей Л. Про хліб наш насущний та віру - відверто і вголос / Л. Макей //
Народне слово. - 2008. - 8 липня. - С. 1 Голова облдержадміністрації зустрівся з
блаженнійшим патріархом Української греко-католицької церкви кардинал
Любомиром Гузаром, який вперше побував у Кіровограді, і ознайомив його з
економічними і гуманітарними традиціями регіону
3191.
Матівос Ю. Духовна святиня міста / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. 2006. - 11 липня. - С. 3 Свято-Преображенський собор: історія будівлі та
відродження духовності
3192.
Миколаєнко В. Микола Гарба: На Кіровоградщині релігійні конфесії живуть
у злагоді / В. Миколаєнко // Народне слово. - 2010. - 12 січня. - С. 2 Розмова з
начальником відділу у справах національностей та релігій обласної державної
адміністрації М.Гарбою
3193.
Миколаєнко В. Приходьте до святого місця / В. Миколаєнко // Народне
слово. - 2010. - 6 січня. - С. 13 Монах Серафим розповідає про благоустрій святого
місця по вулиці Криничуватій в Кіровограді і зведення там каплички, а також
купальні біля цілющого джерела
3194.
Мисак Б. Морально-філософські шукання сучасної української педагогічної
думки : (Розглядається РУНВіра Л.Силенка, як одна з форм впливу на індивіда) /
Б.Мисак // Мандрівець. - 1999. - N 1. - С. 32-34
3195.
Недбальська О. Репресована церква / О.Недбальська // Народне слово. 2000. - 27 січня. - С. 3
3196.
Никитина Е. Кировоградской епархии УПЦ - 60 / Никитина Е. // Репортер. 2007. - 15 января . - С. 8 Про відзначення 60-річчя Кіровоградської єпархії УПЦ
низкою урочистих заходів
3197.
Новини єпархії // Народне слово. - 2013. - 1 серпня. - С. 3 Події у громадах
православних християн УПЦ Московського патріархата у м. Кіровограді
3198.
Обговорили релігійну ситуацію в районі : В райдержадміністрації //
Придніпров'я. - 2008. - 14 червня. - С. 2
3199.
Павличук О. Православні храми відроджуються : Солгутове / О.Павличук //
Гайворонські вісті. - 12 липня. - С. 3
3200.
Павличук О. Православному храму - 110 років : Християнські святині / О.
Павличук // Гайворонські вісті. - 2006. - 29 листопада. - С. 3 Окрім історичної
довідки вміщено два фото, на яких увічнений храм с. Салькове на початку ХХ ст.
та сьогодні
3201.
Перевозник А. Цю помилку треба виправляти / А. Перевозник // Наш бізнес.
- 2013. - 14 лютого. - С. 9 Стаття про внесок отця Петра у розвиток СпасоПреображенського Собору
3202.
Полулях С. Хіба ми "погани"? : Релігійний ювілей / С. Полулях //
Кіровоградська правда. - 2008. - 29 липня. - С. 4 На думку автора, відзначення

