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 Історія міста Черкаси : вебліограф. покажч. / уклад. Н. В. Демченко. – 

Черкаси, 2018. – 18 с. 

 

 Вебліографічний покажчик інформує читача про матеріали з історії 

міста Черкаси, які виявлено в мережі Інтернет 2016, 2017 та початку 2018 

років.  

 Інформаційні джерела розміщено згідно з розділами  «Сторінки історії 

міста Черкаси»,  «Вулиці Черкас», «Архітектура міста», а в межах розділів – 

матеріал подано за абеткою. Іменний та географічний  покажчики, для 

зручності, укладено згідно порядкового номеру позиції. Топонімічний 

покажчик допоможе орієнтуватись у старих та нових назвах вулиць тощо. 

 Вебліографічний покажчик адресовано учням, вчителям, студентам, 

викладачам, бібліотекарям, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією міста 

Черкаси.
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Від укладача 

  

 Вебліографічний покажчик включає перелік інтернет-ресурсів 

краєзнавчого характеру, які знайомлять користувача з історією міста Черкаси 

станом на 23.01.2018. Матеріал був зібраний протягом 2016, 2017 та січня 

2018 року. 

 Розділи покажчика присвячені безпосередньо сторінкам історії 

виникнення, розбудови міста, окремо розповідають про вулиці Черкас та 

особливості архітектури. 

 Кожне джерело інформації має детальний опис та, обов’язково,  

графічне зображення чи фото події, або місцевості, будівлі тощо. 

 Топонімічний покажчик нових назв вулиць допоможе вільніше 

орієнтуватись у їх змінених назвах, а до географічного покажчика внесені всі 

топоніми, що зустрічаються  в документах. Іменний покажчик дозволить 

зорієнтуватись в авторських статтях та власних назвах.  

 Слід зауважити, що Інтернет характеризується мінливістю, може 

тимчасово бути видалений чи перенесений, обмежений доступ до окремих 

сайтів, тому в описі вказано точну дату звернення до статті. Укладач не 

претендує на вичерпність матеріалу. 

 У межах розділів покажчика всю інформацію подано в алфавітному 

порядку назв та у вигляді бібліографічного опису документа згідно з 

національним стандартом «ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 

Скорочення подані згідно ДСТУ 3582: 2013 «Бібліографічний опис 

скорочення слів і словосполучень в українській мові» та ГОСТ 7.0.12.-

2011 «Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила».  
 

Н. В. Демченко, завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу наукової  

бібліотеки ім. М. Максимовича 

Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького  
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Сторінки історії міста Черкаси 
 

1. 10 фактів про Черкаси, які вас здивують [Електронний ресурс] // 

Дзвін. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.news. – 

Дата звернення: 06.09.2016. – Назва з екрану. 

2. 1914. Черкасский Уезд Киевской области Сосновка [Электронный 

ресурс] : альбом открыток // Violity. – Электрон. текст. данные. –

 Режим доступа: https://auction.violity. com/61403083. – Дата обращения:  

01.11.2017. – Название с экрана. 

3. История Черкасс в фотографиях [Электронный ресурс] // Черкаський 

форум. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: http://forumua.org/forum. – 

Мова: рос. – Дата обращения: 26.03.2017. – Название с экрана. 

4. Від первісної людини до заснування міста [Електронний ресурс] // 

Черкаський хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy. 

uahttp://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 10.10.2017. – Назва з екрану. 

5. Вікторія. Місто Черкаси – історія, розвиток, сучасність [Електронний 

ресурс] / Вікторія // Черкаси плюс. – Електрон. текст. дані. – Режим  

доступу: http://4erkasu-plus.com. – Дата звернення: 13.09.2017. – Назва з 

екрану. 

6. Загадкове місто. 10 фактів про Черкаси, які вас здивують 

[Електронний ресурс] // Zmi.ck.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим  

доступу: http://zmi.ck.ua. – Дата звернення: 08.11.2016. – Назва з 

екрану. 

7. Загадкові Черкаси: що можуть розповісти сторінки історії міста 

[Електронний ресурс] // Zmi.ck.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим  

доступу: http://zmi.ck.ua. – Дата звернення: 16.10.2016. – Назва з 

екрану. 

8. Заснування міста [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 11.10.2017. – Назва з екрану. 

9. Історія Черкас [Електронний ресурс] / під ред. В. А. Коваленіна // 

Ukraine-In. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://ukraine-

in.ua. – Дата звернення: 19.01.2017. – Назва з екрану. 

10. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. – 

Дата звернення: 18.01.2018. – Назва з екрану. 

11. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Сайти Google. – Електрон.  

текст. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com. – Дата звернення: 

19.01.2018. – Назва з екрану. 

12. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://history.cherkassy.ua. – 

Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

http://forumua.org/forum
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/43-vid-pervisnoji-lyudini-do-zasnuvannya-mista
http://history.cherkassy/
http://4erkasu-plus.com/misto-cherkasi.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjJDNrvXYAhWHZCwKHZgwD28QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fzmi.ck.ua%2F&usg=AOvVaw25ESW--ui2G02e9xn0Dghl
http://zmi.ck.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjJDNrvXYAhWHZCwKHZgwD28QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fzmi.ck.ua%2F&usg=AOvVaw25ESW--ui2G02e9xn0Dghl
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/44-zasnuvannya-mista
http://ukraine-in.ua/
http://ukraine-in.ua/
https://sites.google.com/
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13. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Мандруємо Україною. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://ukrmandry.com.ua. – 

Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

14. Історія міста [Електронний ресурс] // Черкаси : офіц. портал міської ради. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://www.rada.cherkasy.ua. – Дата 

звернення: 18.01.2018. – Назва з екрану. 

15. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Агенція нерухомості «Жили-

були». – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zhilibyli.at.ua/index/. – 

Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

16. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Путівник України. – Електрон.  

текст. дані. – Режим доступу: timesofu.com/ck/guide. – Дата звернення: 

19.01.2018. – Назва з екрану. 

17. Історія Черкас [Електронний ресурс] // Сайт міста Черкаси. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://cherkasy-city.com. – Дата 

звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

18. Куштан Д. Теорія про заснування Черкас вигадана російськими 

істориками [Електронний ресурс] / Л. Куштан // Про все. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://provce.ck.ua. – Дата 

звернення: 17.02.2017. – Назва з екрану. 

19. Масненко В. Як з'явилася назва міста Черкаси: шість версій [Електрон-
ний ресурс] / В. Масненко // Zmi.ck.ua. – Електрон. текст. дані. –

 Режим доступу: http://zmi.ck.ua. – Дата звернення: 07.09.17. – Назва з 

екрану. 

20. Проценко Я. 10 фактов о Черкассах, которые вас удивят / Я. Проценко 

[Электронный ресурс] // In.ck.ua. – Электрон. текст. данные. – 

Режим доступа: http://in.ck.ua. – Дата обращения: 01.09.2016. 

21. Середньовіччя [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 01.11.2017. – Назва з екрану. 

22. Соса П. П. Черкаси у давнину [Електронний ресурс] / П. П. Соса, С. І. 

Кривенко, В. Б. Страшевич // Історія цивілізацій. – Електрон. текст. 

дані. – Режим доступу: http://mestectvo.com/istoriyaukraini/cherkassy. –

 Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

23. Черкаси на початку 17 столітті та під час Визвольної війни 

[Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – Режим доступу: 

http://history.cherkassyuahttp://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 12.10.2017. – 

Назва з екрану. 

24. Черкаси на початку 19 століття [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. –  

Дата звернення: 08.12.2017. – Назва з екрану. 

25. Черкаси на початку козацтва [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 18.10.2017. – Назва з екрану. 

http://www.rada.cherkasy.ua/
http://zhili-byli.at.ua/index/istorija_cherkas/0-12
http://zhili-byli.at.ua/index/info/0-2
http://zhili-byli.at.ua/index/info/0-2
http://zhilibyli.at.ua/index/istorija_cherkas/0-12
https://cherkasy-city.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjJDNrvXYAhWHZCwKHZgwD28QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fzmi.ck.ua%2F&usg=AOvVaw25ESW--ui2G02e9xn0Dghl
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/45-serednovichchya
http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/cherkassy/opis-4erkas.html
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/50-cherkasi-na-pochatku-17-stolitti-ta-pid-chas-vizvolnoji-vijni
http://history.cherkassy/
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/49-cherkasi-na-pochatku-kozatstva
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26. Черкаси наприкінці 17 століття [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 15.09.2017. – Назва з екрану. 

27. Черкаси у 18 столітті [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 05.12.2017. – Назва з екрану. 

28. Черкаси [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki. –

 Дата звернення: 18.01.2018. – Назва з екрану. 

29. Черкаси моє місто [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. –

Режим доступу: http://cherkasu.blogspot.com/2009/04/blogpost_7081.html. –

 Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

30. Черкассы [Электронный ресурс] // Бекет : ист.-генеалог. база данных 

Украины. – Электрон. текст. данные. – Режим доступа: http://beket.com.ua. – 

Дата обращения: 19.01.2018. – Название с экрана. 

31. Юхно Б. 500 дворів було у Черкасах у 1797 році [Електронний ресурс] / 

Б. Юхно // Дзвін. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 

https://dzvin.news. – Дата звернення 20.10.2017. – Назва з екрану. 

