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Віктор ГВіктор ГВіктор ГВіктор ГВіктор Гагін. Мандрівка в молодістьагін. Мандрівка в молодістьагін. Мандрівка в молодістьагін. Мандрівка в молодістьагін. Мандрівка в молодість
Чи завжди ми намагаємося робити все можливе для того, щоб

підвищити свій соціальний статус, чи, може, тоді, коли потрібно
було зайнятись саморозвитком, віддавали перевагу безглуздому
гаянню часу, або відкладали на завтра те, що можна було зробити
сьогодні? Дехто скаржиться на "лиху долю і злого сусіда".

Спогади звичайних людей – це не класичні мемуари. В таких
споминах йдеться про непрості долі простих людей. Їм не по-
трібно дотримуватись ідеологічних забобонів, для них не буває
правильних і неправильних тем. Коли я згадую своє власне
життя та особисті переживання, для мене це і є правдива,
справжня історія. У кожного з нас свої стежки-дороги в житті.
Життя моє – дорога, не завжди вона широка і полога.

 Обрати свою життєву дорогу з-поміж тисяч чужих по-
кликань і професій – чи не найважливіший мій вибір, який я
здійснював, прислухаючись до власного серця. Знайти своє
призначення – це великий крок до щастя, яке відчуваєш кожного
дня, займаючись улюбленою справою. І лише пройшовши ви-
пробування труднощами, можна переконатись у правильності
свого вибору.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
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 Народився 14 грудня 1934 ро-
ку в м.Часів Яр Донецької області,
коли святкують пророка Наума.
Цей сенс люди тлумачили так:
"Уставай, Тимоше, та йди до шко-
ли. Сьогодні Наума: хай тобі наука
на ум іде". Але як виповнилося мені
рік від народження, більше на
Донеччині я не був.

 Ріс в бідній сім'ї, тому мені
добре знайомі важке босоноге ди-
тинство, непосильна праця бать-
ків в роки колективізації, за яку
вони отримували трудодні, нелегкі
перші кроки по життєвій стежині.

Мої батьки з Сумщини. Батько
з Конотопщини, мати – з Бу-
ринщини. Так сталося, що їх хрес-
на дорога під час колективізації і
голодомору 33-го пролягла через
Донеччину, де вони рятувалися

від голодної смерті та утисків. Діда Антона по матері, який жив
на хуторі Нотаріусівка на Буринщині, під час колективізації
разом з сім'єю виселили з хати, відібрали все майно за відмову
вступати в колгосп і заборонили сусідам дати їм притулок.

Поневірялись, але все ж вижили. Початок війни закарбувався
в моїй пам'яті в образі повідомлень по радіо, тривоги дорослих,
нерозуміння, як таке могло статися. Одним з найбільших по-
трясінь для мене було розлучення зі своїм батьком та родичами,
які намагались перебороти міркуваннями про святий обов'язок
захищати свою Батьківщину.

Під час відступу радянських військ і окупації території
Сумщини німцями наша сім'я проживала в селі Дубов'язівка
Конотопського району Сумської області. Німців у селі ще не було,
але ворожі літаки постійно літали над місцевістю і скидали бомби
на цукровий завод. Пам'ятаю, як мати брала мене з собою в
магазин в чергу за хлібом. В цей час налітали ворожі літаки і
скидали бомби. Всім доводилося залишати магазин і ховатися
в окопах. Але тільки літаки зникали – знову бігли до магазину,
щоб купити хліба.

Найчастіше бомбили вночі. В окопах було темно, сиро і
холодно. Там присісти не було на що, а про сон навіть і говорити

З мамою Феодосією
Антонівною. м. Часів Яр.

Мені один рік
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не доводилося. Так тривало наше там життя до середини грудня
1941 року. В цей час нам повідомили партизани про те, що наша
сім'я підлягає розстрілу. І нас один з родичів вночі перевіз в хутір
Нотаріусівка Буринського району на батьківщину матері. Тому
своєю малою батьківщиною вважаю батьківщину матері –
Буринщину.

 Тяжкими видались для нас роки фашистської окупації. Цей
час добре закарбувався в пам'яті: мені було в той час вісім років.
Місцеві поліцаї і староста забрали в нас корову, єдину
годувальницю сім'ї. Мати поскаржилась до старости району в
Бурині про те, що в неї троє дітей і забрали корову для гітлерів-
ського війська. Той відповів, що він не знає в кого малі діти, то,
мовляв, дії місцевої влади і велів віддати корову. Але не встигла
мати доїхати в с. Жуківку, як місцеві поліцаї і староста приготу-
вали для неї шибеницю. Зігнали людей і принародно хотіли
повісити за відмову віддавати корову гітлерівській армії. Але Бог
допоміг: не повісили.

 Нелегкими були і перші повоєнні роки для дітей війни.
Ходили під час війни напівроздягнуті. Купувати взуття та одяг
не було можливості.

 Після звільнення нашої території 12 вересня 1943 року
пішов в школу в перший клас, хоч за віком мусив навчатись ще
в 1942 році, тобто при фашистській окупації.

 У школу ходив у драних черевиках, перев'язаних мотузкою.
Вчитися було важко, не вистачало підручників і зошитів, олів-
ців, ручок і чорнила. В школу пішов з шматком паперу, зали-
шеного фашистами. Школа, в яку я ходив, була за п'ять кіло-
метрів від хутора Нотаріусівка, де я жив. Тож багатьом її учням
доводилося щодня долати велику відстань. Не було бібліотек,
радіо. Замість електроосвітлення були так звані "каганці".
Знайомство з книгами письменників, поетів відбулося пізніше.
Мене цікавило питання: як вдається поетам розставляти сотні
тисяч разів промовлені й надруковані слова так, що рядки
доповнюють, продовжують і переплітають один у другий, і немає
в них жодного зайвого слова, і більш досконале їх поєднання
неможливе.

 Відповіді на це питання не існує. Талант поета пояснити
неможливо. Так само, як і талант музиканта. Згодом мені за-
карбувалися в пам'яті слова Ліни Костенко:
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В молодості ми живемо більше не розумом, а емоціями,
почуттями. Саме емоції, що б'ють через край, і привели мене
до школи в ніч 31 грудня 1943 року – перша новорічна ялинка
після звільнення нашої території від німецько-фашистських
загарбників. Стільки років пройшло, а в пам'яті все та ново-
річна ялинка. Звичайно прикраси ялинки виготовлені самими
учнями. Таких як нині не було. Освітлення кімнати, де була
встановлена ялинка – гасові лампи. Але радості не було меж!
Звичайно, час сьогодні інший, але емоції в молоді залишились!

 У воєнні і повоєнні роки значний вплив на моє виховання
мала вулиця. По сусідству було багато хлопців, приблизно моїх
ровесників, були й старші. В ті роки дітей було значно більше,
ніж тепер.

 Виховання залежало від лідера вуличних хлопців. Були й
гарні, були й негативні. Нашими забавами було:"Біжиш, чимдуж
женешся, летиш, і врешті – таки наздоганяєш, кричиш: "Квач!"
Обертаєшся і щосили несешся у зворотній бік. Весело смієшся і
радієш своїй спритності". У вас таке було? Тоді ви щасливі. А у
таких дітей, як я, усі радості безтурботного дитинства забрала
війна.

 Діти лихоліття війни дуже рано пізнали гірку долю. Майже
всі батьки були на фронті. Матерям було не до нас. Багато зали-
шилось безбатченками: батьки загинули на фронті. Вдома ма-
тері допомагав в усьому, як дорослий. У 1943 році всі учні шко-
ли, в тому числі і я, готували посилки для воїнів на фронт.
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Повоєнне злиденне життя примусило працювати підлітком.
Тому я рано скоштував вартість тодішньої валюти "трудодень".
Працював на різних роботах: возив воду в поле колгоспникам,
ходив за плугом, якого тягнули воли, верхи водив коней у косарці,
їздив на кінній гребці для загрібання залишків колосків після
укосу і інше. Та не тільки я, багато нас підлітків заміняли на робо-
тах в колгоспі чоловіків, що не повернулись з фронту, допомагали
матерям. Бо країна не могла жити без хліба, без цукру, молочних
продуктів, а село було головним постачальником. Тому маю
статус учасника Великої Вітчизняної війни трудового фронту.

Звичайно, всі ми люди, тому почуття відповідальності воло-
діло кожним із нас, як і в дорослих. Намагалися зробити щось
корисне для загальної справи. Тоді нестерпно важко було всім –
і старим, і малим, і солдатам, і їх близьким. Але особливо страж-
дали діти. Страждали від голоду й холоду, від неможливості
повернутися в дитинство, від непроглядного пекла бомбар-
дувань і страшної тиші сирітства.

 У період повоєнної відбудови у важких умовах жила біль-
шість сільського населення. Не вистачало продуктів харчу-
вання, одягу, взуття. У досить складних і суперечливих умовах
почалася післявоєнна відбудова народного господарства на селі.

 Ціною величезного напруження сил загоювалися рани війни.
У відбудові народного господарства доводилося долати чимало
труднощів.

Війна підірвала матеріальну базу колективних господарств,
занепали виробничі площі, гостро відчувалася нестача техніки.

Протягом 1943–1945 років основною робочою силою колек-
тивних господарств були жінки, підлітки, діти, інваліди.

Після повернення радянської влади на селі починали від-
новлюватися звичайні командно-адміністративні порядки
минулого, які мало враховували інтереси господарств і людей.

Надмірні податки виснажували підсобні селянські госпо-
дарства – податки стягували з тих, хто тримав свиней, мав яблуні
й груші. Селянам треба було здавати державі молоко (по 200 л
на рік з господарства).

Селян примушували купувати на великі суми облігації
державної позики. Голод 1946–1947років. Малосніжну зиму
1945 року змінило посушливе літо 1946 року, зимові та ярові
культури майже цілком загинули. Ці явища я добре пам'ятаю.
Повторювалася практика 1932 року примусової хлібозаготівлі.

З Постанови РНК УРСР від 2 вересня 1944 року: "Заборонити
колгоспам, колгоспникам і одноосібним господарствам продаж
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і обмін зерна, борошна та печеного хліба до виконання планів
здачі хліба державі. На винних на перший раз накладати
штрафи в розмірі 3 тисячі карбованців, а при повторному
порушенні притягувати до суворої відповідальності. Незаконно
продавані продукти відбирати та передавати органам Нар-
комзагу. М. Хрущов".

Неврожайного 1946 року для Бурині був установлений
великий хлібозаготівельний план зерна. З часом і його збіль-
шили. Була відновлена практика 30-х pоків конфіскації хліба.
Попри силових методів, план хлібозаготівель виконано на
62,4%. Як і в 30-ті роки, замайоріли знайомі штампи "прихо-
вування зерна", "розкрадання", "саботаж".

Відновив свою діяльність закон "Про п'ять колосків". Пам'я-
таю як збирав на колгоспному полі колоски, наскочив об'їжчик
і уперіщив мене батогом.

У 1946–початок 1947 років боячись репресій, місцеві керів-
ники почали здавати за планом заготівель насіннєвий фонд. На
фоні неврожаю та надмірних поставок зерна загострилася
проблема кормів. З 1946 року почався масовий падіж худоби.
Катастрофа насувалася швидко. Узимку 1946 року Україна
зазнала нового удару голоду. Я добре пам'ятаю, як на колгоспній
бригаді на х. Нотаріусівка піднімали коней, які самі не могли
підвестись через виснаженість, і потім їх запрягали в плуг.

Селяни змушені були відкопувати з-під снігу мерзлу картоп-
лю, буряки – усе, що залишилося на колгоспних полях після
збирання. Їли кору дерев, дрібних гризунів тощо. Голод 1946–1947
років залишився в моїй пам'яті. Я ледь вижив, бо крім того в цей
час був росповсюджений брюшний тиф. Від голоду моя бабуся
не могла ходити, була при смерті, але дивом залишилася жива.

 Одна із сучасниць так характеризувала його причини: "Ста-
лін хотів усіх людей України видушить". Сам же кремлівський
диктатор уважав по-іншому. У голодні повоєнні роки він по-
блюзнірськи стверджував: "Нема більше України з відсталим
господарством, з відсталою культурою, зі злиденним насе-
ленням, є Україна... з найбільш передовим у світі соціалістичним
сільським господарством... Україна, у якій творцем і розпо-
рядником усіх багатств є сам народ" (джерела: Зі спогадів М.Хру-
щова).

У моєму житті залишилася пам'ятна трагічна подія.
У листопаді 1949 року я з п'ятьма товаришами по школі

вступав в ряди ВЛКСМ. 19 листопада прибули в Буринський
райком комсомолу для затвердження рішення первинної ком-
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сомольської організації Жуківської семирічної школи. Повер-
таючись в с. Жуківку пізно увечері у підводу, на якій ми їхали,
врізався вантажний автомобіль, за кермом якого був нетверезий
водій. В кабіні знаходилися три особи замість можливих двох.
Серед них голова та секретар партійної організації сусіднього
колгоспу. В результаті ДТП загинув мій двоюрідний брат, а я був
тяжко травмований. Шофер за вчинений злочин був засудже-
ний на п'ять років позбавлення волі.

Життя моє – дорога, не завжди вона широка і полога. Від
рідного порога, що стелиться під ноги. … Життєва дорога саме
така.... різна..

