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Нікола Терещенко : до 200-ліття від дня 

народження : краєзнавчий дайджест / Центральна міська 

бібліотека ім. Т. Г. Шевченка; уклад. Ю. Калашник. — 

Суми, 2019. — 28 с. 

 

 

Історична правда і пам’ять про про родину Терещенко 
повинні зберігатися в століттях. Даний краєзнавчий 

дайджест присвячений 200-літтю з дня народження 
відомого мецената, благодійника, громадського діяча та 

підприємця Ніколі Артемійовичу Терещенку. Спробуємо ж 

простежити найважливіші віхи життя Ніколи 
Артемійовича Терещенка і зрозуміти, чому його особистість 

справила такий помітний вплив на епоху, чому допомогла 
стільком українцям пережити похмурий період радянської 

зими і чому вона до сьогодні залишається взірцем для 
наслідування. 

Дайджест адресований на вчителів, краєзнавців, студентів, 

бібліотекарів, всіх тих, хто цікавиться краєзнавством. 
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Нікола Артемійович 
Терещенко — людини, яка 
зробила непересічний внесок у 
розвиток промисловості та 
культури України у другій 
половині ХІХ ст. 

 

На вигляд Микола 

Артемович був типовий хохол, 

невеликий на зріст, із жвавими, 

глибоко посадженими очима. 
Коли по Києві, бувало, їде його 

старезна карета, запряжена 

великими вороними кіньми, 

обивателі казали: «Ось старий 

Микола поїхав". Потрапити до 

нього було зовсім нелегко. Гострий розум його 
бентежив і бувалих людей… 

Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800- 

1917 рр. — К.: Кріон, 2011. — С.173. 

 

Глухівський період історії роду 

Терещенків. 

Нікола Артемійович Терещенко народився в Глухові 

14 жовтня 1819 року. 

Його батько, Артемій Якович Терещенко, син 
чернігівського козака, народився в 1794 році. У 1815 році, 

Нікола Артемійович 
Терещенко 

14(26) жовт. 1819 – 
19 січ. (1 лют.) 1903 р. 



3 
 

За недюжинну енергію, 
комерційну хватку та 
ощадливість сусіди 
прозвали Артемія 
"Карбованцем" а 
справжнє прізвище з 
часом і зовсім забули. 
Коли ж родина нечувано 
розбагатіла, придумали 
історію про скарб, ніби 
знайдений при 
будівництві нового 
будинку неподалік від 
кріпосної стіни в Глухові. 

 
Україна: хронологія 

розвитку. Імперська доба. 1800 - 

1917 рр. — К.: Кріон, 2011. — 

С.166. 

 

коли хлопцеві виповнився двадцять 
один рік, його призвали на військову 
службу і відправили на боротьбу з 
французькими загарбниками.   

[...]  Кілька місяців Артемій і 
його товариші козаки перебували 
неподалік від містечка Бове, де на 
родючих ґрунтах долини Брі цукрові 
буряки росли так само добре, як і на 
чорноземах його рідної України. 

[...] там  він зблизився з 
групою молодих учених, що 

працювали над проблемою 
виробництва цукру з буряку в 
Університеті Бове […], і 
опанував усі тонкощі цього 
процесу. Він був у захваті й 
одразу зрозумів, що якби 
виробництво бурякового 
цукру налагодити на його 
батьківщині, де вирощували 
так багато недорогого й 
високоякісного буряку, це 
могло б стати одним з етапів 
боротьби з голодом, який ніяк 
не вдавалося подолати. 
Артемій вивчив усі матеріали, 
до яких мав доступ, зібрав 
максимум інформації щодо 
екстракції цукру з буряку і 
застановився використати ці 
знання на практиці, тільки-но 
повернеться до України … 

Артемій Якович Терещенко 
(1794-1873) 
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Незабаром після прибуття на батьківщину Артемій 
познайомився з Єфросинією, молодою дочкою 
глухівського купця, і запропонував їй стати його 
дружиною. Весілля відбулося 15 січня 1819 року. Від цього 
шлюбу 14 жовтня того ж року народився їхній перший син 
Нікола. Майже дванадцять років Нікола залишався 
єдиною дитиною в сім’ї, оскільки жило подружжя скромно, 
а Артемій вирішив заощаджувати гроші з усіх своїх 
заробітків, щоб рано чи пізно побудувати свій, 
український, цукровий завод. Нікола змушений був дуже 
рано почати працювати, щоб допомогти батькові в 
здійсненні його планів. 