32. Юхно Б. Черкаський краєзнавець створив цікавий для міста календар 

[Електронний ресурс] / Б. Юхно // Дзвін. – Електрон. текст. дані. –

 Режим доступу: https://dzvin.news. – Дата звернення: 03.10.2017. – 

Назва з екрану. 

 

 

Вулиці Черкас 

 

33. Бульвар Шевченка [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 16.11.2017. – Назва з екрану. 

34. Вулиці Черкас [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

35. Вулиця Благовісна [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 22.11.2017. – Назва з екрану. 

36. Вулиця Верхня Горова [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 24.01.2018. – Назва з екрану. 

37. Вулиця Вишневецького [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 23.01.2018. – Назва з екрану. 

http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/56-cherkasi-naprikintsi-17-stolittya
http://history.cherkassy.ua/index.php/istoriya-mista/65-cherkasi-u-18-stolitti
http://uk.wikipedia.org/wiki
http://cherkasu.blogspot.com/2009/04/blogpost_7081.html. – Дата%20звернення:%2019.01.2018
http://cherkasu.blogspot.com/2009/04/blogpost_7081.html. – Дата%20звернення:%2019.01.2018
http://beket.com.ua/
https://dzvin.news/
https://dzvin.news/
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/51-vulitsya-blagovisna
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/11-vulitsya-verkhnya-gorova
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/13-vulytsia-vyshnevetskoho
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38. Вулиця Волкова [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 22.11.2017. – Назва з екрану. 

39. Вулиця В'ячеслава Чорновола [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 24.01.2018. – Назва з екрану. 

40. Вулиця Гоголя [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 23.01.2018. – Назва з екрану. 

41. Вулиця Гуржіївська [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 17.01.2018. – Назва з екрану. 

42. Вулиця Дашкевича [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 15.01.2018. – Назва з екрану. 

43. Вулиця Добровольського [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 15.01.2018. – Назва з екрану. 

44. Вулиця Кавказька [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 23.01.2018. – Назва з екрану. 

45. Вулиця Кобзарська [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 21.12.2017. – Назва з екрану. 

46. Вулиця Михайла Грушевського [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 21.12.2017. – азва з екрану. 

47. Вулиця Надпільна [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

48. Вулиця Пастерівська [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

49. Вулиця Розкопна [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

50. Вулиця Святотроїцька [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 19.12.2017. – Назва з екрану. 

51. Вулиця Слави [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 22.12.2017. – Назва з екрану. 

http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/61-vulitsya-v-yacheslava-chornovola
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/4-vulytsia-goglja
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/73-vulitsya-gurzhijivska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/16-vulytsia-dashkevycha
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/3-vulytsia-dobrovolskogo
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/9-vulytsia-kavkazska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/8-vulitsya-kobzarska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/67-vulitsya-mikhajla-grushevskogo
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/5-vulitsya-nadpilna
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/54-vulitsya-pasterivska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/10-vulytsia-rozkopna
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/6-vulitsya-svyatotrojitska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/2-vulytsia-slavy
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Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 
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55. Вулиця Хрещатик [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 
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56. Вулиця Чехова [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

57. Степанов М. Плани міста Черкас: історичний огляд [Електронний 

ресурс] / М. Степанов // Прочерк. – Електрон. текст. дані. –

 Режим доступу: http://procherk.info/vkraina/27954-plani-mista-cherkas-

istorichnij-ogljad. – Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

58. Узвіз Замковий [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 24.11.2017. – Назва з екрану. 

59. Юхно Б. 48 років тому вирішили забудувати черкаську «Луначарку» 

[Електронний ресурс] / Б. Юхно // Дзвін. – Електрон. текст. дані. –

 Режим доступу: https://dzvin.news. – Дата звернення: 06.11.2017. – 

Назва з екрану. 

60. Юхно Б. Перші кам’яні сходи до Дніпра в Черкасах з’явилися ще до 

війни [Електронний ресурс] / Б. Юхно // Дзвін. – Електрон. текст. дані. – 

Режим доступу: https://dzvin.news. – Дата звернення: 26.09.2017. – 

Назва з екрану. 

61. Юхно Б. Родзинки черкаських вулиць: Університетська, як осердя 

Казбету [Електронний ресурс] / Б. Юхно // Zmi.ck.ua. – Режим доступу: 

http://zmi.ck.ua/http://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 18.11.16. – Назва з 

екрану. 

62. Юхно Б. Соборна площа в Черкасах вісім разів офіційно змінювала 

назву [Електронний ресурс] / Б. Юхно // Дзвін. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://dzvin.news. – Дата 

звернення: 28.09.2017. – Назва з екрану. 