У 1953 році закінчив 10 класів Кошарської середньої школи
Конотопського району Сумської області. Я був ще учнем 10-го
класу середньої школи, коли помер Йосип Сталін. Зі своїм дідом
біля радіоприймача слухали промови Малєнкова, Молотова,
Бєрія. Я плакав. Дід крізь сльози шептав: "Тепер вже все скін-
чилось". Тільки з часом я зрозумів суть дідових слів.

Після Сталіна вождем став Маленков Г.М. – голова Ради
Міністрів СРСР.  Пам'ятаю як схвально віднеслось населення
на пропозиції Маленкова Г.М. про зниження податків на селян
в два рази і зниження обов'язкових поставок з підсобного гос-
подарства колгоспників". Були списані всі попередні борги
колгоспів і колгоспників.

Ці пропозиції здобули Маленкову значні симпатії насе-
лення, особливо сільського. Були знижені податки на домашні
господарства сільських жителів (з 1958 р. їх взагалі скасували).

Маленков послідовно проводив лінію по відстороненню від
партії влади.

Закінчивши середню школу, вступав до Одеського інституту
електротехнічного зв'язку і радіомовлення, бо захоплювався
цією справою з дитинства. Та мрія не здійснилась. Був конкурс:
одинадцять абітурієнтів на місце. Я не пройшов по конкурсу.

Ця сама моя життєва дорога, поросла терням (крізь які я
пробираюся до зірок) і рідкісними сортами лопухів, дуже нагадує
американські гірки. Мало того, періодично на ній з'являються
розвилки, і мені доводиться вибирати.

Після невдалого вступу до інституту постало питання: по якій
дорозі йти далі? Шукав якусь роботу до вподоби, та марно. По-
всюдно відповідь: вакантної посади немає. В розпачі з одним із
друзів мали намір "махнути" на Донбас. Все було вже приго-
товано, та мати відмовила, бо сама в молодості пройшла донба-
сівський шлях поневірянь і тяжкої праці.
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У жовтні 1953 року роз-
почав трудову діяльність на
посаді завідуючого Михай-
лівським сільським клубом
Буринського району Сум-
ської області. Це сталось
спонтанно. Шукаючи робо-
ту, зайшов у відділ культури
Буринського райвиконко-
му. Там запропонували по-
саду завідуючого клубом в
селі Михайлівка. Іншого
вибору не залишалось. Але
спочатку направили на місячні курси працівників культури при
Сумському обласному будинку народної творчості.

Сільський клуб в селі Михайлівка на той час був в приміщенні
церкви.  І нині  пам'ятаю, як на стелі, ще коли була церква, був
намальований чорною фарбою хрест, а на ньому при радянській
владі намалювали червону зірку, але крізь зірку все ж про-
являвся чорний хрест.

Знав я і таку подію: в березні 1953 р. на клубі в знак скорботи
місцеві комуністичні ватажки наказали повісити портрет
Й. Сталіна.

Однак, люди смерть тирана сприйняли з мовчазним задово-
ленням. Після закінчення "трауру" учня місцевої школи Миколу
Корнієнка (його син Олег Корнієнко живе і працює в м. Суми),

який знімав портрет і ненавмисно впус-
тив портрет вождя, заледве не притяг-
нули до кримінальної відповідальності
"за вредительство".

З червня по листопад 1955 року
працював завідуючим сільською бібліо-
текою с. Верхня Сагарівка Буринського
району. Заробітна плата культпраців-
ників в цей час була низькою – 360 кар-
бованців на місяць. З листопада 1955
року по лютий 1957 року служив в рядах
радянської армії, в престижних на той
час повітрянодесантних військах.

 У своїй статті "Жертви атомного
пекла", надрукованій в газеті "Свобода",
10.09 2010 р. я розповів про мою участь

Сільський клуб в с. Михайлівка.
1953 р.

Служба в армії. 1955 р.
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у випробуванні ядерної зброї на Семипалатинському ядерному
полігоні в 1956 році під час проходження військової служби.

 Про цю подію свого часу воліли не згадувати. Гриф "Цілком
таємно" змушував дотримуватися обітниці мовчання про все,
що було з нею пов'язане. Мовчали офіційні джерела, мовчали
військові чиновники, змусили мовчати невільні жертви жах-
ливих випробувань. На підставі законодавства України прирів-
няний до статусу учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
першої категорії.

 Майже шість десятків років тому ми – молоді, міцні хлопці –
ще не знали, не усвідомлювали, якою ціною платитимемо за цей
експеримент над нашим здоров'ям і життям. Трагедія прийшла
пізніше, нікого не помилувавши. Відчували її по-різному: одні
стали інвалідами, інші – танули помалу, як свічки, не виходячи
з лікарень, ще інші – все життя тільки й працюють на ліки. Ця
трагедія триває...

Після служби в армії були проблеми по працевлаштуванню
на посаду, з якої я був призваний в ряди радянської армії. З
червня 1957 року по серпень 1961 року працював секретарем
виконкому Верхньосагарівської сільської ради Буринського
району. Тут я був весь час з людьми. А справи людські необхідно
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було вирішувати щоденно від народження до відходження. В цей
час  життя мене багато чому навчило. Велике то щастя – любити
людей, своїх рідних. Цим людина багата – добром і любов'ю. Мене
при зустрічах люди пам'ятають, чемно вітаються, з вдячністю
відгукуються. Це приємно.

У 1961 році закінчив Харківський інститут культури за фахом
культосвітня робота, в 1964 році закінчив Сумський педагогіч-

ний інститут ім. A.C. Макаренка, філологіч-
ний факультет. На це пішло багато фізичних
і розумових сил.

З вересня 1961 року по серпень 1963 ро-
ку працював учителем російської і німецької
мов Бережнянської восьмирічної школи
Конотопського району Сумської області.

На цей момент мого життя слід звернути
увагу. Після закінчення в 1961 році Хар-
ківського інституту культури я влаштувався
працювати вчителем російської і німецької
мов Верхньосагарівської восьмирічної
школи Буринського району. Але при цьому,
не дослухавшись вимоги секретаря Бу-
ринського райкому партії, залишив посаду

Гагін В.І. (перший зліва). Cело Михайлівка, 1954 рік

Після закінчення
Харківського

інституту
культури. 1961 рік
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В.І. Гагін (другий зліва) – учитель Верхньосагарівської восьмирічної
школи. 1963 р.

Спецкурс  Сумського педінституту. 1964 р.
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секретаря Верхньосагарівського сільвиконкому. За таку
провину мені в районі заборонили працювати на посаді
вчителя. Не надії на зміни на краще, а побоювання "як би не було
гірше" формували головну психологічну установку в моєму
житті тих днів. Я був вимушений працевлаштовуватись в сусід-
ньому Конотопському районі, де мене з великою повагою
прийняли, запропонувавши роботу вчителя в любому найкра-
щому селі. Але я вибрав с. Бережне поближче до батьків, бо роз-
раховував на їх матеріальну допомогу.

 Пізніше компартійні боси району мою "провину" забули і я
переїхав в Буринський район, де мені допомогли працевлаш-
туватися на педагогічну роботу інспектори відділу народної
освіти Буринського райвиконкому Лазаренко О.С. і Рожков М.Д.,
за що я їм ї сьогодні вдячний. Хай їм світла пам'ять.

 З серпня 1963 року по липень 1964 року працював учителем
російської і німецької мов Верхньосагарівської восьмирічної
школи, а з липня 1964 року по квітень 1966 року – директором
цієї школи.

 Вважаю, що навчати дітей, це почесна роль людини в
суспільстві. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були нашим
майбутнім, то повинні повсякденно дбати, щоб у них був рідний
шлях життя, щоб чужий світ не відкликав їх від рідного світу. І
не поставив їх проти нас. Коли я йду вулицями міста чи буваю
на ринку м. Буринь серед людей, мене й нині впізнають мої
вихованці, привітаються, дякують. Це приємно.

У житті кожного з нас виникає безліч запитань, і стосуються
вони найрізноманітніших тем. Свого часу ми запитуємо у себе:
у чому ж сенс життя, з якою місією я прийшов у цей світ? Словом,
запитань багато, та чи є на них відповіді?

Шукав я відповіді на запитання, коли райком партії запро-
понував мені посаду завідуючого відділом культури Буринського
райвиконкому. Не хотілось покидати педагогічної роботи. Але
райком партії погрожував: якщо не погоджусь на цю посаду,
більше висувань на вищі посади в районі не буде. Але за що таке
покарання? Я вимушений був погодитись.

 З квітня 1966 року по березень 1978 року працював заві-
дуючим відділом культури виконкому Буринської районної ради
народних депутатів Сумської області. Значний слід залишили
цї роки в моєму житті. Я з роками зрозумів, що культура зріднює
народ, ощасливлює, одухотворює і облагороднює  тоді, коли
вона повноцінна: рідна Формою і Змістом.

 Мої "культурні роки" – період розквіту української радянської
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культури. Хоч як би ми не ставились до "радянської культури",
але то був потужний феномен. За цей час в районі було зроблено
багато. Побудовано близько 20 нових будинків культури і клубів.
В кожному населеному пункті району, де проживало 500 жите-
лів, була державна бібліотека. Зміцніла матеріальна база закла-
дів культури. Я знаходив кошти для придбання музичних
інструментів, телевізорів і іншого обладнання для будинків
культури і клубів, поповнення книжного фонду бібліотек.

 У парку міста Буринь було обладнано і діяло містечко атрак-
ціонів, які знаходились у віданні районного будинку культури.

 Зміцніли кадри культури, зросла виконавська майстерність
аматорського мистецтва. Мною було розроблено ряд проектів
по перебудові культурно-освітньої роботи, наближення її до на-
ціональних традицій. Проекти втілювались в життя як в районі
так і в закладах культури області. Серед них – створення сіль-
ських культурно-освітніх комплексів. На базі району проводи-
лись семінари працівників культури області. Досвід культосвіт-
ньої роботи в районі висвітлювався в республіканській газеті
"Культура і життя", обласній газеті. Я виховав плеяду культурно-
освітніх працівників, серед них Заслужені працівники культури
України: Анастасія Іванівна Шевченко, Петро Григорович
Борщенко, багато керівників сільських закладів культури,
аматорів народного мистецтва.

За плідну працю в галузі культури і мистецтва і в зв'язку з
50-річчям від дня утворення Союзу Радянських Соціалістич-
них Республік мене нагороджено Почесною грамотою Мініс-
терства культури СРСР і Профспілки працівників культури.
Міністром культури СРСР на той час працювала Катерина
Фурцева.

У 1977 році я був учасником Всесоюзного п'ятиденного
семінару Всесоюзного товариства "Знання" в м. Ульянівськ, де
були представники всіх республік СРСР. Цікавим було
спілкування з науковцями, працівниками культури усіх
союзних республік тодіщнього Радянського Союзу.

 У травні 1977 року управління культури Сумського обл-
виконкому висунуло мою кандидару на присвоєння звання
"Заслужений працівник культури", звернулося в Буринський
райком компартії України підготувати клопотання про присво-
єння звання "Заслужений працівник культури". На той час
першим секретарем райкому партії працював Й.В. Нонік. По
натурі був самолюбивий, не терпів, коли хтось йде попереду
нього. Без зайвих вагань він відмовив у поданні. У 1977 році
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мене нагороджено орденом "Знак пошани" за досягнення в
галузі культури і громадській діяльності.

У січні 1978 року Сумський обком компартії України за-
пропонував мені посаду заступника начальника управління
культури Сумського облвиконкому. На цю посаду я був в резерві
кадрів Міністерства культури УРСР. Я вже повинен був розра-
хуватись з попереднього місця роботи і приступити на нову поса-
ду. Проте, перший секретар Буринського райкому компартії
супротивився цьому і висунув мою кандидатуру на посаду
секретаря виконкому Буринської районної ради депутатів
трудящих. Про це почав просити Сумський обком партії.

Після довгих перемовин партійних босів у березні 1978 року
обраний секретарем виконкому Буринської районної ради, а з
квітня 1989 року обраний заступником голови виконкому
Буринської районної ради. В травні 1992 року обраний заступ-
ником голови Буринської районної ради.

З питань, якими я опікувався в Раді, район задніх в області
не пас. На базі району проводились обласні семінари праців-
ників органів місцевого самоврядування. Мене запрошували
читати лекції на обласних курсах працівників органів місцевого
самоврядування.

 Особистість не може розвиватися, не створюючи свою істо-
рію. Індивідуальна активність людини поступово зростає, зовніш-
ні фактори поступаються внутрішнім, формується відповідаль-
ність за власні вчинки, наміри, наслідки дій. Людська діяльність
змінює довкілля, об'єктивуючись у продуктах матеріальної і духов-
ної культури. Кожне покоління спирається на досвід попереднього
і має змогу йти вперед. Будуючи свій життєвий шлях, людина
накладає на сучасні їй історичні події відбиток власних думок,
інтересів, рішень, вольових імпульсів, віддзеркалюючи водночас
і зворотний вплив своєї доби, ровесників, соціуму.

І, врешті-решт, по-третє, мати мужність у зрілому віці взятись
за перо і видати "на-гора"п'ять книг, більше ста статей з історії
Буринщини. Своєрідну енциклопедію цього чарівного куточка
незалежної України. Щиро зичу, щоби й надалі не висихала
криниця її чарівних людей. Всім вдячний, хто допомагав мені в
дослідженні історії Буринщини.

