Визначні пам’ятки історії та культури,
архітектури:
пам’ятники:
Меморіальний комплекс
"Хорольська яма"

м. Хорол вул. Леніна

Могили радянських військово полонених,
в яких захоронено 91 тис. осіб

м. Хорол, вул Леніна

м. Хорол, вул. Дзержинського (1-а могила)

м. Хорол, вул. Дзержинського (2-а могила)

м. Хорол, вул. Вокзальна

м. Хорол вул. Вокзальна

Братська могила мирних жителів
єврейської національності, в якій
захоронено 500 чол.

м. Хорол

Пам’ятник Третяку І.М.- військовому діячу, генералу армії, Герою Радянського Союзу, Герою
Соціалістичної праці

м. Хорол вул. Леніна
Братська могила радянських
воїнів – танкістів

с. Вишняки

Пам’ятник воїнам – визволителям
на полі бою в с.Хохулі –
перший бій на території району

неподалік с. Барилове

Пам’ятник І. Хмарі (1936 – 1956),
учаснику першої Антарктичної експедиції 1956 року.
В пам’ять про загиблого дослідника один із мисів шостого материка
неподалік станції "Мирний" носить його ім’я

с. Вишняки
Могила Л.І.Боровиковського
(1808 – 1889 рр.), українського поета,
етнографа і фольклориста

с. Мелюшки
Могила О.М.Коцюбинської

с. Демина Балка

Пам’ятки архітектури:
Троїцька церква (діюча) –
пам’ятка архітектури
кінця ХУІІІ століття

с. Вишняки

Христо – Різдвяна церква
(недіюча), 1801 р.

с. Вергуни
Будинок (1805 р.), в якому на запрошення господарів
зупинявся Т.Г.Шевченко в 1845 році.
Будинок збудований у стилі класицизму, повторює
поміщицький будинок селища Знаменське під Москвою,
зведений за проектом архітектора М.Львова

с. Вишняки

Музеї:
Хорольський районний краєзнавчий музей
37800 , Полтавська обл.,
м. Хорол, вул. Леніна, 98/4
Тел. (05362) 3 – 31 – 48

Музей був організований в 1917 році етнографом В.П.Бірюковим, існував з перервами, в різних
приміщеннях . Сучасне приміщення музею збудоване на поч. 20 ст. і є пам’яткою архітектури місцевого
значення. За архітектурним стилем належить до періоду пізнього класицизму (модерну). В цьому
приміщенні Хорольський районний громадський краєзнавчий відкрито в травні 1995 року. В цьому ж
році музей здобув статус народного. З 2004 року - державний районний краєзнавчий музей.
Кількість експонатів становить біля 3200 предметів. Музейна експозиція тематично поділена на відділ
природи, який презентує багатство флори і фауни району, корисні копалини, грунти; археології,
етнографії, Великої Вітчизняної війни, в якому представлені експонати , що відображають участь
земляків у Великій Вітчизняній війні. Зокрема, можна ознайомитися з діарамою та експозицією про
концентраційний табір смерті "Хорольська яма" .

Новоаврамівський народний краєзнавичй музей – філіал
37800, Полтавська обл,.
Хорольський район, с. Новоаврамівка

Новоаврамівський історико – краєзнавчий музей відкрився у вересні 1958 року. Це був один з
перших музеїв на громадських засадах на Полтавщині. Звання "народний" музею присвоєно в 1968
році. Організатором і засновником музею був учитель історії і суспільствознавства Ф.О. Могиленко,
який 1968 році нагороджений значком Міністерства культури СРСР за розвиток музейної справи.
Музей розташований в окремому приміщенні. З 2004 року є філіалом Хорольського районного
краєзнавчого музею. Експозиція музею розміщена в шести залах і двох коридорах, і тематично
поділена на відділи "Природа краю", "Історія краю", Етнографія", в яких відтворено природні
багатства краю, історію села, бойові і трудові традиції, життя і побут населення.

