
 
 

Національний природний парк «Слобожанський» 
__________________________________________ 

http://www.slobojanskiy.ho.ua, https://www.facebook.com/NationalParkSlobozhanskiy, 
http://vk.com/npp_slobozhanskiy 

 

 

Вельмишановний добродію! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І історичного семінару  
«Династія Харитоненко  

та їх внесок у розвиток Краснокутського району» 
 
Семінар відбудеться 10-11 жовтня 2015 р. на території Національного 

природного парку «Слобожанський» (Краснокутський р-н., Харківська обл. 
http://www.slobojanskiy.ho.ua/map/).  

 
Планується: 

10 жовтня – доповіді та обговорення, 
11 жовтня – можливі доповіді, виставка та тематична екскурсія.  
 
Докладна програма буде розіслана пізніше заявленим учасникам 

семінару. 
Заявку на участь в історичному семінарі необхідно надати до 

25 вересня 2015 р. на дві адреси: kachalo.svetlana@gmail.com,  
allashu_87@mail.ru 

ВИМОГИ ДО ВИСТУПУ 

Презентація в форматі Microsoft Power Poіnt, OpenOffice Impress або PDF. 
Регламент: 20 хв. на усну доповідь, 10 хв. на питання та обговорення. 
 



Оргвнесок для учасників семінару – 50 грн для тих, хто приїздить на один 
день (включає обід та перерви на чай), 110 грн для тих, хто залишається з 
ночівлею (включає обід, вечерю, обід і перерви на чай). 

 
ТРАНСПОРТ 

 
Маршрутки від АС №2 м. Харків: 07:40, 08:12  Харків — 

Краснокутськ (через Мерчик, Мурафу). Вартість проїзду в одну сторону 
45 грн. Їхати до с. Мурафа (~1 год. 30 хв.). Виходити на зупинці «Мурафа-
центр» (біля Школи) а далі прогулянка 4 км по дорозі в сторону «Наталівки» 
або «ДОКа», дорога пряма, заблудитися нема де.  

У випадку великої кількості учасників розглядається варіант найняти 
маршрутку. 

ПРОЖИВАННЯ 
 

Поселення учасників планується в одному із корпусів Парку-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва  «Наталівський» 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Натальевка_(Харьковская_область). Пізніше це 
приміщення стало Володимирівським науково-дослідним природоохоронним 
відділенням національного природного парку «Слобожанський». На даний 
момент в приміщенні ведеться ремонт. Є холодна вода, ліжка. Із собою 
необхідно мати спальні мішки.   

 
Контакти: 
allashu_87@mail.ru, 097-81-34-628, Шумілова Алла; 
kachalo.svetlana@gmail.com, 096-818-03-58, Качало Світлана; 
n_brusentsova@ukr.net, 093-99-33-464, Брусенцова Наталя. 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 



ЗАЯВКА 
на участь в І історичному семінарі  

«Династія Харитоненко та їх внесок у розвиток Краснокутського 
району» 

 
 

П.І.Б. 

Тема доповіді 

Місце роботи, посада (без скорочень)  

Телефони (робочій, мобільний) 

Електронна адреса 

Чи потрібен проектор для виступу? 

Чи потрібне ліжко? 