У XIX столітті Глухів був найбільшим зерновим 
ринком Малоросії […] Довжелезні обози, зазвичай 
запряжені волами, завантажені зерном, ішли в напрямку 
цих південних міст, а поверталися з вантажем 
чорноморських товарів, зокрема солі та риби. Цих 
торговців-мандрівників називали чумаками. 

На півночі України енергійний Артемій, якому 
допомагав молодий син, невдовзі став одним із 
найпомітніших чумаків. Почавши з дрібної місцевої 
торгівлі з ручного візка, незабаром він уже споряджав 
численні обози, що регулярно відправлялися на південь. 
Він був надзвичайно завзятий і здобув репутацію 
надійного та чесного партнера. Його вантажі завжди 
доходили до місця призначення, попри негоду і небезпеки, 
що чигали на них у дорозі. 

Правою рукою Артемія залишався син Нікола. 
Такий само побожний, як і його батько, всіма 
шанований, у тридцять років він був обраний 
співгромадянами міським головою. Саме він вигадав 
дієвий спосіб, який дав могутній поштовх справі його 
батька: торгівля в кредит. Він запропонував гарну ціну 
виробникам продукції, які приїжджали продавати її на 
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місцевому ярмарку, але з умовою відтермінування плати 
до того часу, коли повернеться обоз. Це давало змогу 
десятикратно збільшити обіг. Однак для такого штибу угод 
неодмінною умовою й запорукою успіху є непорушність 
даного слова. 

А оскільки слово батько і син не порушували ніколи, 
прізвище Терещенко незабаром стало в усій безкраїй 
Російській імперії синонімом слова «гарант» як для 
продавців, так і для покупців. … 

У 1853 році почалася Кримська війна. … цар доручає 
чумакові Терещенку постачання кримського контингенту 
російських військ хлібом і дровами. Відомо, що за будь-
яких складних умов і поганої погоди російська армія, хоч 
би де вона перебувала, жодного разу не залишилася без 
продовольства і тепла за всі три роки, поки тривала війна, 
зокр ема протягом тяжких днів облоги Севастополя. 

[…] У1855 році чумаки Терещенки з Глухова мали 
солідну, надійну справу, що процвітала, і навіть придбали 
й розробляли власні соляні шахти в районі містечка 
Бахмут (нині — Артемівськ). Родовище Артемія згодом 
стане найбагатшим у цьому соляному морі на південному 
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Певний період розвитку 

Воронежа пов'язаний з 

діяльністю Миколи 

Артемовича та Федора 

Артемовича Терещенків. У 

другій половині ХІХ ст. 

родина Терещенків придба-

ла на околиці містечка 1460 

десятин землі, цукровий і 

цегельний заводи. Більше 

ста років, від 70-х років 

ХІХ ст. до кінця 90-х років 

ХХ ст. Воронізький цукро-

вий завод був «серцем» 

містечка. […] збудована 

водопостачальна башта для 

заправки водою паровозів, 

прокладений водогін. При 

цукровому заводі 

відкривається лікарня, де 

робітники заводу отриму-

ють медичну допомогу 

безкоштовно. М. А. Терещен 

-ко жертвував кошти на 

двокласну церковно-

учительську школу, на 

Покрівську та Михайлівську 

церкви. 

З сайту Воронізької селищної ради. – 

Режим доступу: // 

http://www.voronizh-

rada.gov.ua/index.php 

сході України: на шахтах 
Терещенків у 1916 році 
буде видобуто близько 
двох мільйонів пудів солі. 
Отож, шахта ввійшла до 
десятки найважливіших 
соляних шахт того часу. 
(Шахти Терещенків 
згодом дістали назву 
«шахти Свердлова», вони 
розробляються і сьогодні, 
на початку XXI століття.) 

Іншим капітало-
вкладенням, що було 
вкрай дорогим серцю 
Артемія, стало 
будівництво неподалік 
Глухова першої родинної 
цукроварні. У 1855 році 
він почав зведення 
цукрового заводу у 
Воронежі (селище в 
Сумській області), у 
тридцятьох кілометрах на 
північний захід, по 
сусідству із залізницею 
Київ - Москва, що якраз 
уводилася в експлуатацію. 