2010-ліття хрещеня Русі висвітлило сучасні проблеми поділу на конфесії та
відсутність релігійної толерантності
3203.
Постав храм на Кіровоградщині // Наддніпрянська зоря. - 2007. - №2. - С. 8
У селищі Молодіжне відбувся чин освячення храму УПЦ Київського Патріархату
та поставлення Хреста. Чин освячення звершив Високопреосвященнійший
Серафим, Архієпископ Кіровоградський і Голованівський
3204.
Православна Єлисаветградщина : Вісник Кіровоградської єпархії УПЦ /
Андрій Кураєв // Народне слово. - 2012. - 8 листопада. - С. 5 Стаття на тему
духовності і добірка статей про останні події в релігійному житті Кіровоградщини
3205.
Преображенские образовательные чтения : (прошли в Кировограде) //
Православная школа. - 1999. - №3, сент.-окт. - С. 1
3206.
Про релігійну ситуацію в Голованівську і приїзд Папи в Україну : Інтерв`ю з
Голованівським священником Василем Гдешинським // Там, де Ятрань.. - 2001. - 16
червня. - С. 1
3207.
Росанова Е. Александрийские церкви объединились / Е. Росанова //
Олександрійські відомості. - 2008. - 10 липня. - С. 1, 2 Новостворена Духовна Рада
християнських церков міста Олександрії покликана сприяти розвитку духовності
віруючих
3208.
Рябошапка О. А чи згодні ви з таким? Бог, то є справедливість і людяність,
правда, мир і спокій / О. Рябошапка // Сільське життя. - 2013. - 24 липня. - С. 3 У
статті розповідається про двох священників, відомих дослідників рідного краю —
Знам'янщини
3209.
Савранова Е. Юбилей пастыря : Отметил свое 50-летие владыка
Пантелеймон, епископ Кировоградский и Александрийский / Савранова Е. //
Украина-центр. - 2002. - 24 мая. - С. 2
3210.
Свобода совісті і добрі справи : Про релігійну ситуацію в області - розмова з
начальником управління у справах національностей, міграції та релігій
облдержадміністрації М. Суворовим // Народне слово. - 2002. - 10 грудня. - С. 3
3211.
Святині православного світу // Народне слово. - 2011. - 7 квітня. - С. 9 Про
перебування чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, частки мощей святих
мученика Трифона і Марії Магдалини в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої
Богородиці у Кіровограді
3212.
Семенюк Л. Раввин Дан : Еврейство - это образ жизни : Интервью с
раввином Даном Закутою / Л.Семенюк // Украина-центр. - 2000. - 27 октября. - С.
6
3213.
Сергієнко П. Бога не відцурався : Люди в історії / П. Сергієнко //
Гайворонські вісті. - 2008. - 19 серпня. - С. 2 Фотопортрет та стаття-персоналія про
незаконно репресованого священика із с. Могильне на Гайворонщині
3214.
Січкар У. Приїзд Владики у район / Січкар У. // Слово і час. - 2009. - 18
квітня. - С. 1 Про Кіровоградську єпархію УПЦ КП
3215.
Степова Д. Новий храм на Олександрійщині / Д. Степова // Сільський
вісник. - 2006. - 11 листопада. - С. 7 Єдиний в Україні язичницький храм РУН-віри
у с. Олександрівка (колишнє Богоявленське): витоки, історія створення, пророки
РУН-віри: Т.Шевченко, Л.Українка, І.Франко, Л.Силенко
3216.
Трибуцька О. Епоха руйнування храмів і душ / О. Трибуцька // Народне
слово. - 2009. - 14 квітня. - С. 4 Із сторінок історії протистояння держави та церкви
на основі архівних матеріалів обласного державного архіву
3217.
Трипільський Р. "Не треба робити із себе мучеників!" / Р. Трипільський //
Народне слово. - 2012. - 13 грудня. - С. 2 Про досвід роботи з релігійними
організаціями Кіровоградщини розповідає радник голови Кіровоградської ОДА
Микола Гарба