 Як частина суспільства, як сучасник епохи, як представник
покоління, кожен із нас певним чином включає до власної історії
сторінки історії людства, великий спектр соціально-історичних
ритмів. Традиції, звичаї, обряди, ритуали, котрі є характерними
для суспільства, так чи інакше стосуються кожної окремої людини.
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Культурний час – дуже тривалий час, і позбавити себе його
впливу важко, як важко штучно відокремити своє життя від
життя етносу, генерації, держави. Я пройшов складний шлях
становлення як людини за радянських часів. До того ж мій
життєвий і творчий фактаж можуть стати в пригоді і молодшому
поколінню, зокрема для поглиблення інформації про так званий
тоталітарний період нашої історії, бо більшість люду бачили той
період як зовнішній, так би мовити показушний вияв його, я ж
пройшов через його приховану смугу.

Працював у добу атеїзму. Мене часто запитують, як ви
відносились до цього явища?  Народ, який не знає своєї рідної
віри, нещасливий. Ми, українці-християни, маємо багаті церк-
ви і бідну національну свідомість, і в цьому наше горе.

Якщо релігія підносить Господа Бога, то багате на духов-
ність суспільство підносить Людину. Не словами підносить, а
ділами: умовами побуту, роботою, освітою, медициною, став-
ленням до людей як до людей. Не було й не буде на планеті
земній такої людини, яка б в той чи інший спосіб не молилася.
Тарас Шевченко писав: "Молітеся, брати мої, Україну любіте,
Молися, сину, за Вкраїну, за Вкраїну його замучили колись".

Зустріч краєзнавців району в день відзначення 30-річчя від дня
заснування Буринського районного краєзнавчого музею.

30 грудня 2012 року
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На протязі 20 років був головою Буринської районної орга-
нізації Українського товариства охорони пам'ятників історії і
культури. Підготував до друку відомості по району до "Книги
пам'яті". Журналістською і краєзнавчою роботою займаюсь з
1957 року. З серпня 1994 року – пенсіонер.

Нині я веду активну громадську діяльність. Маю багато
друзів: краєзнавців, поетів, письменників, громадських діячів
не лише в районі, але й далеко за його межами, з якими я
постійно спілкуюсь.

Приймаю участь в різноманітних громадських заходах в
районі. Зустрічаюсь з учнями шкіл району, громадськістю з пи-
тань моїх досліджень історії краю.

Цікава зустріч з краєзнавцемЦікава зустріч з краєзнавцемЦікава зустріч з краєзнавцемЦікава зустріч з краєзнавцемЦікава зустріч з краєзнавцем
Учні старших класів Буринської спеціалізованої школи

І-ІІІ ст. №2 зустрілися із членом Національної спілки краєзнавців
України Віктором Івановичем Гагіним. На зустрічі панувала
тепла атмосфера. Віктор Іванович цікаво розповідав про історію
Буринського краю з глибокої давнини до сьогодення.

 У ході розповіді краєзнавець наводив цікаві історичні фак-
ти, демонстрував фото, поєднував архівні матеріали із свід-
ченнями очевидців подій.

Найбільше уваги було приділено краєзнавчим дослідженням
подій на території нашого міста в роки Великої Вітчизняної
війни. Усіх присутніх на зустрічі вразила всебічна освіченість
Віктора Івановича. Він легко, невимушено, із глибоким знанням
історії давав відповіді на запитання. Учням цікаво було слухати
розповідь В.І.Гагіна, поєднувати в думках знайомі місця міста з

Зустріч учнів старших класів Буринської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №2 із членом Національної спілки краєзнавців України

Віктором Івановичем Гагіним
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подіями, які відбувалися у роки воєнного лихоліття.
 Викликали інтерес і узагальнені результати опитування

молоді міста з приводу їхнього бачення Другої світової війни.
Хоч для нинішнього покоління ті події – далека історія, але
школярі свято шанують пам'ять полеглих у борні, доглядають
місця їх поховання, відвідують ветеранів – їх розповідь про
мужність, відвагу співвітчизників у роки війни виховують любов
до Батьківщини, формують риси характеру справжніх патріотів.

Наприкінці зустрічі Віктор Іванович передав директору
закладу М.Ю. Дерев'янченку для шкільної бібліотеки свої книги
"Духовний світ Буринщини від давнини до сьогодення", "Бурин-
щина з глибини віків" та декілька примірників документально-
історичного нарису "Буринь: воєнне лихоліття і відродження".
Учні, які цікавляться історією рідного краю, отримали книги Вік-
тора Івановича з дарчим підписом.

Зустріч закінчилася, але ще довго В.І. Гагін спілкувався із
вчителями історії Браташем В.О., Коваленком С.О. Вони поді-
лилися своїми знахідками, дослідженнями, проведеними разом
з учнями з історії рідного міста.

Присутні на заході щиро дякували Віктору Івановичу за таку
нелегку працю дослідника історичного краєзнавства нашого
району і бажали нових відкриттів "білих" плям в історії Бурин-
щини.

Юлія ГУРЕНЕНКО,
студентка-практикантка V курсу

Глухівського національного педагогічного університету
ім. О.Довженка (газета Рідний край" 19 жовтня 2013 року)

5 вересня 2014 року напередодні дня звільнення міста
Буринь від німецько-фашистських загарбників відбулась моя
зустріч з групою учнів Буринської СЗШ I-III ступенів №1 в
Буринській районній бібліотеці.

Минають роки, приходять нові покоління, для яких Велика
Вітчизняна війна 1941–1945 років далека історія, однак подвиг
Героїв війни завжди буде прикладом для виховання в наших
співвітчизників, насамперед молоді, благородства та любові до
Батьківщини. У своєму невимушеному спілкуванні з учнями у
мене було людське прагнення: розкрити, чому відбувалося таке
в нашому житті.

У своїй книзі "Буринь: воєнне лихоліття і відродження", я
навів вибіркові опитування буринської молоді з приводу їхнього
бачення подій Другої світової війни.
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65% опитаних переконані, що українське суспільство явля-
ється розколотим стосовно їхнього бачення подій 1941–45-х
років. 85% молоді хотіли б поглибити свої знання з тих подій.

На запитання чи цікаві для них події війни 94 % молоді дали
позитивну відповідь (нецікаві – 6%). Обізнаними себе вважають
22,5%, в деякій мірі – 65%, а необізнаними себе вважають 12,5%
опитаних. Найбільш доцільною назвою подій 1941–45-х років
молодь вважає "Друга світова війна", "Велика вітчизняна" –
40,2%, а "радянсько-німецька війна" – 4,7%. На запитання "Чи
вважаєте ви, що події 1941–45 років за радянських років ви-
світлювалися..." об'єктивно – 3%, так, як це було вигідно владі –
86,5%. Те, що це висвітлюється зараз об'єктивно вважають 37%
опитаних, упереджено вважають 24,5%.

На думку 32% молоді українці в складі радянської армії вою-
вали за свою сім'ю, 20,5% думають, що вони робили це приму-
сово-мобілізаційно. Стільки ж, що за Україну.14,7% опитаних
відповіли, що за СРСР. Не професійною воєнною політикою
Сталіна та його оточення пояснює більшість молоді надзвичай-
но велику кількість українців, що загинули в тій війні (35,5%).
Використанням їх в Червоній армії як "гарматне м'ясо" та особ-
ливою жорстокістю фашистів по 28%.

 Присутні з зацікавленістю слухали розповідь про життя
буринців під час окупації нацистами м. Буринь і Буринського
району. Окремі учні отримали мою книгу "Буринь: воєнне лихо-
ліття і відродження", видану до 70-річчя визволення Буринщини
фашистських загарбників. Серед них Карина Тертична (на
світлині з книгою).

1 вересня 2014 року, в центрі міста Буринь, біля будівлі
районної ради відкрито меморіальну композицію в честь
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
від жителів Буринщини.

На заході були присутні жителі міста, керівництво району,
краєзнавці. Завітав на урочистості Микола Гриценко, член
національних спілок журналістів та письменників України,
головний редактор альманаху "Земляки", президент фонду спри-
яння ініціативам газети "День". І що радує, на церемонію від-
криття знаку українському мислителю, поету, художнику і
просвітителю, Великому Кобзарю прийшла молодь та учні місь-
ких шкіл. На світлині Віктор Гагін – відомий краєзнавець Бурин-
щини і Микола Гриценко серед учнівської молоді.
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Дослідження місцевості "Ізбоїцька дорога" з директором Буринського
краєзнавчого музею М.М. Кононенком

Виставка творів земляків Буринщини
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Віктор  Гагін і Микола Гриценко  серед учнів шкіл міста в день відкриття
меморіальної композиції  Тарасу Григоровичу Шевченку в м. Буринь

Зустріч з учнями буринської ЗО школи I-III ступенів №1
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Під час вручення посвідчення члена Національної спілки
краєзнавців України. 2013 р.

Презентація книги "Буринь: воєнне лихоліття і відродження". 2013 р.



2 5

Відзначення 50-річчя встановлення статусу міста смт Бурині.
30 липня 2014 р.

Зустріч з Ніколас Муравйовим-Апостолом (другий зліва) – нащадком
відомих російських родів Муравйових-Апостолів та Терещенків.

2 жовня 2012 р.
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Зустріч з відомим краєзнавцем Сумщини
Олегом Корнієнком (третій ліворуч). Липень 2014 р.

Під час дослідження Часького городища в с. Червона Слобода.
Червень 2014 р.
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Дружина
Гагіна Марія Іванівна

Робота в бібліотеці
з джерелами. Історичні

джерела дозволять мені
сформувати більш

об'єктивне бачення
минулого, й таким чином

допоможуть краще зрозуміти
сьогодення  Буринщини

й приймати обґрунтовані
рішення в майбутньому
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- орден "Знак почета" (1977 р.),
- медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия

со дня рождения Владимира Ильича Ленина" (1970 р.),
- медаль "Ветеран праці" (1983 р.),
- медаль "50 лет победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг." (1995),
- медаль "60 лет победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг." (2005),
- медаль "65 лет победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг." (2010 р.),
- Почетная Грамота Министерства культуры СССР и ЦК

профсоюза работников культуры (1972 р.),
- Почетная грамота отдела культуры Советского района

Курской области (1972),
- Почесна Грамота виконкому Сумської обласної ради народ-

них депутатів (1984 р.),
- Почесна Грамота управління культури виконкому Сумської

обласної ради народних депутатів (1989 р.).

Склад сім'ї: дружина Гагіна Марія Іванівна,1936 року
народження, пенсіонерка. Маю сина і дві доньки, внуків і пра-
внуків.

Ювілей – це, перш за все, хороший привід озирнутися на
пройдений свій життєвий шлях, згадати своє минуле і спробу-
вати осмислити його уроки, підвести проміжні підсумки життя і
намітити плани на перспективу.

ВІДЗНАКИ:ВІДЗНАКИ:ВІДЗНАКИ:ВІДЗНАКИ:ВІДЗНАКИ:
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Гагіна Віктора Івановича – відомого фахівця в галузі куль-
тури, філолога, краєзнавця, члена Національних спілок крає-
знавців та журналістів України, людину високого інтелекту,
всебічної освіченості, внесок якої у розвиток краєзнавства
нашого краю є неоцінимим, знають не тільки на Буринщині, а й
поза її межами.

У житті йому випало крокувати непростим шляхом. Були у
ньому радості й успіхи, було чимало бід та випробувань. Та певно
з роками і приходить розуміння, що то все досвід, який допоміг
стати тим, ким він є сьогодні. А нині він не лише поважний вете-
ран праці, а й відомий краєзнавець. До слова – справжній патріот
рідного краю, яким для нього вже давно стала Буринщина.
Приємно, що краєзнавство стало частиною його життя навіть
після виходу на заслужений відпочинок.

Тому колеги, вихованці, жителі і гості краю часто могли зу-
стріти на сторінках газет його публікації, особливо, дослідження
з історії Буринщини. Про багатогранність таланту Віктора
Івановича свідчить і його значна творча спадщина з книг: "Ду-
ховний світ Буринщини від давнини до сьогодення", "Буринщина
з глибини віків", "Буринь: воєнне лихоліття і відродження",
"Нариси історії землі Буринської" та більш ніж 100 статей, при-
свячених історичним подіям та його окремим особистостям.
Віктор Іванович чимало років співпрацює з центральними
архівами України та Росії.

Останнім часом зростає інтерес до вивчення етнічної специ-
фіки людності, що заселяла буринський край, його історії та
культури. З'являється ряд його публікацій, де досліджуються
традиції і побут населення Буринщини. Опубліковані ряд
досліджень з цього питання: "Народна топоніміка Буринщини",
"У географічних назвах Буринщини – подих історії", "Етно-
графічна своєрідність Буринщини", "Буринська минувшина.
Ремесла й промисли", "Народні дитячі ігри на Буринщині",
"Національно-культурне і духовне становище селянства Бурин-
щини на початку XX ст.", "З народної криниці", "Черепівка – село
етнічне", "Освітянське життя Буринщини" та інші.

Друкується в наукових журналах, зокрема, у всеукраїнському
науковому журналі "Сіверянський літопис", газеті "Свобода", в
інтернет-виданнях. Створив власний сайт Gagin.in.ua, на якому
публікуються дослідження з історії рідного краю.