Коштом родини 
навіть побудували вокзал 
у Воронежі (він має 
сьогодні свою колишню 
назву — станція 
«Терещенська»), на якому 
збирали та сортували 

http://www.voronizh-rada.gov.ua/index.php
http://www.voronizh-rada.gov.ua/index.php
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цукровий буряк, що надходив зі всіх родючих земель цього 
регіону, від Кролевця на південному заході до Глухова на 
південному сході. Це починання миттєво увінчалося 
успіхом. Завдяки організатор-ським здібностям Ніколи все 
було ідеально продумано, а матеріально-технічне 
постачання працювало бездоганно. Підвезення буряку, 
вапна, вугілля з Донбасу, дров із сусідніх лісів було чітко 
налагоджене і здійснювалося безперебійно. Коштом 
родини Терещенків були прокладені залізничні колії, а для 
поліпшення зв’язку — протягнені телеграфні мережі 
спершу між будинком у Глухові та цукровим заводом у 
Воронежі, а згодом і до рафінадного заводу в Хуторі-
Михайлівському. 

Терещенко М. Перший олігарх: Михайло Іванович 

Терещенко (1886-1956). — К., 2012. – С.40-44. 
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Михайловскій рафинадный заводъ. - К., [2015]. -  С. 2. 
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Зайнятий виробництвом і торгівлею, Микола 

Артемійович одночасно занурився в громадську діяльність, 

яка стала в сім’ї традиційною. З 1851 по 1860 рік він був 

старшим бургомістром Глухівського городового магістрату, 

а 1860—1872 рр. — міським головою. Понад двадцять років 

Терещенко посідав провідне місце в самоврядуванні міста, 

і це свідчило про загальну повагу й підтримку земляками 

його діяльності. Вона розвивалася в трьох напрямах: 

земські справи, просвітництво, благодійність. 

Не випадково пізніше в родовому 

терещенківському дворянському 

гербі значився девіз — 

«Прагненням до суспільної 

користі». Рідному місту Глухову 

Терещенки пожертвували в 

цілому півтора мільйона 

карбованців: заснували 

безкоштовну лікарню і дитячий 

притулок, відкрили міське і 

ремісниче училища, побудували 

земську лікарню, чоловічу та жіночу гімназії, 

вчительський інститут, будинок банку тощо. 

Ковалинський В. «Прагнення до суспільної користі» // 

Дзеркало тижня. — 2003. — №8 (28 лют.-7 берез.). 

 

Завдяки родині Терещенків, насамперед Миколі 

Артемійовичу, Глухів на початку ХХ ст. відродився як 

освітній та культурний центр свого краю. Надзвичайно 

високо оцінювали діяльність цієї людини сучасники-

земляки. Згідно з випискою із журналу засідання міської 

думи в березні  1904 р. «Доброчинна діяльність Миколи 
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Артемійовича Терещенка на користь Глухова мала чітко 

продуманий, визначений  і систематичний характер. 

Вона була спрямована на розвиток освітніх закладів у 

місті, на розвиток та покращення медичної допомоги 

міському населенню й на допомогу найбіднішим 

громадянам». 

Донік О. М. Родина Терещенків в історії 

доброчинності. – К.: Ін-т історії України НАН України, 

2004. — С.55. 

 

 

 

 

Перші чималі кошти, 

зароблені родиною, було 

витрачено на відновлення 

старої дерев’яної Трьох-

анастасіївської церкви, що 

велично здіймалася над 

містом.[…] Після остаточної 

реконструкції Трьох-

анастасіївської церкви 

прорили навіть підземний 

хід, який давав змогу в будь- 

який час і за будь-якої погоди 

потрапити з дому до крипти 

храму,  де пізніше буде 

обладнаний склеп родини 

Терещенків. 

Терещенко М. Перший олігарх.— К, 

2012. – С.42-44. 
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Київський період історії 
роду Терещенків. 

 
У мірі того, як розгорталась підприємницька 

діяльність Терещенків, масштаби повітового міста ставали 

для них дедалі тіснішими. Настала потреба переїхати до 

великого центру. Вибір М. Терещенка зупинився на Києві. 