3218.
Тупик О. До питання про появу та діяльність неоязичницьких течій в
Україні / Тупик О. // Історичний журнал. - 2003. - №1. - С. 66-71
3219.
У Карбівці відроджується церква // Сільське життя (Добровеличківський рн). - 2007. - 13 вересня. - С. 2 Сільська громада перемогла на конкурсі проектів
громадських ініціатив і відтак за фінансової підтримки фонду Стефана Баторія
(Польща) відроджує церкву Казанської Божої матері. Активну участь у здійснені
проекту бере завідуюча Добровеличкіською ЦРБ Гуманенко Ольга
3220.
Шевченко С. Церкву під музей... атеїстів / С. Шевченко // Кіровоградська
правда. - 2011. - 16 грудня. - С. 4 Історія ідеологічної боротьби з релігійними
конфесіями у радянську добу на Кіровоградщині з посиланнями на документи
3221.
Юферова Л. Храм предків треба рятувати / Л. Юферова // Сільське життя
(Добровеличківський р-н). - 2009. - 17 січня. - С. 2 Церква, що має архітектурне та
історичне значення, на жаль, не зареєстрована в архівах Херсонської губернії,
відтак, не має фінансової підтримки держави і потребує турбот усієї православної
громади, незалежно від приналежності до конфесії
3222.
Якункіна Ю. Дорогою у вічність... / Ю. Якункіна // Народне слово. - 2011. 8 вересня. - С. 7 Інформація із архівних матеріалів стосовно тривалої радянської
ідеологічної кампанії проти православної церкви, знищення духівництва на теренах
України, і Кіровоградщини зокрема
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Момот Л. - 2838,
Монастирська Т. - 550,
Мороз А. - 386,
Мороз Л. - 3063,
Мороко Є. - 856, 1342, 2143,
Моцний В. - 737, 1486, 1501, 1579-1580,
Мошнягов О. - 1869,
Мусій О. - 2644,
Мушкет О. - 1577, 2908,
М`ятович В. - 472, 733, 843, 1111, 1215, 1275, 1494, 1559, 2492-2493,
Надєждін А. - 2244-2245, 2645-2647, 2744-2745,
Надирлі Н. - 1278,
Надутенко О. - 80,
Надутенко С. - 81, 644, 1579-1580, 1800, 2055,
Назаров Н. - 1870,
Назарова Л. - 2434, 2839,
Наливайська В. - 387, 2388,
Наумова С. - 2145, 2648,
Невмитий А. - 215,
Недбальська О. - 1724, 3195,
Неділя С. - 216,
Незбижицький В. - 739, 3065,
Непотенко Г. - 1801,
Несен А. - 1802, 2146, 2496, 2746-2747, 3066-3067,
Несен О. - 1035, 1343-1344, 1423-1424, 1665, 2840, 2909,
Нетреба І. - 857, 1725, 1803, 2246, 2333, 2910-2911, 3068,
Нечитайло І. - 645,
Нечкало Н. - 1804,
Нєген Ю. - 551, 552,
Низьок Р. - 1239,
Нипка Ю. - 1871,
Нікітіна О. - 2841, 3196,
Нікіфоров В. - 128,
Ніколаєв Б. - 1036,
Ніколаєва Н. - 1998,
Ніколаєвська Л. - 2335,
Ніколаєвська О. - 3069,
Ніколаєвський В. - 740, 858, 1117-1118, 1279, 1345, 2147,
Новаковець Б.- 1726,
Новиков А. - 3070,
Нікулін О. - 1581-1582,
Ноженко В. - 483, 2247-2248, 2649-2650,
Ножнов М. - 553- 560, 2336-2337,
Нужна Н. - 861, 1425, 1502,
Нужний В. - 1120, 2497,
Овчаренко Н. - 1873,
Овчіннікова Ю. - 2498,
Озерний В. - 1666,
Оксанич Ф.Ф. - 129,
Окунькова К. - 2934,
Олександрова Н. - 865,
Олексенко В. - 2582,

Олійник А. - 1583-1584,
Олійник О. - 325,
Омельчук І.В. - 131, 132,
Онисько І. - 1426, 1924, 2058,
Онойко Ю. - 2338,
Ордань А. - 2919,
Орел Г. - 485, 2339,
Орел С. - 646-647, 1427-1428, 1999, 2249, 2583, 2842, 2913-2914, 3072-3076,
Орлик О. - 2749,
Орлова О. - 1429,
Орудіна М. - 1241,
Остапенко В. - 389,
Остапенко М. - 1121, 1242,
Остапчук М. - 1670,
Островська М. - 1671, 2250-2251,
Павленко С. - 649,
Павличук О. - 390, 1586, 3134, 3199-3200,
Павлюк В. - 744,
Пайол І. - 1503,
Панасова Л. - 1460,
Панченко В. В. - 277, 486,
Парсанов С. - 1890-1893,
Пархоменко М. - 2916,
Пасічник В. - 2059,
Пасічник Л. - 82, 2000, 2435-2438,
Пасько З. - 866, 1587, 1727, 2439, 2499, 2917,
Пелехата Н. - 2252,
Пелипенко А. - 392,
Перебийніс Г. - 220, 1295,
Перевєрзєв В. - 2060-2067,
Перевозник А. - 3201,
Пересунчак О. - 393, 394, 1874,
Петер Т. - 868-870, 2500,
Петренко І. - 2002,
Петренко С. - 2068,
Петров В. - 330,
Петров С. - 1809,
Петрова О. - 1243,
Петрович Ж. - 746, 871, 1810, 2253, 2341,
Петрук Б. - 3077,
Петруніна Л.- 2440,
Пивовар А. - 36-37,
Пилипенко В. -2441,
Пилипенко О. - 747, 1039, 1122-1123, 2442,
Пипенко А. - 1461,
Пирля З. - 1430, 2389,
Писаревський Є — 2003,
Підгора В. - 2651,
Піддубний С. - 134, 221, 222, 331-332, 487-488, 873, 1744,
Підлісний Я. - 3078,
Підлужна А. - 3079,
Підлуський І. - 748, 872, 874, 963-964, 1280,