ВІКТОР ГАГІН: "ХТОСЬ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯ СЕБЕВІКТОР ГАГІН: "ХТОСЬ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯ СЕБЕВІКТОР ГАГІН: "ХТОСЬ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯ СЕБЕВІКТОР ГАГІН: "ХТОСЬ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯ СЕБЕВІКТОР ГАГІН: "ХТОСЬ ЗАЛИШАЄ ПІСЛЯ СЕБЕ
МІЛМІЛМІЛМІЛМІЛЬЙЬЙЬЙЬЙЬЙОНИ, А ХТОСЬ ОНИ, А ХТОСЬ ОНИ, А ХТОСЬ ОНИ, А ХТОСЬ ОНИ, А ХТОСЬ ––––– ТВОРЧІСТЬ" ТВОРЧІСТЬ" ТВОРЧІСТЬ" ТВОРЧІСТЬ" ТВОРЧІСТЬ"
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Історичне краєзнавство – це сфера наукової, культурно-
просвітницької та пам'ятко-охоронної діяльності певної
проблематики: минуле і сьогодення якого-небудь "краю"
(найчастіше рідної чи місця проживання), а також сфера
суспільної діяльності тієї ж спрямованості, до якої причетні не
тільки вчені-фахівці, але і значно більш широке коло осіб
(переважно місцевих жителів). Саме краєзнавство найбільше
підживлює регіонознавства.

Що ми залишимо після себе? Це наша історія, це ті студії, які
відкарбовані на папері, в електронному варіанті і в нашій
пам'яті.

Віктор Іванович Гагін робить усе можливе, щоб пам'ять історії
передавалася з покоління в покоління.

Іван Житник - журналіст, письменник, поет

Чи може книга спричинити вибух? Може. Вона – джерело,
що дасть людям розум, мудрість, інтерес, яке відкине бажання
робити щось пусте, не цікаве, навіть зле.

 Перу Віктора Івановича Гагіна належать п'ять книг на теми
історії Буринщини від давнини до сьогодення. Його значний
дослідницький доробок як журналіста, краєзнавця – гідний
подиву.

Як немає великої річки, що не починалася б із маленького
струмочка, так і немає людини, котра б на своєму життєвому
шляху не назбирувала якихось скарбів. Краєзнавець чимало
уваги приділяє дослідженню етнічної специфіки населення, яке
заселяло землі Буринщини, його історії та культури.

Коли світ побачив його народознавчі студії, школи району
започаткували уроки народознавства, на яких висвітлюють
традиційні звичаї та обряди, народні вірування, призабуті
ремесла, філософію співвітчизників, тобто широкі пласти життя,
побуту, духовності предків і сучасників Буринщини. Видання
розраховані на науковців, краєзнавців, викладачів, студентів,
а також на широкий загал читацької аудиторії.

Про них не треба говорити, їх варто читати.
На хвилі величезного інтересу до фактично забороненої за

радянської доби минувшини в його студіях набрали розмаху
етнографічні описи Буринщини. Він дослідив позабуті назви
урочищ, кутків, хуторів, гідронімів, які відображають ті чи інші
події, пов'язані з даним поселенням.

ВІКТОР ГВІКТОР ГВІКТОР ГВІКТОР ГВІКТОР ГАГІН – ПУБЛІЦИСТ, ДОСЛІДНИКАГІН – ПУБЛІЦИСТ, ДОСЛІДНИКАГІН – ПУБЛІЦИСТ, ДОСЛІДНИКАГІН – ПУБЛІЦИСТ, ДОСЛІДНИКАГІН – ПУБЛІЦИСТ, ДОСЛІДНИК



3 1

Книга, яку ви тримаєте у руках, "Нариси історії землі Бурин-
ської. Книга 2" Віктора Івановича Гагіна дала нечуваний по-
штовх до відродження історії Буринщини у світлі нових архівних
документів. Це видання – хрестоматія рідного краю. Дослід-
ження охоплюють період від перших поселень давньокам'яної
доби до наших днів.

До уваги читача подано системний аналіз архівних доку-
ментів, матеріалів краєзнавчого музею, бібліотеки, документів
та фотографій з приватних колекцій. Висвітлено деякі аспекти
історії підприємств, організацій, установ як джерела вивчення
соціально-економічного розвитку Буринщини. Окрім суто істо-
ричних питань, у дослідженнях відображені відомі постаті краю
та інше.

Книга складається з трьох частин. Перша частина – це
14 нарисів за темою: Буринщина з часів слов'янського
розселення. Це – студії: "Сліди балтських племен на території
Буринщини", "Слов'яно-руські пам'ятки Буринщини" та "Римські
денарії, знайдені на території Буринщини" та інші. Друга
частина –  16 нарисів: Буринщина в новітній історії України.
Третя частина – 25 нарисів: Культурна палітра Буринщини.

Окремої згадки заслуговує ще одна грань творчих зацікав-
лень Віктора Гагіна – суто життєва. В його історично-докумен-
тальних книгах відтворено непросте життя села Буринщини
напередодні та після Другої світової війни. В окремих нарисах
відображено творчість уродженців Буринщини.

Персонажі низки студій жили або й досі мешкають, зокрема,
в селі Верхня Сагарівка Буринського району Сумської області.
Старенький будинок в центрі села правив за школу. На початку
70-х років минулого сторіччя автору випало в ній працювати
директором. Тож, коли читаємо його студії, натрапляємо на
знайомі прізвища людей, назви урочищ, кутків цього села та
ближніх до нього сіл: Жуківка, Кубракове, Біжівка, Дмитрівка.

Як говорить сам автор: "Прикро, що ніби повертаюся у своє
давнє учительство, подумки зустрічаюся з вихованцями, в яких
уже, звісно ж, є школярі, жахаюсь, що новозбудованій згодом
восьмирічній школі через горе-оптимізацію мережі навчальних
закладів та вимирання села не судилося довго жити повнокров-
ним життям. Тепер п'ятьох дітей цього села возять автобусом
на уроки в Успенку".

Мета автора нарисів – звернути увагу на ті аспекти минулого,
які ні для народницької, ні для державницької історіографій не
мали ваги, хоча без їх витлумачення годі сподіватися, що хтось
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Хто прагне бути самобутнім
І власну сутність зрозуміть,
Той мусить бачити майбутнє
Назад на декілька століть.

Щоби себе, як слід, збагнути,
Щоб на землі лишити слід,
Потрібно древній дух відчути,
Пізнати власний родовід.

…Та як попасти в тогочасся
І як дістатись того дна,
Якщо ніхто з людей сучасних
Не зна минувщини… Не зна!

Немає пам'яті і сліду
Й ніхто не знає, мов на зло,
Яке у прадіда (чи й діда!)
Ім'я й по-батькові було!?!?

І невідомо із чиєї –
З чужої?  З власної вини?
Але історії своєї
Не знаєм… Сучі ми сини!

Так хто ж ми є?
Монголи?
Готи?
І де наш корінь, врешті-решт?
…Ось тут історикам роботи –
Неміряно… Немає меж!

…В Бурині є ентузіасти,
Яких ніщо не зупиня,
Які архівів цілі пласти
Перелопачують щодня.

Які, мов на роботу, ходять
В бібліотеку та в музей
І експонати десь знаходять,
І книги пишуть для людей,

В цих людях є вогонь, наснага,
В них дух історії не згас…
От і сьогодні – Віктор Гагін
Вже книгу написав про нас.

В ній на історію Бурині
У нього бачення своє:
Як ми жили колись і нині,
Якими, врешті-решт, ми є…

Тож, скажем Гагіну спасибі
За все старе і все нове
Бо хто живе не лише хлібом,
По суті, – той лише й живе!

Працюйте ж плідно і багато
У пошуках старовини,
Бо нам таки потрібно знати
Чиї ми дочки і сини.

Віктор Осадчий,
поет, гуморист

ХТО ПРАГНЕ БУТИ САМОБУТНІМХТО ПРАГНЕ БУТИ САМОБУТНІМХТО ПРАГНЕ БУТИ САМОБУТНІМХТО ПРАГНЕ БУТИ САМОБУТНІМХТО ПРАГНЕ БУТИ САМОБУТНІМ

повідає правду про історичне минуле регіону. Розповідати прав-
диву історію минувшини на конкретних фактах – кредо діяль-
ності краєзнавця Віктора Гагіна. Книга із захопливими істо-
ричними фактами передає дивовижне поєднання таланту
автора як публіциста і історика.

Катерина Полтавець,
директор видавництва "Ярославна",

м. Суми
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І. ПУБІ. ПУБІ. ПУБІ. ПУБІ. ПУБЛІКАЦІЇЛІКАЦІЇЛІКАЦІЇЛІКАЦІЇЛІКАЦІЇ
1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Окремі виданняОкремі виданняОкремі виданняОкремі виданняОкремі видання

ГГГГГагін В.І. Нариси історії землі Буринської:агін В.І. Нариси історії землі Буринської:агін В.І. Нариси історії землі Буринської:агін В.І. Нариси історії землі Буринської:агін В.І. Нариси історії землі Буринської:
документально-історичний нарисдокументально-історичний нарисдокументально-історичний нарисдокументально-історичний нарисдокументально-історичний нарис / / / / /     В.І.Га-
гін.– Суми, Ярославна, 2014. – 246 с.

У книзі представлені 49 документальних
нарисів про історію, духовне і культурне
життя Буринщини від давнини до сього-
дення.

Автор дослідив велику кількість архівних
документів, наукових монографій.

Видання буде у нагоді краєзнавцям, вчи-
телям, учням, студентській молоді та всім
тим, хто цікавиться історією краю.

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Буринщина з гБуринщина з гБуринщина з гБуринщина з гБуринщина з глибини віків:либини віків:либини віків:либини віків:либини віків:
документально-історичний нарис.документально-історичний нарис.документально-історичний нарис.документально-історичний нарис.документально-історичний нарис. – Суми:
ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2011. – 117с.

Історико-географічні та етнографічні дже-
рела про наш край до 1926 року (часу ство-
рення Буринського району) вивчені недо-
статньо. Ще багато фактів з історії Бурин-
щини не досліджені. Цим книга цікава для
істориків і краєзнавців.

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Буринь: воєнне лихоліття іБуринь: воєнне лихоліття іБуринь: воєнне лихоліття іБуринь: воєнне лихоліття іБуринь: воєнне лихоліття і
відродження: документально-історичнийвідродження: документально-історичнийвідродження: документально-історичнийвідродження: документально-історичнийвідродження: документально-історичний
нарис. нарис. нарис. нарис. нарис. – Суми: видавництво "Ярославна",
2013. – 96 с.

У книзі на основі розсекречених доку-
ментів досліджено життя буринців в роки
німецько-фашистської окупації 1941–1943
років.
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ГГГГГагін В.І. Духовний світ Буринщини відагін В.І. Духовний світ Буринщини відагін В.І. Духовний світ Буринщини відагін В.І. Духовний світ Буринщини відагін В.І. Духовний світ Буринщини від
давнини до сьогодення давнини до сьогодення давнини до сьогодення давнини до сьогодення давнини до сьогодення / В.І. Гагін. –
Буринь: ПП Буринська районна друкарня,
2010. – 149 с.

Книга містить відомості про витоки, ба-
гатовічний досвід, традиції духовної та
матеріальної культури Буринщини.

1.2. У 1.2. У 1.2. У 1.2. У 1.2. У кккккнигахнигахнигахнигахнигах

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Чашанські водяні млини Чашанські водяні млини Чашанські водяні млини Чашанські водяні млини Чашанські водяні млини ––––– свідки свідки свідки свідки свідки
заснування міста Буриньзаснування міста Буриньзаснування міста Буриньзаснування міста Буриньзаснування міста Буринь / / / / / В. Гагін. – Бу-
ринський краєзнавчий вісник. Вип.1. – Су-
ми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2010. – С.149-153.

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Народні Народні Народні Народні Народні джереладжереладжереладжереладжерела Буринщи Буринщи Буринщи Буринщи Буринщининининини / / / / /
В. Гагін. – Буринський краєзнавчий вісник.
Вип.1. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2010. –
С.153–173.

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Народні Народні Народні Народні Народні топоніми топоніми топоніми топоніми топоніми БуринщиБуринщиБуринщиБуринщиБуринщи-----
нинининини / / / / / В. Гагін. – Сіверянський літопис.
2012, №3-4. С. 193–197.

ГГГГГагін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. агін В.І. Де розташований літописнийДе розташований літописнийДе розташований літописнийДе розташований літописнийДе розташований літописний
Бирин?Бирин?Бирин?Бирин?Бирин? / / / / / В. Гагін. – Сіверянський
літопис. 2013, № 3. – С. 34–44.