1875 року Микола Терещенко придбав у Києві будинок на 

розі Бібіковського бульвару та Олексієвської вулиці (нині 

— музей Т. Г. Шевченка на бульварі Шевченка, 12). 

Попереднім власником садиби був перший міський голова 

Києва князь П. Демидов-Сан-Донато. Після невеликої 

перебудови двоповерховий палац прийняв нового 

господаря. Розпочався київський період історії роду 

Терещенків. 

Лазечко П. Меценати української культури // Дзвін. 

— 2003. — № 7. — С.114-115. 

Починаючи 3 1876 р., Микола Артемійович протягом 

дев’яти років був членом облікового і позичкового комітету 

Київської контори державного банку, активним учасником 

біржового комітету — керівного органу Київської біржі. 

Його членами були постійні відвідувачі — торговці і 

промисловці, які становили так зване біржове товариство. 

[…] Поряд з цим М. А. Терещенка в 1878 р. зараховують 

також на державну службу по відомству Імператорського 

людинолюбного товариства на посаду попечителя 

Глухівського дитячого притулку. Того ж року він отримав і 

чин статського радника. 
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Одночасно підприємець бере участь у громадському 

житті Києва як півзасновник та почесний член багатьох 

філантропічних й освітніх товариств, засновник і 

попечитель навчальних та лікувальних закладів. Своїм 

існуванням тією чи іншою мірою йому завдячували 

чимало доброчинних, культурно-освітніх, релігійних 

установ. 

Донік О. М. Родина Терещенків в історії 

доброчинності. – К., 2004. — С. 59-63. 

1883 року, коли практично всі Терещенки 
перебралися до Києва, було засновано Товариство братів 
Терещенків – одну з найбільших тогочасних промислових 
фірм. Загальний потенціал родини складався з власності 
цієї фірми та особистого майна кожного з Терещенків. […] 
Підприємства фірми були обладнані за останнім словом 
техніки.  

Ось сповнені каяття спогади колишнього партактивіста 
про цукроварню біля села Тьоткіно на Курщині, що її 
розорила нова влада: «На території заводу – близько 
одного квадратного кілометра – були побудовані: лазня, 
лікарня, театр, клуб, крамниця, спортмайданчик для 
гри в гилку і крокет; розплановано великий фруктовий 
сад з тепличним виноградником та сад для прогулянок. 
Додам іще, що працівникам заводу безкоштовно 
надавали житло, паливо, воду, електрику та коні для 
поїздок і сільгоспробіт». 

Кальницький М. Терещенки // Пам’ятки України. — 1993. —

№1-6. — С. 69. 

Уміючи рахувати кожну копійчину, Терещенки 

водночас не скупилися щодо своїх робітників. 
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Кроме того, выплачивалась «пятерка» «на харчевое 

довольствие», а сезонные рабочие ежедневно получали из 

общей кухни 1 килограмм  хлеба, 400 г мяса, 50 граммов 

сала и другие продукты. 

Кулида С. Стремление к общественным дела // Москвский 

комсомолец в Украине. — 2011 — 12 —18 окт. – С.12. 

Собирать художественную коллекцию он начал еще 
в Глухове. В этом ему содействовали брат Федор, сыновья 
Иван и Александр, дочери Варвара и Ольга. В коллекции 
за долгие годы скопились ценные произведения русского, 
украинского, западного и восточного искусства. Поиски и 
отбор их производились очень тщательно, невзирая на 
большие материальные затраты. Недаром П. М. Третьяков 
писал по этому поводу И. Е. Репину: «Господа Терещенко 
являются сильными конкурентами на всех аукционах». 

Особенно много помогала отцу в создании коллекции 
Варвара Николовна и ее муж Богдан Ханенко. Они-то и 
явились инициаторами строительства первого публичного 
музея зарубежного искусства в Киеве, основу собрания 
которого составили произведения из семейной коллекции 
Терещенко. Для Киевского художественно-
промышленного и научного музея (таково первоначальное 
название нынешнего Национального музея) Никола 
Артемьевич приобрел большую коллекцию из раскопок 
археолога В. В. Хвойки, заказал 34 портрета украинских 
гетманов и других исторических личностей. 

Васильева, Ю.С. 50 знаменитых бизнесменов ХІХ - 

начала ХХ в. – Харьков, Фолио, 2004. – С.429. 