Пікуліна Н. - 2342,
Пільгуй М. - 1672,
Піскова А. - 2754,
Піскова С. - 965,
Піскурев С. - 278,
Плєшкова О. - 489-490,
Плисенко Т. - 650,
Пличко В. - 2501,
Плотнір Ф.М. - 135, 248, 491, 514,
Повалій Л. - 2844, 3081,
Поварчук В. - 1124,
Повелько К. - 877,
Погорілий С. - 1244
Погрібний В. - 83, 492-493, 654, 878-879, 2255, 2343, 2584-2586, 2755, 2845-2846, 29182921, 3082-3087,
Погрібний М. - 1245,
Подашевська Т. - 1674-1776,
Подинежний В. - 1125,
Покалюхін Ю. - 1348,
Покидько Н. - 2148,
Покрова В. - 1349,
Полєва К. - 2344,
Поліщук В. - 1677-1681,
Поліщук Л. - 1431, 1589,
Полоцький І. - 966,
Полулях І. - 655, 967-969, 1041, 1126-1127, 1432, 2345, 2502, 2653,
Полулях С. - 656-658, 751, 880-881, 1128-1133, 1246, 1281-1282, 1504, 1590-1593, 1682,
2258, 2346-2347, 3202,
Полячок О. - 2259, 2757,
Попова Л. - 1134,
Попович Л. -659, 752, 882-883, 971, 1135-1136, 1247-1250, 1283-1284, 1350-1353, 1433,
1683-1686, 1875, 2003-2005, 2069, 2503, 2587, 2847-2848,
Постолатій — 1811,
Постриган В. - 136,
Постриган І. - 2149,
Потоцький О — 660,
Почапська О. - 223,
Приймак С.- 2150,
Проскаченко Д. - 494, 1463,
Прядун І. - 495,
Пташко Л. - 1045,
Пташник Т. - 224, 2349,
Пушкаренко Н. - 3089,
Пшеничний В. - 395, 1046, 1688-1690, 2071-2072, 2390,
Радіонова О. - 667,
Радовінчик В. - 497,
Райкович А. - 886,
Рак І.П. - 137,
Ратушняк О. - 1812, 1925, 3090,
Ревенко В. - 2849,
Рибачук К. - 668,
Рибчак О. - 2850,

Рибченков Г. - 225, 1285, 3091,
Рихлицький О. - 2073,
Рогозін Р. - 887,
Романенко П. - 888,
Романюк Л. - 889, 1049, 1692, 1813, 2504, 2923,
Романюк Н. -1355, 1436, 1693, 2589, 2654, 2851,
Романов Л. - 2260,
Романюк Л. - 2261,
Росанова Є. - 670, 3207,
Руденко Л.Г. - 563,
Ружич В. - 1356,
Русс С. - 1814,
Русул І. - 2924,
Рутковська О. - 2351,
Рябоконь А. - 1596,
Рябошапка О. - 138, 333, 426, 972, 1729, 3208,
Рябцев І. - 2852,
Савицька Т. - 973,
Савранова Є. - 1137, 1877, 3209,
Савранський Є. - 2074-2076,
Савченко О. - 1815-1816,
Садовенко Р. - 279,
Салтикова О. - 1817,
Самченко В. - 1878,
Сандул В. - 499,
Саржевський А. - 500-501, 1818, 2590,
Сас В. - 1598,
Сатаренко В. - 1357,
Сафронова Т.- 1464, 1506,
Свідерський Р. - 226,
Святець О. 503,
Седлецька К — 2006,
Селецька Н. - 757,
Селецький П. - 891-892, 1050, 1251, 1507, 1695,
Селіна Л. - 671,
Семененко В. - 139, 334, 504, 1599, 1926, 2151-2152, 2262, 2391,
Семенова Н. -1358,
Семенченко В. - 2591,
Семенюк Л. - 2925, 3212,
Сергєєв Г. - 2352,
Сергієва І. - 1138,
Сергієнко П. - 3213,
Сергійчук І. - 1600, 2853,
Сердюк В. - 398,
Сибірцев В. - 1437, 1482, 1615,
Сидор Я. - 2077,
Сидоренко М. - 1252,
Симаховський П. - 518,
Синьогуб Ю — 1819,
Синяєв В. - 1139,
Сирота І. - 564,
Сіденко П. - 1820,