3 5

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. 1.3. У періодичних виданняхУ періодичних виданняхУ періодичних виданняхУ періодичних виданняхУ періодичних виданнях
ГГГГГагін Віктор. Де розташований літописний Биринагін Віктор. Де розташований літописний Биринагін Віктор. Де розташований літописний Биринагін Віктор. Де розташований літописний Биринагін Віктор. Де розташований літописний Бирин / В. Гагін //
Рідний край. – 2014. – 5 липня (№47). – С.4.
ГГГГГагін Віктор. Справи героїв не вмирають: до 69-ї річниціагін Віктор. Справи героїв не вмирають: до 69-ї річниціагін Віктор. Справи героїв не вмирають: до 69-ї річниціагін Віктор. Справи героїв не вмирають: до 69-ї річниціагін Віктор. Справи героїв не вмирають: до 69-ї річниці
Великої ПеремогиВеликої ПеремогиВеликої ПеремогиВеликої ПеремогиВеликої Перемоги / В. Гагін // Рідний край. – 2014. – 9 травня
(№33). – С.2.
      Герой Радянського Союзу Кайдаш Володимир Федорович з
1946 по 1951 роки працював головним механіком Бурин-
ського цукрозаводу.
ГГГГГагін Віктор. Відродимо нашу історію: точка зоруагін Віктор. Відродимо нашу історію: точка зоруагін Віктор. Відродимо нашу історію: точка зоруагін Віктор. Відродимо нашу історію: точка зоруагін Віктор. Відродимо нашу історію: точка зору / В. Гагін //
Рідний край. – 2014. – 26 квітня (№31). – С.5.
      З історії Бурині.
ГГГГГагін Віктор. Буринь у складі УНР: точка зоруагін Віктор. Буринь у складі УНР: точка зоруагін Віктор. Буринь у складі УНР: точка зоруагін Віктор. Буринь у складі УНР: точка зоруагін Віктор. Буринь у складі УНР: точка зору/ В. Гагін //
Рідний край. – 2014. – 26 квітня (№31). – С.5.
ГГГГГагін Віктор. Трудові справи жінок минулого сторіччяагін Віктор. Трудові справи жінок минулого сторіччяагін Віктор. Трудові справи жінок минулого сторіччяагін Віктор. Трудові справи жінок минулого сторіччяагін Віктор. Трудові справи жінок минулого сторіччя /
В.Гагін // Рідний край. – 2014. – 8 лютого (№10). – С. 1.
     Про визначних жінок Буринщини
ГГГГГагін Віктор. Де розташований літописний Бирин?агін Віктор. Де розташований літописний Бирин?агін Віктор. Де розташований літописний Бирин?агін Віктор. Де розташований літописний Бирин?агін Віктор. Де розташований літописний Бирин? / В. Гагін //
Сіверянський літопис. – 2013. – №3. – С.34.
  У дослідженні розкривається погляд на локалізацію
літописного міста Бирин на основі документів Литовської доби.
ГГГГГагін Віктор. Місцеве самоврядування: як все починалосяагін Віктор. Місцеве самоврядування: як все починалосяагін Віктор. Місцеве самоврядування: як все починалосяагін Віктор. Місцеве самоврядування: як все починалосяагін Віктор. Місцеве самоврядування: як все починалося /
В. Гагін // Рідний край. – 2013. – 7 грудня (№100). – С. 2–3.
   Історія самоврядування на Буринщині з 1918 року до наших
днів
ГГГГГагін Віктор. Боринські дубровки: точка зоруагін Віктор. Боринські дубровки: точка зоруагін Віктор. Боринські дубровки: точка зоруагін Віктор. Боринські дубровки: точка зоруагін Віктор. Боринські дубровки: точка зору / В. Гагін //
Рідний край. – 2013. – 23 листопада (№96). – С.3.
      З історії Буринщини
ГГГГГагін Віктор. Ізбоїцька дорогаагін Віктор. Ізбоїцька дорогаагін Віктор. Ізбоїцька дорогаагін Віктор. Ізбоїцька дорогаагін Віктор. Ізбоїцька дорога / В. Гагін // Путивльські
відомості. – 2013. – 19 липня.
ГГГГГагін Віктор. З історії музичного життя Бурині кінця 19агін Віктор. З історії музичного життя Бурині кінця 19агін Віктор. З історії музичного життя Бурині кінця 19агін Віктор. З історії музичного життя Бурині кінця 19агін Віктор. З історії музичного життя Бурині кінця 19
почапочапочапочапочатку 20 століття: точка зорутку 20 століття: точка зорутку 20 століття: точка зорутку 20 століття: точка зорутку 20 століття: точка зору /В. Гагін // Рідний край. –
2013. – 10 липня (№53). – С.3.
ГГГГГагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчі
студіїстудіїстудіїстудіїстудії  / В. Гагін // Сіверянський літопис. – 2012. – №№ 3-4. –
С.193-198.
      У статті вперше зроблено огляд топонімів населених пунктів
Буринського району Сумської області.
ГГГГГагін Віктор. Подорож у минуле: історія краюагін Віктор. Подорож у минуле: історія краюагін Віктор. Подорож у минуле: історія краюагін Віктор. Подорож у минуле: історія краюагін Віктор. Подорож у минуле: історія краю / В. Гагін //
Рідний край. – 2012. – 14 березня.
ГГГГГагін Віктор. Історію треба писаагін Віктор. Історію треба писаагін Віктор. Історію треба писаагін Віктор. Історію треба писаагін Віктор. Історію треба писати об’єктивноти об’єктивноти об’єктивноти об’єктивноти об’єктивно / В. Гагін //
Рідний край. – 2011. – 21 грудня (№118). – С.2



3 6

    Презентація книги «З глибини віків»
ГГГГГагін Віктор.  Жертви аагін Віктор.  Жертви аагін Віктор.  Жертви аагін Віктор.  Жертви аагін Віктор.  Жертви атомного пеклатомного пеклатомного пеклатомного пеклатомного пекла / В. Гагін // Свобода
(США). – 2010. – 10 вересня.
   Про участь автора у випробуванні ядерної зброї на Семи-
палатинському ядерному полігоні в 1956 році.
ГГГГГагін,  Віктор  Буринчани  –  Гагін,  Віктор  Буринчани  –  Гагін,  Віктор  Буринчани  –  Гагін,  Віктор  Буринчани  –  Гагін,  Віктор  Буринчани  –  Герої  Радянського  Союзуерої  Радянського  Союзуерої  Радянського  Союзуерої  Радянського  Союзуерої  Радянського  Союзу:   Геть-
ман А.Л., Романенко П.Л., Головенський Г.П., Осадчий О.А., Пра-
солов І. В. / В. Гагін // Прапор Леніна. – 1985.– 9 травня.
ГГГГГагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Героїка буднів: з досвіду кульероїка буднів: з досвіду кульероїка буднів: з досвіду кульероїка буднів: з досвіду кульероїка буднів: з досвіду культосвітньої роботитосвітньої роботитосвітньої роботитосвітньої роботитосвітньої роботи
[Буринський район] / В.Гагін//Ленінська правда. – 1977. –
3 грудня.
ГГГГГагін Віктор. Створюваагін Віктор. Створюваагін Віктор. Створюваагін Віктор. Створюваагін Віктор. Створювати зональні центри культи зональні центри культи зональні центри культи зональні центри культи зональні центри культуритуритуритуритури
[Буринський район] / В. Гагін // Ленінська правда. – 1976. – 24
березня.
ГГГГГагін Віктор. Проектуваагін Віктор. Проектуваагін Віктор. Проектуваагін Віктор. Проектуваагін Віктор. Проектувати комплекси [нові комплексити комплекси [нові комплексити комплекси [нові комплексити комплекси [нові комплексити комплекси [нові комплекси
будинків кульбудинків кульбудинків кульбудинків кульбудинків культури в Буринському районі] тури в Буринському районі] тури в Буринському районі] тури в Буринському районі] тури в Буринському районі] / В. Гагін //
Культура і життя. – 1976. – 19 лютого.
ГГГГГагін Віктор. З творчим звітом у Сумахагін Віктор. З творчим звітом у Сумахагін Віктор. З творчим звітом у Сумахагін Віктор. З творчим звітом у Сумахагін Віктор. З творчим звітом у Сумах / В. Гагін // Прапор
Леніна. – 1966. – 16 серпня.

1.4. В інтернеті1.4. В інтернеті1.4. В інтернеті1.4. В інтернеті1.4. В інтернеті
ГГГГГагін Віктор. Вивчаємо історію Буриніагін Віктор. Вивчаємо історію Буриніагін Віктор. Вивчаємо історію Буриніагін Віктор. Вивчаємо історію Буриніагін Віктор. Вивчаємо історію Бурині [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2014. – 27 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Сторінки історії Буриніагін Віктор. Сторінки історії Буриніагін Віктор. Сторінки історії Буриніагін Віктор. Сторінки історії Буриніагін Віктор. Сторінки історії Бурині [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2014. – 26 серпня.
ГГГГГагин, Виктор Земляные насыпи на территории Бурынщиныагин, Виктор Земляные насыпи на территории Бурынщиныагин, Виктор Земляные насыпи на территории Бурынщиныагин, Виктор Земляные насыпи на территории Бурынщиныагин, Виктор Земляные насыпи на территории Бурынщины
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://library-buryn.org/
– 2014. – 22 августа.
ГГГГГагін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://library-buryn.org/ – 2014. – 19 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://ivanzhytnyk.com. – 2014. – 18 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городище [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://library-buryn.org/ . – 2014. – 14 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Сторінки історії села Олександрівкаагін Віктор. Сторінки історії села Олександрівкаагін Віктор. Сторінки історії села Олександрівкаагін Віктор. Сторінки історії села Олександрівкаагін Віктор. Сторінки історії села Олександрівка [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-buryn.org/. –
2014. – 13 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Місто моє – Буриньагін Віктор. Місто моє – Буриньагін Віктор. Місто моє – Буриньагін Віктор. Місто моє – Буриньагін Віктор. Місто моє – Буринь [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com. – 2014. — 08 липня.
ГГГГГагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінками
історичного минулогоісторичного минулогоісторичного минулогоісторичного минулогоісторичного минулого
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ГГГГГагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщини [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-buryn.org/. –
2014. – 10 червня.
ГГГГГагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщини [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com. –
2014. – 06 червня.
ГГГГГагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщині
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-
buryn.org/. – 2014. – 27 травня.
ГГГГГагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінкамиагін Віктор. Справи героїв не вмирають: сторінками
історичного минулого Буринщиниісторичного минулого Буринщиниісторичного минулого Буринщиниісторичного минулого Буринщиниісторичного минулого Буринщини [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2014. – 06 травня.
ГГГГГагін Віктор. Родовід буринчанагін Віктор. Родовід буринчанагін Віктор. Родовід буринчанагін Віктор. Родовід буринчанагін Віктор. Родовід буринчан [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://library-buryn.org/. – 2011. – 4 травня.
ГГГГГагін Віктор. Скільки років Бурині: до 50-річчя Бурині якагін Віктор. Скільки років Бурині: до 50-річчя Бурині якагін Віктор. Скільки років Бурині: до 50-річчя Бурині якагін Віктор. Скільки років Бурині: до 50-річчя Бурині якагін Віктор. Скільки років Бурині: до 50-річчя Бурині як
містамістамістамістаміста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-
buryn.org/. – 2014. – 23 квітня.
ГГГГГагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 років [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2014. – 14 квітня.
ГГГГГагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНР [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2014. – 14 квітня.
ГГГГГагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщини  [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com. –
2014. – 30 січня.
ГГГГГагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Бурині [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com. – 2014. – 17 січня.
ГГГГГагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчіагін Віктор. Народні топоніми Буринщини: народознавчі
студіїстудіїстудіїстудіїстудії [Електронний ресурс] /В. Гагін // Сіверянський літопис.
– 2012. — №№ 3-4. – С.193-198. – Режим доступу:
dspace.nbuv.gov.ua
   У статті вперше розроблено народні топоніми Буринського
району Сумської області.
ГГГГГагін Віктор. З історії села Миколаївкаагін Віктор. З історії села Миколаївкаагін Віктор. З історії села Миколаївкаагін Віктор. З історії села Миколаївкаагін Віктор. З історії села Миколаївка [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://library-buryn.org/. – 2011. – 22 вересня.