Народні промисли та ремесла. Місцеві
традиції, фольклор
Районний будинок культури
37800 м. Хорол, вул Леніна, 73,
тел. 3 – 37 – 79

Народні майстри

Випалювання по дереву,
інкрустація

Семенюк Анатолій Іванович

с. Бутівці

Роботи А.І .Семенюка

Вироби з коріння
дерев

Руденко Микола Олексійович

с. Староаврамівка

Вироби з соломи
(солом’яні брилі)
Килимарство

Толошний Микола Петрович

с. Березняки

Юшко Лідія Йосипівна
Юшко Катерина Сергіївна

с. Вишняки

Ковальське ремесло

Бондаренко Юрій Володимирович

м. Хорол
вул. Челюскінців, 3

Ю.В.Бондаренко
Лозоплетіня

Різьба по дереву

Чех І.Ф.

Вироби

майстра

Лопата Григорій Григорович

Чех Іван Федорович

м. Хорол,
вул. Леніна, 25

Вироби майстра
Маюренко Григорій Васильович

Ручне вишивання

с. Мелюшки

Васецька Любов Дмитрівна
Ватуля Марія Миколаївна

Донцова Тамара Олексіївна
Ковалевська Марія Григорівна

с. Березняки

с. Новоаврамівка
с. Трубайці

м.Хорол
вул. Шевченка , 9
с. Березняки

Палій Ганна Григорівна
Сіренко Марія Семенівна

Художники
(олія, полотно)

Мироненко Наталія Вікторівна

с. Андріївка
м. Хорол,
пров. Мирний, 16

м. Хорол
вул. Комсомольська,22
кв. 2

М.В.Мироненко
Почоменко Валерій Петрович
Хало Григорій Олексійович

с. Вишняки
м. Хорол
вул. Леніна, 73 а
тел. 3 – 21 - 43

Місцеві традиції

Різдвяні колядки, щедрівки січень РБК,
села району

Різдвяна феєрія
Фестиваль родинних
і сімейних ансамблів

Сімейний ансамбль
Тютюнників

Фестиваль фольклорних
колективів, конкурс
гармоністів, троїстих
музик

"Родина, родина –
від батька й до сина"

квітень

м. Хорол
РБК

Сімейний ансамбль «Крила»
(Валентина та Володимир Олійники)

"Барви Хорольщини"

червень с. Березняки

Свята Івана Купала

Регіональний конкурс

липень

"Красуня літа"

серпень

с.Вишняки
с.Новоаврамівка
с.Трубайці
с. Ялосовецьке
с. Штомпелівка
Староаврамівський СБК

Красуня літа Жанна Велькова
Фестиваль – конкурс "Хорольські зірочки" грудень м. Хорол,РБК

Ірина Ганзенко

Аня Жиденко
Фольклорні колективи

Народний самодіяльний
фольклорно-етнографічний
ансамбль "Вербиченька" –
лауреат обласних, Всеукраїнських
і Міжнародних конкурсів

с. Вербино
керівник Мороз
Катерина Дмитрівна

ансамбль "Вербиченька"
Народний самодіяльний фольклорний
ансамбль "Берегиня",
лауреат обласних і Всеукраїнських
конкурсів

с. Єньки
керівник Стовба
Катерина Дмитрівна
тел. 9 – 16 – 59

Ансамбль "Берегиня"
Народний самодіяльний ансамбль
народної музики і пісні "Джерело",
лауреат обласних і Всеукраїнських
конкурсів

с. Покровська Багачка
керівник Крутько
Анатолій Радіонович
тел. 33 – 7 – 79

Ансамбль "Джерело"

Народний самодіяльний ансамбль
народної музики і пісні "Світоч",
лауреат обласних і Всеукраїнських
конкурсів

м. Хорол
керівник Олійник
Володимир Миколайович
тел. 33 – 7 – 79

Ансамбль "Світоч"

Народний самодіяльний ансамбль
"Хорольські козаки", лауреат
обласних і Всеукраїнських конкурсів

м. Хорол,
керівник Горб
Володимир Васильович
тел. 32 – 1–28

ансамбль "Хорольські козаки"