Сікорська І. - 2854-2855,
Сікорський О. - 2856,
Сіренко С. - 505,
Січкар У. - 3214,
Скірта М. - 1730,
Слатинський В. - 1286,
Слатіонов В. - 1696,
Слободяник Л. - 2353,
Слюсаренко В. - 506,
Смирека Ю. - 2007,
Сміленко А. Т. - 335,
Смолікова Л.І. - 399, 2392,
Смотренко В. - 2008,
Смуток І. - 140,
Собчук В. - 507, 2354,
Соколюк І. - 1697, 2655,
Соколовська К. - 2936,
Солгутовський Л.І. - 141, 227,
Солтик Л. - 2153,
Сорока Ю — 1821,
Сріблянський А. - 895,
Стаднік Т. - 2592,
Стасюк О. - 1253-1255, 1601-1603, 2761,
Стах В. - 2763,
Степанова О. - 2263,
Степова Д. - 897, 2154, 3215,
Степова Л. - 565,
Стороженко О. - 1699,
Сторчаус В. - 2444,
Сторчова О. - 509, 1053-1054,
Стоян М. - 2593,
Стусь В. - 899,
Стужук Г. - 2857,
Суботович Л. - 229,
Супранович В. - 1256,
Суржок М. - 1927,
Сухарська Н. - 1359,
Сухтна І. - 2080,
Сухомлин М. - 1604,
Сухомлинський В. - 1751,
Талашкевич В. - 1509, 2505,
Таран О. - 1465, 1897,
Таранець С. - 978,
Тарасенко Л. - 2155,
Тархов С. - 979,
Татарченко Т. - 1880,
Тетерина Ж. - 2506,
Тимчук Л. - 1487-1488,
Тишко С. - 566, 980, 2264, 2858,
Тищенко С. - 1055,
Тільнов В. - 510, 673, 1466, 1605, 1928, 2446, 3094,
Тільнова І. - 674 — 675, 981, 1439, 1510, 1606, 1823-1824, 2009, 2355-2356,2927,

Тішина Л. - 1607,
Ткач О. - 2156, 2764-2766,
Ткаченко А. - 230, 901,
Ткаченко О. - 1825,
Ткаченко Т. - 2265,
Ткачук П. 674, 902-903, 2656,
Тобілевич Б. - 2010,
Тобілевич В. - 3095-3097,
Токарчук В. - 677,
Томашевська С. - 401, 511,1287, 1608, 2393-2394,
Топольний Ф.П. - 534-536, 678,
Топтун Л. - 2447,
Топузов Ю. - 679,
Трегуб К. - 2157,
Трибуцька О. - 84-91, 231, 512, 2448-2459, 3216,
Трипільський Р. - 92, 904, 1059, 1142, 1257-1258, 2011, 2594, 2767, 3217,
Троянський А. - 680,
Тунік Т. - 583,
Турчин С. - 232, 2013,
Тупик О. - 3218,
Тупчієнко М. - 2012,
Украдиженко Н. - 681,
Улановський М. - 402,
Урсол Г. - 1296,
Уткіна Т. - 403,
Федоров М. - 2357,
Федорук О. - 2657,
Фігура О. - 2158,
Філер З. — 281,
Філіпенко І. - 515,
Фоменко А. - 1826,
Франчук В. - 2159,
Френчко Л. - 93, 516, 2160, 2267, 2665, 2769,
Фролова В.- 2161,
Хаврусь В. - 517,
Хайруліна В. - 1828,
Ханін В. - 1829,
Харченко Л. - 1881,
Харченко Ю — 2268-2269,
Хижняк Б. - 1830,
Хижняк Н. - 1064,
Хмара С. - 2162,
Ходоровський Б. - 2082,
Хоменко І. - 1831,
Хорунжий Ю. - 3098,
Храпаченко О. — 2014,
Храпова Т. - 2270,
Христенко М. - 1610,
Хромова І. - 1732,
Цапюк С.К. - 143, 1611,
Царенко Н. - 2770,
Царук А. - 2597,