1.5. В Інтернеті, на сайті В.І. Г1.5. В Інтернеті, на сайті В.І. Г1.5. В Інтернеті, на сайті В.І. Г1.5. В Інтернеті, на сайті В.І. Г1.5. В Інтернеті, на сайті В.І. Гагінаагінаагінаагінаагіна
ГГГГГагін Віктор. Фрагмент історії міста Буринь агін Віктор. Фрагмент історії міста Буринь агін Віктор. Фрагмент історії міста Буринь агін Віктор. Фрагмент історії міста Буринь агін Віктор. Фрагмент історії міста Буринь [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 20 ве-
ресня.
ГГГГГагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої школи №3агін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої школи №3агін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої школи №3агін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої школи №3агін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої школи №3
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 19 вересня.
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ГГГГГагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої  школиагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої  школиагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої  школиагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої  школиагін Віктор. Історія Буринської загальноосвітньої  школи
№1 №1 №1 №1 №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua.
– 2014. – 18 вересня.
ГГГГГагін Віктор. Історію Бурині необхідно вивчаагін Віктор. Історію Бурині необхідно вивчаагін Віктор. Історію Бурині необхідно вивчаагін Віктор. Історію Бурині необхідно вивчаагін Віктор. Історію Бурині необхідно вивчати і знати і знати і знати і знати і знатитититити
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 8 вересня.
ГГГГГагін Віктор. Історія Буринської спеціалізованої школи №2агін Віктор. Історія Буринської спеціалізованої школи №2агін Віктор. Історія Буринської спеціалізованої школи №2агін Віктор. Історія Буринської спеціалізованої школи №2агін Віктор. Історія Буринської спеціалізованої школи №2
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 8 вересня.
ГГГГГагін Віктор. З історії міста Буринь агін Віктор. З історії міста Буринь агін Віктор. З історії міста Буринь агін Віктор. З історії міста Буринь агін Віктор. З історії міста Буринь [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 8 вересня.
ГГГГГагін Віктор. Земляные насыпи на территории Бурынщиныагін Віктор. Земляные насыпи на территории Бурынщиныагін Віктор. Земляные насыпи на территории Бурынщиныагін Віктор. Земляные насыпи на территории Бурынщиныагін Віктор. Земляные насыпи на территории Бурынщины
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 29 августа.
ГГГГГагін Віктор. Вивчаємо історію Буринщини агін Віктор. Вивчаємо історію Буринщини агін Віктор. Вивчаємо історію Буринщини агін Віктор. Вивчаємо історію Буринщини агін Віктор. Вивчаємо історію Буринщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 27 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище агін Віктор. Оселецьке городище [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. –16 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Річка Чашаагін Віктор. Річка Чашаагін Віктор. Річка Чашаагін Віктор. Річка Чашаагін Віктор. Річка Чаша [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 13 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городищеагін Віктор. Чашське городище [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 13 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Буринські водяні млини агін Віктор. Буринські водяні млини агін Віктор. Буринські водяні млини агін Віктор. Буринські водяні млини агін Віктор. Буринські водяні млини [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 10 серпня.
ГГГГГагін Віктор.  Буринь – мальовничий куточок Сумщиниагін Віктор.  Буринь – мальовничий куточок Сумщиниагін Віктор.  Буринь – мальовничий куточок Сумщиниагін Віктор.  Буринь – мальовничий куточок Сумщиниагін Віктор.  Буринь – мальовничий куточок Сумщини
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 10 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Олександрівка: сторінки історіїагін Віктор. Олександрівка: сторінки історіїагін Віктор. Олександрівка: сторінки історіїагін Віктор. Олександрівка: сторінки історіїагін Віктор. Олександрівка: сторінки історії [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 29 липня.
ГГГГГагін Віктор. З опорою на думку людейагін Віктор. З опорою на думку людейагін Віктор. З опорою на думку людейагін Віктор. З опорою на думку людейагін Віктор. З опорою на думку людей [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 27 липня.
З досвіду роботи Буринської районної парторганізації
ГГГГГагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщиниагін Віктор. Слов’яно-руські пам’ятки Буринщини [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. –
01 червня.
ГГГГГагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщиніагін Віктор. Сліди балтських племен на Буринщині
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 28 травня.
ГГГГГагін Віктор. Дітище першої п’ятирічки — Дніпрогесагін Віктор. Дітище першої п’ятирічки — Дніпрогесагін Віктор. Дітище першої п’ятирічки — Дніпрогесагін Віктор. Дітище першої п’ятирічки — Дніпрогесагін Віктор. Дітище першої п’ятирічки — Дніпрогес
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 14 травня.
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ГГГГГагін Віктор. Поки ми пам’ятаємо, ви – живі…агін Віктор. Поки ми пам’ятаємо, ви – живі…агін Віктор. Поки ми пам’ятаємо, ви – живі…агін Віктор. Поки ми пам’ятаємо, ви – живі…агін Віктор. Поки ми пам’ятаємо, ви – живі… [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 10
травня.
ГГГГГагін Віктор. Чиї предки населяли українські степиагін Віктор. Чиї предки населяли українські степиагін Віктор. Чиї предки населяли українські степиагін Віктор. Чиї предки населяли українські степиагін Віктор. Чиї предки населяли українські степи [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. –
07 травня.
ГГГГГагін Віктор. День Перемогиагін Віктор. День Перемогиагін Віктор. День Перемогиагін Віктор. День Перемогиагін Віктор. День Перемоги [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 04 травня.
ГГГГГагин, Виктор  Николай Алексеевич Добрюхаагин, Виктор  Николай Алексеевич Добрюхаагин, Виктор  Николай Алексеевич Добрюхаагин, Виктор  Николай Алексеевич Добрюхаагин, Виктор  Николай Алексеевич Добрюха [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 1 мая.
Н.А. Добрюха – историк, публицист.
ГГГГГагин Виктор.  История – в живом народеагин Виктор.  История – в живом народеагин Виктор.  История – в живом народеагин Виктор.  История – в живом народеагин Виктор.  История – в живом народе [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 30
апреля.
ГГГГГагін Віктор. Справи героїв не вмираютьагін Віктор. Справи героїв не вмираютьагін Віктор. Справи героїв не вмираютьагін Віктор. Справи героїв не вмираютьагін Віктор. Справи героїв не вмирають [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 29
квітня.
ГГГГГагін Віктор. Оборона Києваагін Віктор. Оборона Києваагін Віктор. Оборона Києваагін Віктор. Оборона Києваагін Віктор. Оборона Києва [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 27 квітня.
1240 рік. Київ
ГГГГГагін Віктор. Заводська школа: сторінки історіїагін Віктор. Заводська школа: сторінки історіїагін Віктор. Заводська школа: сторінки історіїагін Віктор. Заводська школа: сторінки історіїагін Віктор. Заводська школа: сторінки історії [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 26
квітня.
ГГГГГагін Віктор. Кагін Віктор. Кагін Віктор. Кагін Віктор. Кагін Віктор. Курганурганурганурганурган [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gagin.in.ua/. – 2014. – 24 квітня.
Про походження слова «курган»
ГГГГГагін Віктор. Чи є сучасна Уагін Віктор. Чи є сучасна Уагін Віктор. Чи є сучасна Уагін Віктор. Чи є сучасна Уагін Віктор. Чи є сучасна Україна правонаступницею УНРкраїна правонаступницею УНРкраїна правонаступницею УНРкраїна правонаступницею УНРкраїна правонаступницею УНР
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 07 квітня.
ГГГГГагін Віктор. По частинах програємо Уагін Віктор. По частинах програємо Уагін Віктор. По частинах програємо Уагін Віктор. По частинах програємо Уагін Віктор. По частинах програємо Україну: дослідженнякраїну: дослідженнякраїну: дослідженнякраїну: дослідженнякраїну: дослідження
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2014. – 07 квітня.
ГГГГГагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНРагін Віктор. Буринь у складі УНР [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2014. – 03 квітня.
ГГГГГагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 роківагін Віктор. Бурині як місту – 50 років [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/ . – 2014. – 31 березня.
ГГГГГагін Віктор. Кримагін Віктор. Кримагін Віктор. Кримагін Віктор. Кримагін Віктор. Крим [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gagin.in.ua/ 2014. – 21 березня.
ГГГГГагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Буриніагін Віктор. Відродити історію Бурині [Електронний ресурс]
/ В. Гагін. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. —   2014. – 11
березня.
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ГГГГГагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщиниагін Віктор. Перші православні храми Буринщини  [Елект-
ронний ресурс] / В. Гагін. – Режим доступу: http://gagin.in.ua. –
2014. – 27 січня.
  У селі Червона Слобода (колишнє Красна Слобода) була
побудована одна з перших церков на Буринщині. Стольник
Іван Григорович Аннєнков, власник села Красна Слобода в
Путивльському повіті (нині – Буринський район), збудував у
1692 р. в цьому селі церкву, пожертвувавши для неї 10
четвертей власної землі. У 1709 р. село відвідав цар Петро I.
ГГГГГагін Віктор. Іллiнська церква в історії  Буринщиниагін Віктор. Іллiнська церква в історії  Буринщиниагін Віктор. Іллiнська церква в історії  Буринщиниагін Віктор. Іллiнська церква в історії  Буринщиниагін Віктор. Іллiнська церква в історії  Буринщини
[Електронний ресурс] / В. Гагін. – Режим доступу: http://
gagin.in.ua/. —   2013. –21 грудня.
ГГГГГагін Віктор. 95 років Національній академії наагін Віктор. 95 років Національній академії наагін Віктор. 95 років Національній академії наагін Віктор. 95 років Національній академії наагін Віктор. 95 років Національній академії наук Уук Уук Уук Уук Україникраїникраїникраїникраїни
[Електронний ресурс] / В. Гагін. – Режим доступу: http://
gagin.in.ua/. –  2013. – 27 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Коли і ким засноване сучасне місто Буриньагін Віктор. Коли і ким засноване сучасне місто Буриньагін Віктор. Коли і ким засноване сучасне місто Буриньагін Віктор. Коли і ким засноване сучасне місто Буриньагін Віктор. Коли і ким засноване сучасне місто Буринь
[Електронний ресурс] / В. Гагін. – Режим доступу: http://
gagin.in.ua/. – 2013. – 24 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Історична довідка про заснування сучасногоагін Віктор. Історична довідка про заснування сучасногоагін Віктор. Історична довідка про заснування сучасногоагін Віктор. Історична довідка про заснування сучасногоагін Віктор. Історична довідка про заснування сучасного
міста Буриньміста Буриньміста Буриньміста Буриньміста Буринь [Електронний ресурс] /В. Гагін. – Режим доступу:
http://gagin.in.ua/. —2013. – 25 жовтня.
ГГГГГагін Віктор. Ігорєве сільцеагін Віктор. Ігорєве сільцеагін Віктор. Ігорєве сільцеагін Віктор. Ігорєве сільцеагін Віктор. Ігорєве сільце [Електронний ресурс] /В. Гагін. –
Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. —  2013. —  27 жовтня.
   Нерідко через наші землі ходили в походи руські князі зі
своїми дружинами, йшли орди кочовників проти Русі. Вчені
вважають, що на території села Ігорівка в ХІІ-ХІІІ ст. було давнє
руське село Новгород-Сіверського князя Ігоря. 
   Відлуння давніх переказів та історичних фактів свідчать про
те, що Ігорівка була важливою історичною базою сіверських
князів. «Ігоріве сельце» (сільце) згадується в Іпатіївському літо-
писі, куди дані про Ігорівку потрапили з Чернігівсько-Сівер-
ських літописних джерел.
ГГГГГагін Віктор. Уагін Віктор. Уагін Віктор. Уагін Віктор. Уагін Віктор. Утворення Буринського районутворення Буринського районутворення Буринського районутворення Буринського районутворення Буринського району [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2013. – 28 ве-
ресня.
       Історія утворення Буринського району
Район утворено   15 квітня 1926 року: Постановою I з’їзду Рад
робітничих, селянських, червоноармійських депутатів
Буринська волость реорганізована в район  Конотопського
округу Чернігівської області. На цей час до складу району
ввійшли 14 сільрад (ДАСО. ФР.1685.Оп. 1. Спр.6. Арк. 6-8.Фр.
4653.Оп. 1. Спр.652.Арк. 173. Спр. 893. 19). Після неодно-
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разових адміністративних змін в УРСР змінювались межі
району (6 жовтня 1927 р., 22 січня 1935р.,1 червня 1960 р., 30
грудня 1962 року, 05.02.19.65, 30.12 1962 р.,04.01 1965 р.).
Станом на 1 вересня 2013 року район складається з районної,
міської  і  22 сільських рад, 61 населений пункт, 11490 дворів.
ГГГГГагін Віктор. Дорогами храмівагін Віктор. Дорогами храмівагін Віктор. Дорогами храмівагін Віктор. Дорогами храмівагін Віктор. Дорогами храмів [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2013. – 05 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Правда про війнуагін Віктор. Правда про війнуагін Віктор. Правда про війнуагін Віктор. Правда про війнуагін Віктор. Правда про війну [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2013. – 09 липня.
   До 70-річчя визволення Буринщини від німецько-фашист-
ських загарбників
ГГГГГагін Віктор. Про що розповідають курганиагін Віктор. Про що розповідають курганиагін Віктор. Про що розповідають курганиагін Віктор. Про що розповідають курганиагін Віктор. Про що розповідають кургани  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2013. – 05 липня.
ГГГГГагін Віктор. Боринські дубровки – сучасне місто Буриньагін Віктор. Боринські дубровки – сучасне місто Буриньагін Віктор. Боринські дубровки – сучасне місто Буриньагін Віктор. Боринські дубровки – сучасне місто Буриньагін Віктор. Боринські дубровки – сучасне місто Буринь
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2013. – 28 квітня.
   За допомогою краєзнавця, нашого земляка Шитакова А.І.
(м.Москва) автору вдалося відшукати в РДАДА  додаткові відо-
мості стосовно розташування та часу заснування Боринські
дубровки.
   Таким чином дерєвні Борині – це нинішнє місто Буринь.
Боринські дубровки згадуються у Путивльській писцевій книзі
1685 року та на кресленику околиць м. Путивль 1690-х років.
Отже версія про першу писемну згадку  сучасного міста Буринь
в 1688 році підлягає спростуванню. 
ГГГГГагін Віктор. 27-ма річниця Чорнобильської каагін Віктор. 27-ма річниця Чорнобильської каагін Віктор. 27-ма річниця Чорнобильської каагін Віктор. 27-ма річниця Чорнобильської каагін Віктор. 27-ма річниця Чорнобильської катастрофитастрофитастрофитастрофитастрофи
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2013. – 24 квітня.
   Спогади Віктора Гагіна, безпосереднього учасника ядерних
випробувань на Семипалатинському ядерному полігоні в 1956
році
ГГГГГагін Віктор. Життя буринців під час німецької окупаціїагін Віктор. Життя буринців під час німецької окупаціїагін Віктор. Життя буринців під час німецької окупаціїагін Віктор. Життя буринців під час німецької окупаціїагін Віктор. Життя буринців під час німецької окупації
1941-1943 років1941-1943 років1941-1943 років1941-1943 років1941-1943 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/
/gagin.in.ua/. – 2013. – 10 квітня.
    У дослідженні висвітлюються деякі аспекти життя населення
Буринщини на основі розсекречених документів періоду на-
цистської окупації  Буринського району 1941-1943 років. 
ГГГГГагін Віктор. Районна сільськогосподарська виставка в Буриніагін Віктор. Районна сільськогосподарська виставка в Буриніагін Віктор. Районна сільськогосподарська виставка в Буриніагін Віктор. Районна сільськогосподарська виставка в Буриніагін Віктор. Районна сільськогосподарська виставка в Бурині
[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. –
2013. – 23 березня.
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12 вересня 1954 року за ініціативи колгосп-
ників у Бурині відбулася суто українська хлібо-
робська виставка
ГГГГГагін, Віктор З історії музичного життя Буриніагін, Віктор З історії музичного життя Буриніагін, Віктор З історії музичного життя Буриніагін, Віктор З історії музичного життя Буриніагін, Віктор З історії музичного життя Бурині
кінця XIX–почакінця XIX–почакінця XIX–почакінця XIX–почакінця XIX–початку XX сттку XX сттку XX сттку XX сттку XX ст. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2013.  – 14 березня.
      Наводиться літопис концертів та вистав у
с.Буринь
ГГГГГагін Віктор. Літописне місто Бирин в історіїагін Віктор. Літописне місто Бирин в історіїагін Віктор. Літописне місто Бирин в історіїагін Віктор. Літописне місто Бирин в історіїагін Віктор. Літописне місто Бирин в історії
Путивльського Путивльського Путивльського Путивльського Путивльського повітуповітуповітуповітуповіту  [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua. – 2013. – 05
березня
  У дослідженні розкривається погляд на локалі-
зацію літописного міста Бирин на основі доку-
ментів Литовської доби
ГГГГГагін Віктор. Буринщина в історії Чернігово-агін Віктор. Буринщина в історії Чернігово-агін Віктор. Буринщина в історії Чернігово-агін Віктор. Буринщина в історії Чернігово-агін Віктор. Буринщина в історії Чернігово-