Никола Артемьевич был большим знатоком и 

ценителем искусства. 
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Велика симпатія й повага співвітчизників, з якою 
ставилися до цього київського благодійника й мецената 
особливо проявилася 14 жовтня 1899 р., коли офіційно 
святкували його 80-річчя. того дня міська управа 
адресувала Миколі Артемійовичу вітальне послання, було 
піднесено альбом з фотографіями усіх закладів що 
виникли в Києві завдяки його щедрим пожертвам. […] За 
рішенням міської думи вулицю Олексіївську було 
перейменовано на Терещенківську. 

23 квітня 1901 р. офіційно вже святкувався 
півстолітній ювілей громадської діяльності М  

А. Терещенка. На цей час Микола Артемійович мав чин 
таємного радника, звання почесного громадянина 
Києва, найвищі державні нагороди, серед них ордени 
Білого Орла, Св. Анни і Св. Станіслава 1-го ступеня, Св. 
Володимира 2-го ступеня та ін. 

Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-

1917 рр. — К.: Кріон, 2011. — С. 174. 

 

На початку XX ст. родина Терещенків мала у своєму 
розпорядженні, крім 11 цукрозаводів, ще й 10 ґуралень. 
Члени родини також володіли паровими і водяними 
млинами, лісопильнями, цегельним заводом, суконною 
фабрикою та соляним родовищем. Землеволодіння 
Терещенків складали понад 200 тис. десятин, які були 
найбільш розвинутими центрами з вирощування 
сільськогосподарської продукції. 
 

Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800- 

1917 рр. — К.: Кріон, 2011. — С.166. 
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Микола Артемійович помер 19 січня (1 лютого) 1903 
року.  

Безліч людей бажали провести в останню путь тіло 
мого діда. Церемонія прощання тільки в Києві тривала без 
перерви два дні. Але віддати посмертну шану Ніколі 
Терещенку хотіли жителі Глухова, а також багатьох інших 
сіл і містечок у Чернігівській, Харківській і Курській 
губерніях. Аби уникнути тління 
тіла під час цих довгих 
церемоній і перевезення з Києва 
до Глухова на відстань понад 
триста кілометрів виготовили 
дерев’яну труну з великим 
скляним вікном зверху, крізь яке 
можна було кинути прощальний 
погляд на небіжчика. Після 
закінчення всіх прощальних 
церемоній цю дерев’яну труну 
помістили в металевий саркофаг 
і поховали у родинному склепі, 
який Нікола велів збудувати в 
підвалі Трьоханастасіївської 
церкви, де на нього чекали 
батьки, Артемій і Єфросинія, 
брат Федір, а головне — дружина 
Пелагея. 

Багато хто висловлював стурбованість тим, що тіло 
почне розкладатись і не витримає п’яти днів, потрібних 
для прощання з ним усіх охочих. Однак після ексгумації 
тіла у вересні 2003 року, тобто рівно за сто років після 
поховання, з’ясується, що воно дивним чином уникло 
тліну, збереглися навіть зовсім сиві борода, вуса і волосся!  

Терещенко М. Перший олігах : Михайло Іванович Терещенко 

(1886-1956). — К:Ніка- Центр, 2012. – 256 с.  



18 
 

 

23 серпня 1909 року глухівчани 

відкрили своєму знаменитому земляку 

пам’ятник (у період революційної 

смути бронзову фігуру скинули з 

п’єдесталу і розбили).  

Ковалинський В. «Прагненням до 

суспільної користї» // Дзеркало тижня. 

—2003. — №8 (28 лют.-7 берез.). 

 

 

Родина М. Терещенка 

Слід віддати належне і його дружині Пелагеї Георгіївні 
(р. н. — 1897) — донці глухівського купця Г. Є. Бе-

ловського, яка відзначалася 
мудрістю, скромністю та 
душевною добротою. Разом 
з чоловіком вона брала 
участь у багатьох його 
доброчинних справах. 
Зокрема П. Г. Терещенко 
була однією з засновників 
безплатної лікарні для 
чорноробів Києві. 

Україна: хронологія розвитку. 