Царук В. - 3099,
Цибульський М. - 233, 282, 906-907, 1066, 1144, 1733, 1832, 2015, 2083-2094,
Цимбаліст О. - 1360,
Циценко О. - 2658,
Ціціма О. - 2358,
Цуркан А. - 2598,
Частковська Н. - 519,
Чвань Т. - 2460-2461,
Чебишев В. - 2095,
Чермак Л. - 2359,
Черниш М. - 2016,
Чернова В. - 2271,
Черняк Н. - 2861, 3100-3103,
Черняков І. - 2360,
Чечель А. - 2361,
Чигрин М. - 1612,
Чижева — 1930,
Чіканчі О. - 982,
Чорний О. - 682, 2096-2098, 2362-2363,
Чуваєва О. - 1167,
Чумаченко С. - 3004,
Чурпій К. - 1363,
Шалако Г. - 1931,
Шаповал В. - 1440,
Шапошнікова З.І. - 567,
Шаталов О. - 1347,
Шверненко О. - 683, 909-910, 983, 1145-1148, 1259-1260, 1613, 1834, 2364,
Швидкий О. - 3105,
Шворак О. - 2017,
Шевко С. - 235,
Шевченко В. - 911,
Шевченко Г. - 236, 2018, 2772,
Шевченко І. - 237, 238,
Шевченко Л. - 1883,
Шевченко М. - 239,
Шевченко О. - 520, 568, 1067, 1932, 2507, 2773,
Шевченко С. - 95-100, 240-243, 253, 283-285, 405, 521-523, 710, 984, 1265, 1467, 1516, 1702,
1835-1836, 2019-2025, 2365, 2403, 2462-2467, 2508, 2774-2775, 2862, 3106-3107, 3220
Шевчук О. - 912,
Шепель Ф. - 286, 524, 2468, 3108-3109,
Широченко В. - 1703-1704,
Шишка О. - 684,
Шкабой В. - 287, 1068, 1149, 1364-1365, 1614, 2366, 2509, 2929,
Шляховий К. - 1968, 2026-2027, 2776,
Шмуратова С. - 3110,
Шовенко О. - 2599,
Шраменко М. - 525,
Шпиль Т. - 3111,
Шульга Д. - 1838,
Шульга І. - 1884,
Шурапов В. - 288, 1885, 2777, 2938, 3112-3126,
Щербатюк Т. - 289,

Щербина Н. - 913, 1615,
Юрченко А. - 428, 914, 1069, 1705-1706, 2510, 2778,
Юрченко В. - 915, 1839-1841,
Юрченко О. - 2273, 2659,
Юферова Л. - 526-527, 1933, 2779, 3221,
Ющенко В. - 1484,
Явтушенко М. - 2395,
Якимчук М. - 1934,
Яковенко А. - 2028,
Якунін В. - 1707,
Якункіна Ю. - 3222,
Яловецький Б. - 1468,
Янголенко В.В. - 764, 917,
Янчуков С. - 1477,
Яринич В. -1366,
Яровий М. - 1842,
Ярош В. - 2939-2941,
Ярошенко М. - 3127,

(В Додатках використані матеріали
з Державного архіву Кіровоградської області)

Додаток 1. Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про утворення Сумської,
Кіровоградської і Запорізької областей у складі Української РСР" (10 січня 1939 р.)
ДАКО, Газ. "Правда", 11 січня 1939 р., Інв. № 420, арк. 5

Додаток 2. Адміністративна карта Кіровоградської області (1939 р.)
ДАКО, інв.№ 1812

Додаток 3. Відомості про кількість населення по Кіровоградській області в розрізі
районів (за даними Всесоюзного перепису населення) (17 січня 1939 р.)
ДАКО, Ф.Р-2860, оп.1, спр 26, арк.6а, 7

Додаток 4. Адміністративно-територіальний поділ Кіровоградської області станом на
01 травня 1940 р. (01 травня 1940 р.)
ДАКО, Адміністративно-територіальний поділ союзних республік на 01 травня 1940 року /
Вид. "Відомостей Верховної Ради РСФСР". – М., 1940 р., Інв. № 4534, арк. 194-195

Додаток 5. Список кандидатів у депутати Кіровоградської обласної Ради депутатів
трудящих
(Грудень 1939 р.)
ДАКО, Ф.Р-2860, оп. 1, спр. 1а, арк. 1-4

Додаток 6. Розрахунок на утримання новоутворених областей Української РСР на
1939 рік
(10 січня 1939 р.)
ДАКО, Ф.Р-6690, оп.1, спр.5, арк. 3

Бобринецький район

Вільшанський район

Гайворонський район

Голованівський район

Добровеличківський район

Долинський район

Знам’яський район

Компаніївський район

Маловисківський район

Новгородківський район

Новоархангельский район

Новомиргородський район

Новоукраїнський район

Олександрівський район

Кіровоградський район

Олександрійський район

Петрівський район

Онуфріївський район

Світловодський район

Ульянівський район

Устинівський район