СіверщиниСіверщиниСіверщиниСіверщиниСіверщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
gagin.in.ua/. – 2013. – 06 лютого.
ГГГГГагін Віктор. Краса і печаль Соловківагін Віктор. Краса і печаль Соловківагін Віктор. Краса і печаль Соловківагін Віктор. Краса і печаль Соловківагін Віктор. Краса і печаль Соловків [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2013. – 01 лютого.
  Виповнилося 75 років від початку масових репресій 1937 року
ГГГГГагін Віктор. Правда про возз’єднання  Уагін Віктор. Правда про возз’єднання  Уагін Віктор. Правда про возз’єднання  Уагін Віктор. Правда про возз’єднання  Уагін Віктор. Правда про возз’єднання  України і Росіїкраїни і Росіїкраїни і Росіїкраїни і Росіїкраїни і Росії
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. –
2013. – 29 січня.
ГГГГГагін Віктор. У селі Уагін Віктор. У селі Уагін Віктор. У селі Уагін Віктор. У селі Уагін Віктор. У селі Успенка відновлено православний храмспенка відновлено православний храмспенка відновлено православний храмспенка відновлено православний храмспенка відновлено православний храм
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/ . –
2013. – 25 січня.
ГГГГГагін Віктор. Хочете побачити, як жили українці 20 тисячо-агін Віктор. Хочете побачити, як жили українці 20 тисячо-агін Віктор. Хочете побачити, як жили українці 20 тисячо-агін Віктор. Хочете побачити, як жили українці 20 тисячо-агін Віктор. Хочете побачити, як жили українці 20 тисячо-
літь тому – поїдьліть тому – поїдьліть тому – поїдьліть тому – поїдьліть тому – поїдьте в Мізинський національний парк!те в Мізинський національний парк!те в Мізинський національний парк!те в Мізинський національний парк!те в Мізинський національний парк!
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2013. – 10 січня.
    Від Відійської культури, або як її звуть українці Мізинська,
походять обряди, пісні, розуміння Бога, поняття світу й суспіль-
них законів українців. Автор розглядає значення понять  Веди
і Мізинська культура.
ГГГГГагін Віктор. Де знаходився літописний Бирин?агін Віктор. Де знаходився літописний Бирин?агін Віктор. Де знаходився літописний Бирин?агін Віктор. Де знаходився літописний Бирин?агін Віктор. Де знаходився літописний Бирин? [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу: : http://gagin.in.ua/. – 2012. – 15
жовтня.
   У статті розкривається сучасний погляд на локалізацію літо-
писного міста Бирин на основі історичних документів періоду
перебування Чернігово-Сіверської землі під владою Литви і
Речі Посполитої.
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ГГГГГагін Віктор. Походження кульагін Віктор. Походження кульагін Віктор. Походження кульагін Віктор. Походження кульагін Віктор. Походження культури Буринщинитури Буринщинитури Буринщинитури Буринщинитури Буринщини [Електрон-
ний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2012. –
09 вересня.
ГГГГГагін Віктор. Етнографічна своєрідність Буринщиниагін Віктор. Етнографічна своєрідність Буринщиниагін Віктор. Етнографічна своєрідність Буринщиниагін Віктор. Етнографічна своєрідність Буринщиниагін Віктор. Етнографічна своєрідність Буринщини
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2012. – 07 серпня.
ГГГГГагін Віктор. Масова комунікація і Буринщинаагін Віктор. Масова комунікація і Буринщинаагін Віктор. Масова комунікація і Буринщинаагін Віктор. Масова комунікація і Буринщинаагін Віктор. Масова комунікація і Буринщина [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: :http://gagin.in.ua/. – 2012. – 22
липня.
ГГГГГагін Віктор. Буринь – правонаступниця літописного Біріна?агін Віктор. Буринь – правонаступниця літописного Біріна?агін Віктор. Буринь – правонаступниця літописного Біріна?агін Віктор. Буринь – правонаступниця літописного Біріна?агін Віктор. Буринь – правонаступниця літописного Біріна?
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/ . –
2012. – 19 червня.
ГГГГГагін Віктор. Особливості дослідження історії  Буриніагін Віктор. Особливості дослідження історії  Буриніагін Віктор. Особливості дослідження історії  Буриніагін Віктор. Особливості дослідження історії  Буриніагін Віктор. Особливості дослідження історії  Бурині
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2012. – 09 червня.
ГГГГГагін Віктор. Буринська минувшина. Ремесла й промислиагін Віктор. Буринська минувшина. Ремесла й промислиагін Віктор. Буринська минувшина. Ремесла й промислиагін Віктор. Буринська минувшина. Ремесла й промислиагін Віктор. Буринська минувшина. Ремесла й промисли
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. –
2012. – 29 травня.
      Ця тема у межах етнiчної територiї Буринщини вивчена
недостатньо. До неї майже ніхто з істориків, народознавців, 
краєзнавців не торкався. Цьому завадило й те, що частина
території  Буринщини була піддана московським церкві і
поміщикам, населена українцями. Буринщину не можна
назвати повністю Слобожанською. Її дослідженням ніхто
раніше не займався – ні Московщина, ні Гетьманщина, ні,
навіть, Слобожанщина. Тому необхідно збирати крихти
інформації.   
ГГГГГагін Віктор. Про заселення Буринщиниагін Віктор. Про заселення Буринщиниагін Віктор. Про заселення Буринщиниагін Віктор. Про заселення Буринщиниагін Віктор. Про заселення Буринщини    [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/ . – 2012. – 11
травня.
ГГГГГагін Віктор. 50 років на крилах музикиагін Віктор. 50 років на крилах музикиагін Віктор. 50 років на крилах музикиагін Віктор. 50 років на крилах музикиагін Віктор. 50 років на крилах музики [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 01 травня.
Буринській дитячій школі мистецтв 50 років. З історії школи.
ГГГГГагін Віктор. Сліди гунів в топонімії  Буринщиниагін Віктор. Сліди гунів в топонімії  Буринщиниагін Віктор. Сліди гунів в топонімії  Буринщиниагін Віктор. Сліди гунів в топонімії  Буринщиниагін Віктор. Сліди гунів в топонімії  Буринщини
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/ . –
2012. – 17квітня.
ГГГГГагін Віктор. Народні топоніми Буринщиниагін Віктор. Народні топоніми Буринщиниагін Віктор. Народні топоніми Буринщиниагін Віктор. Народні топоніми Буринщиниагін Віктор. Народні топоніми Буринщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 12
квітня.
ГГГГГагін Віктор. Слід про Буринські землі в історії Путивльщиниагін Віктор. Слід про Буринські землі в історії Путивльщиниагін Віктор. Слід про Буринські землі в історії Путивльщиниагін Віктор. Слід про Буринські землі в історії Путивльщиниагін Віктор. Слід про Буринські землі в історії Путивльщини
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. –
2012. – 08 квітня.
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ГГГГГагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Театральні витоки Буринщини тральні витоки Буринщини тральні витоки Буринщини тральні витоки Буринщини тральні витоки Буринщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/ – 2012. – 31
березня.
 Буринщина багата на театральні витоки. Ще в 1932 році в
клубі Буринського цукрозаводу був створений самодіяльний
театр Болеславом Людговичем Лучицьким.
ГГГГГагін Віктор. Буринь. 325 років від першої писемної згадкиагін Віктор. Буринь. 325 років від першої писемної згадкиагін Віктор. Буринь. 325 років від першої писемної згадкиагін Віктор. Буринь. 325 років від першої писемної згадкиагін Віктор. Буринь. 325 років від першої писемної згадки
про місто: документально-історичний нариспро місто: документально-історичний нариспро місто: документально-історичний нариспро місто: документально-історичний нариспро місто: документально-історичний нарис [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2012. – 24
березня.
ГГГГГагін Віктор. Народні дитячі ігри на Буринщиніагін Віктор. Народні дитячі ігри на Буринщиніагін Віктор. Народні дитячі ігри на Буринщиніагін Віктор. Народні дитячі ігри на Буринщиніагін Віктор. Народні дитячі ігри на Буринщині [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 10 бе-
резня.
ГГГГГагін Віктор. З історії села Михайлівкаагін Віктор. З історії села Михайлівкаагін Віктор. З історії села Михайлівкаагін Віктор. З історії села Михайлівкаагін Віктор. З історії села Михайлівка [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 16 лютого.
ГГГГГагін Віктор. Перші трактори на Буринщиніагін Віктор. Перші трактори на Буринщиніагін Віктор. Перші трактори на Буринщиніагін Віктор. Перші трактори на Буринщиніагін Віктор. Перші трактори на Буринщині [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 11 лю-
того.
ГГГГГагін Віктор.  Воскресенський митецьагін Віктор.  Воскресенський митецьагін Віктор.  Воскресенський митецьагін Віктор.  Воскресенський митецьагін Віктор.  Воскресенський митець [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 03 лютого.
    Про воскресенського художника Олексія Головка
ГГГГГагін Віктор. Чи виживе село?агін Віктор. Чи виживе село?агін Віктор. Чи виживе село?агін Віктор. Чи виживе село?агін Віктор. Чи виживе село? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/ . – 2012. – 20 січня
     Біжівка (колишня назва Сафонівка) – село, центр сільської
ради, розташоване за 22 км від районного центру Буринь та
залізничної станції Путивль на лінії Конотоп-Ворожба. Сільраді
підпорядковані населені пункти Болотівка і Голуби.                        
ГГГГГагін Віктор. «Квітуче» життя  1933-го.агін Віктор. «Квітуче» життя  1933-го.агін Віктор. «Квітуче» життя  1933-го.агін Віктор. «Квітуче» життя  1933-го.агін Віктор. «Квітуче» життя  1933-го. – Режим доступу: http:/
/gagin.in.ua/. – 2012. – 14 січня.
ГГГГГагін Віктор. Як живеться селянину?агін Віктор. Як живеться селянину?агін Віктор. Як живеться селянину?агін Віктор. Як живеться селянину?агін Віктор. Як живеться селянину? – Режим доступу:  http:/
/gagin.in.ua/ . – 2012. – 11 січня.
       Про село Шевченкове Буринського району
ГГГГГагін Віктор. Півстоліття з об’єктивомагін Віктор. Півстоліття з об’єктивомагін Віктор. Півстоліття з об’єктивомагін Віктор. Півстоліття з об’єктивомагін Віктор. Півстоліття з об’єктивом [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2012. – 01 січня.
       Про Анатолія Заступа, відомого кінолітописця Бурині
ГГГГГагін Віктор. Село Миколаївка – відлуння Заритогоагін Віктор. Село Миколаївка – відлуння Заритогоагін Віктор. Село Миколаївка – відлуння Заритогоагін Віктор. Село Миколаївка – відлуння Заритогоагін Віктор. Село Миколаївка – відлуння Заритого [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2011. –
27 листопада.
       З історичного минулого села Миколаївка на Буринщині
ГГГГГагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Теаагін Віктор. Театр в Буринітр в Буринітр в Буринітр в Буринітр в Бурині [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:  http://gagin.in.ua/ . – 2011. – 26 листопада.
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    Про створення 1932 року самодіяльного театру при клубі
Буринського цукрозаводу.
ГГГГГагін Віктор. Діалектичні особливості Буринщини – свідкиагін Віктор. Діалектичні особливості Буринщини – свідкиагін Віктор. Діалектичні особливості Буринщини – свідкиагін Віктор. Діалектичні особливості Буринщини – свідкиагін Віктор. Діалектичні особливості Буринщини – свідки
похоження наших предківпохоження наших предківпохоження наших предківпохоження наших предківпохоження наших предків [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2011. – 18 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Народні джерела Буринщиниагін Віктор. Народні джерела Буринщиниагін Віктор. Народні джерела Буринщиниагін Віктор. Народні джерела Буринщиниагін Віктор. Народні джерела Буринщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2011. – 17 лис-
топада.
ГГГГГагін Віктор. Національно-кульагін Віктор. Національно-кульагін Віктор. Національно-кульагін Віктор. Національно-кульагін Віктор. Національно-культурне і духовне становищетурне і духовне становищетурне і духовне становищетурне і духовне становищетурне і духовне становище
селянства Буринщини на почаселянства Буринщини на почаселянства Буринщини на почаселянства Буринщини на почаселянства Буринщини на початку 20-го сттку 20-го сттку 20-го сттку 20-го сттку 20-го ст. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2011. – 16 лис-
топада.
ГГГГГагін Віктор. Ми - нащадки північноукраїнських скіфів:агін Віктор. Ми - нащадки північноукраїнських скіфів:агін Віктор. Ми - нащадки північноукраїнських скіфів:агін Віктор. Ми - нащадки північноукраїнських скіфів:агін Віктор. Ми - нащадки північноукраїнських скіфів:
дослідженнядослідженнядослідженнядослідженнядослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://
gagin.in.ua/. – 2011. – 15 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Їхав козак за Дунайагін Віктор. Їхав козак за Дунайагін Віктор. Їхав козак за Дунайагін Віктор. Їхав козак за Дунайагін Віктор. Їхав козак за Дунай [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2011. – 15 листопада.
       Історія  пісні
ГГГГГагін Віктор. «Ой не ходи, Гагін Віктор. «Ой не ходи, Гагін Віктор. «Ой не ходи, Гагін Віктор. «Ой не ходи, Гагін Віктор. «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці»рицю, та й на вечорниці»рицю, та й на вечорниці»рицю, та й на вечорниці»рицю, та й на вечорниці» [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2011. –
15 листопада.
       Історія пісні
ГГГГГагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гаркуша на Буринщиніаркуша на Буринщиніаркуша на Буринщиніаркуша на Буринщиніаркуша на Буринщині [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:  http://gagin.in.ua/. – 2011. – 14 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Не забутий подвиг земляка : документальнийагін Віктор. Не забутий подвиг земляка : документальнийагін Віктор. Не забутий подвиг земляка : документальнийагін Віктор. Не забутий подвиг земляка : документальнийагін Віктор. Не забутий подвиг земляка : документальний
нариснариснариснариснарис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
gagin.in.ua/. – 2011. – 13 листопада.
       Про подвиг нашого земляка Гая Петровича Головенського,
який він здійснив 8 квітня 1945 року.
ГГГГГагін Віктор. Заснування міста Буриньагін Віктор. Заснування міста Буриньагін Віктор. Заснування міста Буриньагін Віктор. Заснування міста Буриньагін Віктор. Заснування міста Буринь [Електронний ресурс].
– Режим доступу:  http://gagin.in.ua/ . – 2011. – 09 листопада.
       З покоління в покоління передаються легенди про історію