Імперська доба.  1800- 1917 рр. — 

К.: Кріон, 2011. — С.174. 
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Ніхто з тих, кому довелося спілкуватися з нею, не міг 
не відчути симпатії до цієї скромної, лагідної жінки. З 
шанованого подружжя неодноразово писали портрети, 
зокрема Микола Ге та Микола Кузнецов. До речі, 
Терещенки, які зовсім не мали панської пихи, залюбки 
спілкувалися з митцями. 

Кальницький М. Терещенки // Пам’ятки України. — 1993. 

— №1-6. — С. 68. 

Треба сказати, що подружжя не ділило капітал між собою. 

Кожен користувався ним майже безконтрольно. 

Сила довіри одне до одного була такою великою, що ніхто з 

них і думки не допускав про марнотратство й зловживання 

з чийогось боку. 

Пелагея Георгієвна та Микола Артемійович — люди 

високих моральних рис — виховали двох синів і чотирьох 

доньок: Івана, Олександра, Варвару, Ольгу, Марію й 

Єфросинію. Всі вони успадкували від батьків не лише 

маєтності, заводи та інший капітал, а й високі 

громадянські чесноти, доброчинність, любов до 

мистецтва, залишивши після себе помітний слід в 

історії України. 
Донік О. М. Родина Терещенків в історії доброчинності. 

– К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. — С.64. 

 

Старший син Іван, обдарований від 

народження допитливим розумом і 

добрим серцем, присвятив себе також 

громадянській діяльності, збиранню 

творів мистецтва, широкому 

благодійництву й меценатству.  
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Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800- 1917 

рр. — К.: Кріон, 2011. — С.175. 

Життя Івана Терещенка було яскравим, 

насиченим і красивим, хоча він дуже 

довго хворів і помер на чужині, на 

півдні, в Каннах (де лікувався), маючи 

48 років. 

Бакуменко П. Терещенки // Україна. 

— 1992. — №24 – С.2. 

 

Ще один син Миколи Артемійовича Терещенка — 

Олександр поряд з власними справами, пов’язаними з 

управлінням заводами і маєтками приділяв значну увагу й 

справам громадським. 

[…] Кілька разів його обирали почесним мировим суддею 

Київського і Житомирського округів, гласним Київської 

міської думи, в останній рік життя — земським гласним 
Київської губернії. У 1903 р. він перебрав обов’язки 

попечителя нічліжного притулку, безплатної лікарні для 

чорноробів, амбулаторії Благодійного товариства в Києві; 

міського училища, чоловічої гімназії й лікарні 

Св. Єфросинії в Глухові. 
Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800- 

1917 рр. — К.: Кріон, 2011. — С.175. 

 

У Миколи Терещенка було чотири 

дочки, які теж любили мистецтво. 

Найстарша — Варвара, дружина 

уславленого колекціонера 

Богдана Ханенка, після смерті 
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чоловіка зберегла й передала місту величезну добірку 

творів західного й східного мистецтв разом з особняком, 

котрий було побудовано під керівництвом самого Богдана 

Ханенка у стилі італійського палаццо. […] Померла В.М. 

Ханенко 1922 р.  

Лазечко П. Меценати української культури // Дзвін. — 

2003. — № 7. — С.116-117. 

 

Благодійницька діяльність в м. Київ 

У Києві Терещенки проводили велику меценатську 

діяльність. Своїм коштом будували споруди для 

громадських потреб. Загалом на потреби міста тільки 

Микола Терещенко передав приблизно два мільйони 

карбованців. 
Лазечко П. Меценати української культури // 

Дзвін. — 2003. — № 7. — С.115. 

 

За ті роки, що судилося йому прожити, Микола 

Терещенко встиг продемонструвати киянам свою щедру 

вдачу. Назвемо лише ті споруди, на які меценат витратив 

не менш як сто тисяч карбованців: велика лікарня для 

чорноробів з амбулаторією; дівоча торговельна школа, 

нічліжний притулок; участь у фінансуванні будівництва 

політехнічного інституту, міського музею, лікарні 

Червоного хреста, 5-ї (Печерської) гімназії. Чимало зробив 

і для київських храмів: зокрема, під час спорудження 

Володимирського собору його коштом виконано срібний 

престіл та позолоту бань. 

Кальницький М. Терещенки // Пам’ятки України. 

— 1993. —№1-6. — С. 68. 
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Первісне оздоблення кімнати в палаці Терещенка 
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