63. Юхно Б. Черкаський бульвар Шевченка “уквітчали” каштанами 45 

років тому [Електронний ресурс] / Б. Юхно // Дзвін. – Режим доступу: 

https://dzvin.news http://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 24.05.2017. – 
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http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/17-vulytsia-smilianska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/7-vulytsia-universytetska
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/75-vulitsya-franka
http://history.cherkassy.ua/index.php/vulytsi-cherkas/74-vulitsya-chekhova
http://procherk.info/vkraina/27954-plani-mista-cherkas-istorichnij-ogljad
http://procherk.info/vkraina/27954-plani-mista-cherkas-istorichnij-ogljad
http://procherk.info/vkraina/27954-plani-mista-cherkas-istorichnij-ogljad
https://dzvin.news/
https://dzvin.news/
http://zmi.ck.ua/
http://ck.ridna.ua/
https://dzvin.news/
https://dzvin.news/
http://ck.ridna.ua/
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64. Які цікавинки приховують спуски до Дніпра? [Електронний ресурс] // 
Zmi.ck.ua. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zmi.ck.ua. – 

Дата звернення: 20.10.16. – Назва з екрану. 

 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWjJDNrvXYAhWHZCwKHZgwD28QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fzmi.ck.ua%2F&usg=AOvVaw25ESW--ui2G02e9xn0Dghl
http://zmi.ck.ua/
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Архітектура міста 

 

66. Архітектура Черкас [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://history.cherkassy.ua. – Дата 
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звернення: 19.12.2017. – Назва з екрану. 

71. Будинок Верлінського [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 29.11.2017. – Назва з екрану. 

72. Будинок Воробйова [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 15.12.2017. – Назва з екрану. 

73. Будинок Зільбермана [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 15.12.2017. – Назва з екрану. 

74. Будинок Куперштейна [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 04.12.2017. – Назва з екрану. 

75. Будинок Лисака [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

76. Будинок Лисака-Гаркавенка [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 04.12.2017. – Назва з екрану. 

77. Будинок Лисенка [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 26.12.2017. – Назва з екрану. 

78. Будинок лікаря [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 13.12.2017. – Назва з екрану. 

http://history.cherkassy.ua/
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/70-budinki-profesora
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/39-budinok-belakhova
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/36-budinok-verlinskogo
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/32-budinok-vorobjova
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/30-budinok-zilbermana
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/42-budinok-kupershtejna
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/34-budinok-lisaka
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/41-budinok-lisaka-garkavenka
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/62-budinok-lisenka
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/68-budinok-likarya
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79. Будинок лісничого [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 29.11.2017. – Назва з екрану. 

80. Будинок Майбороди [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 23.11.2017. – Назва з екрану. 

81. Будинок Тиверовських [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 29.11.2017. – Назва з екрану. 

82. Будинок Цибульських [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. –  

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 

83. Будинок Щербини // Черкаський хронограф. – Режим доступу: 

http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 16.11.2017. 

84. Громадський банк [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. – 

Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – Дата 

звернення: 14.12.2017. – Назва з екрану. 

85. Жіноча гімназія Самойловської [Електронний ресурс] // Черкаський 

хронограф. – Режим доступу: http://history.cherkassy.uahttp://ck.ridna.ua. – 

Дата звернення: 21.12.2017. – Назва з екрану. 

86. Історія Черкас: Свято-Троїцький кафедральний собор був закладений у 1861 

році, а підірваний комуністами у 1961-му [Електронний ресурс] //  

Антена. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://antenna.com.ua. – 

Дата звернення: 19.01.2018. – Назва з екрану. 

87. Комплекс Школьникова [Електронний ресурс] // Черкаський хроно- 

граф. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://history.cherkassy. 

uahttp://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 12.12.2017. – Назва з екрану. 

88. Корнелюк С. Рибні ряди архітектора Городецького в Черкасах 
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89. Корнелюк С. Будівля колишнього готелю «Слов’янський» у Черкасах, 

архітектор Городецький [Електронний ресурс] / С. Корнелюк // Новини 

Черкас. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://cherkasy24.info. – 
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90. Магазин Малишевих [Електронний ресурс] // Черкаський хронограф. –

 Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://history.cherkassy. 

uahttp://ck.ridna.ua. – Дата звернення: 20.12.2017. – Назва з екрану. 
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http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/38-budinok-lisnichogo
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/19-budynok-maiborody
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/37-budinok-tiverovskikh
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/27-budinok-tsibulskikh
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/31-gromadskij-bank
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/33-zhinocha-gimnaziya-samojlovskoji
http://antenna.com.ua/
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/53-kompleks-shkolnikova
http://history.cherkassy/
https://cherkasy24.info/8911
https://cherkasy24.info/
http://history.cherkassy.ua/index.php/arkhytektura-cherkas/21-mahazyn-malyshevykh
http://history.cherkassy/
https://mandrivnic.livejournal.com/
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