заснування і походження
назви міста Буринь. Але
жодна з них не була під-
тверджена документаль-
но. Автор наводить свою
нову гіпотезу, побудовану
на історичних матеріа-
лах, отриманих із Кур-
ського державного облас-
ного архіву.
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ГГГГГагін Віктор. Родовід буринцівагін Віктор. Родовід буринцівагін Віктор. Родовід буринцівагін Віктор. Родовід буринцівагін Віктор. Родовід буринців [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://gagin.in.ua/. – 2011. – 08 листопада.
ГГГГГагін Віктор. П.М. Попов і  Гагін Віктор. П.М. Попов і  Гагін Віктор. П.М. Попов і  Гагін Віктор. П.М. Попов і  Гагін Віктор. П.М. Попов і  Г.А. Нудьга на Буринщині.А. Нудьга на Буринщині.А. Нудьга на Буринщині.А. Нудьга на Буринщині.А. Нудьга на Буринщині
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/ . –
2011. – 07 листопада.
ГГГГГагін Віктор. У географічних назвах Буринщини – подихагін Віктор. У географічних назвах Буринщини – подихагін Віктор. У географічних назвах Буринщини – подихагін Віктор. У географічних назвах Буринщини – подихагін Віктор. У географічних назвах Буринщини – подих
історії : дослідженняісторії : дослідженняісторії : дослідженняісторії : дослідженняісторії : дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://gagin.in.ua/.  – 2011. – 07 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Гагін Віктор. Горюни на Буринщиніорюни на Буринщиніорюни на Буринщиніорюни на Буринщиніорюни на Буринщині [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2011. – 05 листопада.
ГГГГГагін Віктор. Подорож у минуле Буринщиниагін Віктор. Подорож у минуле Буринщиниагін Віктор. Подорож у минуле Буринщиниагін Віктор. Подорож у минуле Буринщиниагін Віктор. Подорож у минуле Буринщини [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://gagin.in.ua/. – 2011. – 05
листопада.

II. ПРО ВІКТОРА ГАГІНАII. ПРО ВІКТОРА ГАГІНАII. ПРО ВІКТОРА ГАГІНАII. ПРО ВІКТОРА ГАГІНАII. ПРО ВІКТОРА ГАГІНА
2.1. У періодичних виданнях2.1. У періодичних виданнях2.1. У періодичних виданнях2.1. У періодичних виданнях2.1. У періодичних виданнях

Презентовані «Нариси історії землі Буринської»Презентовані «Нариси історії землі Буринської»Презентовані «Нариси історії землі Буринської»Презентовані «Нариси історії землі Буринської»Презентовані «Нариси історії землі Буринської»: наші анонси
// Рідний край. – 2014. – 31 травня (№39). – С.1.
    Про презентацію книги В. Гагіна «Нариси історії землі Бурин-
ської».
Житник Іван. Презентація нової книгиЖитник Іван. Презентація нової книгиЖитник Іван. Презентація нової книгиЖитник Іван. Презентація нової книгиЖитник Іван. Презентація нової книги / І. Житник //
Путивльські відомості. – 2013. —  8 листопада.
    Відгуки про книгу Віктора Гагіна «Буринь: воєнне лихоліття і
відродження».
Житник Іван. Журнал «Сіверянський літопис» надрукувавЖитник Іван. Журнал «Сіверянський літопис» надрукувавЖитник Іван. Журнал «Сіверянський літопис» надрукувавЖитник Іван. Журнал «Сіверянський літопис» надрукувавЖитник Іван. Журнал «Сіверянський літопис» надрукував
дослідження Віктора Гдослідження Віктора Гдослідження Віктора Гдослідження Віктора Гдослідження Віктора Гагінаагінаагінаагінаагіна / І. Житник //  Путивльські
відомості. – 2013. — 27 вересня.
Штика В. Не хлібом єдиним живе людина: презентаціїШтика В. Не хлібом єдиним живе людина: презентаціїШтика В. Не хлібом єдиним живе людина: презентаціїШтика В. Не хлібом єдиним живе людина: презентаціїШтика В. Не хлібом єдиним живе людина: презентації /
В.Штика // Рідний край. – 2010. – 5 червня.
   Презентація книги В. Гагіна «Духовний світ Буринщини від
давнини до сьогодення»

2.2. В інтернеті2.2. В інтернеті2.2. В інтернеті2.2. В інтернеті2.2. В інтернеті
Житник, Іван Хтось залишає мільйони, а хтось — творчістьЖитник, Іван Хтось залишає мільйони, а хтось — творчістьЖитник, Іван Хтось залишає мільйони, а хтось — творчістьЖитник, Іван Хтось залишає мільйони, а хтось — творчістьЖитник, Іван Хтось залишає мільйони, а хтось — творчість
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com.
– 2014. – 08 серпня.
Пам’ятаємо мужність героїв: цикл заходів до Дня визволенняПам’ятаємо мужність героїв: цикл заходів до Дня визволенняПам’ятаємо мужність героїв: цикл заходів до Дня визволенняПам’ятаємо мужність героїв: цикл заходів до Дня визволенняПам’ятаємо мужність героїв: цикл заходів до Дня визволення
Бурині від німецько-фашистських загарбників Бурині від німецько-фашистських загарбників Бурині від німецько-фашистських загарбників Бурині від німецько-фашистських загарбників Бурині від німецько-фашистських загарбників [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://library-buryn.org/: Наші
заходи. – 2014. – 10 вересня.
Віктор Іванович взяв участь у заходах до Дня визволення міста
від німецько-фашистських загарбників.
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Лекція з історії БуринщиниЛекція з історії БуринщиниЛекція з історії БуринщиниЛекція з історії БуринщиниЛекція з історії Буринщини [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://library-buryn.org/: Наші заходи. – 2014. – 7 липня.
   Районна бібліотека провела захід для слухачів відділення
соціально-побутової адаптації територіального центру соці-
ального обслуговування населення, де Віктор Іванович Гагін
виступив з лекцією з історії Буринщини.
Бирин чи Бірін - це попередники Бурині?:Бирин чи Бірін - це попередники Бурині?:Бирин чи Бірін - це попередники Бурині?:Бирин чи Бірін - це попередники Бурині?:Бирин чи Бірін - це попередники Бурині?: Інтерв’ю з Віктором
Гагіним http://ivanzhytnyk.com
ГГГГГагін Віктор. «Нинішній рік став особисто для мене пліднимагін Віктор. «Нинішній рік став особисто для мене пліднимагін Віктор. «Нинішній рік став особисто для мене пліднимагін Віктор. «Нинішній рік став особисто для мене пліднимагін Віктор. «Нинішній рік став особисто для мене плідним
у краєзнавстві»у краєзнавстві»у краєзнавстві»у краєзнавстві»у краєзнавстві» [Електронний ресурс]: [інтерв’ю з краєзнавцем
Віктором Гагіним] /спілкувався Іван Житник. – Режим доступу:
http://ivanzhytnyk.com. – 2013. – 30 грудня.
Презентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора Гагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліття
і відродження»і відродження»і відродження»і відродження»і відродження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/
/library-buryn.org/: Наші заходи. – 2013. – 04 листопада.
     Презентація книги Віктора Гагіна у Буринській центральній
районній бібліотеці
Буринь: воєнне лихоліття і відродженняБуринь: воєнне лихоліття і відродженняБуринь: воєнне лихоліття і відродженняБуринь: воєнне лихоліття і відродженняБуринь: воєнне лихоліття і відродження [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: sorada.gov.ua – 2013. – 04 листопада.
Презентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора Гагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліттяагіна «Буринь: воєнне лихоліття
і відродження»і відродження»і відродження»і відродження»і відродження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/
/ivanzhytnyk.com. – 2013. – 02 листопада.
На Буринщині відбулася передача Всеукраїнської естафетиНа Буринщині відбулася передача Всеукраїнської естафетиНа Буринщині відбулася передача Всеукраїнської естафетиНа Буринщині відбулася передача Всеукраїнської естафетиНа Буринщині відбулася передача Всеукраїнської естафети
пам’яті «Слава визволителям Упам’яті «Слава визволителям Упам’яті «Слава визволителям Упам’яті «Слава визволителям Упам’яті «Слава визволителям України» країни» країни» країни» країни» Конотопському району
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: brn. sm.gov.ua – 2013.
– 05 вересня.
    У приміщенні Буринського районного краєзнавчого музею
в урочистій обстановці разом з символами естафети була
передана книга Віктора Гагіна «Буринь: воєнне лихоліття і
відродження» представникам Конотопського району.
Нова книга Віктора ГНова книга Віктора ГНова книга Віктора ГНова книга Віктора ГНова книга Віктора Гагінаагінаагінаагінаагіна [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://library-buryn.org/: Це цікаво знати. – 2013. –
02 вересня.
    Вийшла друком книга Віктора Гагіна «Буринь: воєнне лихо-
ліття і відродження».
ГГГГГагін Віктор. Давня путивльська земляагін Віктор. Давня путивльська земляагін Віктор. Давня путивльська земляагін Віктор. Давня путивльська земляагін Віктор. Давня путивльська земля [Електронний ресурс]:
[інтерв’ю з краєзнавцем Віктором Гагіним] /спілкувався Іван
Житник. – Режим доступу: http://ivanzhytnyk.com. – 2013. – 25
серпня.
Вітаємо краєзнавцівВітаємо краєзнавцівВітаємо краєзнавцівВітаємо краєзнавцівВітаємо краєзнавців  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://library-buryn.org/: Новини Буринщини. – 2012. –
2 липня.



4 8

    Відомого краєзнавця Буринщини  Віктора Івановича Гагіна
прийнято  до Національної спілки краєзнавців України.
Житник Іван. Нова книга Віктора ГЖитник Іван. Нова книга Віктора ГЖитник Іван. Нова книга Віктора ГЖитник Іван. Нова книга Віктора ГЖитник Іван. Нова книга Віктора Гагінаагінаагінаагінаагіна   [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/73834. – 2011. — 23
грудня.
    Про книгу Віктора Гагіна  «Буринщина з глибини віків»
Презентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора ГПрезентація книги Віктора Гагіна «Буринщина з гагіна «Буринщина з гагіна «Буринщина з гагіна «Буринщина з гагіна «Буринщина з глибинилибинилибинилибинилибини
віків»віків»віків»віків»віків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-
buryn.org/: Наші заходи. – 2011. – 12 грудня.
Відзначення 67 річниці визволення УВідзначення 67 річниці визволення УВідзначення 67 річниці визволення УВідзначення 67 річниці визволення УВідзначення 67 річниці визволення України в України в України в України в України в Успенціспенціспенціспенціспенці
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library-
buryn.org/: Наші заходи. – 2011. – 04 листопада.
   За ініціативи Віктора Гагіна в музеї бойової слави ім. Г. Голо-
венського Успенської школи відбулася година пам’яті «Подвиг
земляка не забутий».
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