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ЗНАМЕННі І ПАМ'ЯТНі ДАТИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 

2017 РОЦІ 

 

СІЧЕНЬ 

 

7 – 170 років від дня народження Олександра 

Петровича Карпінського (1847–1936), академіка, 

геолога, громадського діяча, дослідника підземних 

скарбів Донбасу. У 1876 році в результаті 

розвідувальних робіт, проведених під керівництвом 

О. П. Карпінського, в Бахмутському котловані 

знайдені значні поклади кам'яної солі. Було 

встановлено, що це найбільший у світі район 

соляних родовищ. 

 

8 – 65 років від дня народження Лариси 

Михайлівни Джарти (1952), художниці, заслуженого 

художника України, члена Національної спілки 

художникїв України, учасниці міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, крайових та обласних 

виставок, член Федерації грецьких товариств 

України. Працює у галузі монументального та 

станкового живопису. Приймає активну участь у 

національно-культурному відродженні греків 

України. Автор творів «Портрет мистецтвознавця 

Т. Малініної», «Портрет композитора 

С. Прокоф’єва»,  «Танець каріатид» із серії 

«Еллінські враження» та ін. 
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13 – 85 років від дня народження Івана 

Сергійовича Костирі (1932–2003), донецького 

письменника, лауреата Всеукраїнської літературної 

премії ім. В. Короленка. Автор збірок повістей та 

оповідань «Врачебная тайна», «Капли светятся», 

«Ненька», «Муравський шлях», «Российский тракт», 

«У первого брода», «Хата», «Сторожевой курган», 

«Териконний край», «Меж двух звезд», «Думи про 

Донбас», «Думы о Диком Поле!», «Думы о 

Донецком Кряже», книжки для дітей «Сказка о 

солнечных братьях» та ін. 

– 70 років від дня народження Анатолія 

Миколайовича Юхнова (1947), оперного та 

концертного співака, соліста-вокаліста Донецької 

обласної філармонії, заслуженого артиста України. 

 

15 – 105 років від дня народження Євгена 

Семеновича Кузнєцова (1912–1994), донецького 

поета. Автор збірок «Годы», «Это – родина моя», 

«Земля родная», «Степная песня», «От всего 

сердца», «Теплынь», «Стихи о весеннем свете» та ін. 

 

 – 85 років від дня народження Миколи 

Васильовича Ясиненка (1932–2001), донецького 

скульптора, народного художника України. 

Народився в с. Широкине Новоазовського району. 

Автор творів «Сидящий мальчик», «Севастопольская 

Мадонна», «Пам'ятник М. Горькому» в Донецьку, 

«Мука», «Подросток», «Яся», «Двукратный чемпион 

мира по кикбоксингу Олег Зиновьев» та ін. 
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16 (4) – 150 років від дня народження Вікентія 

Вікентієвича Вересаєва (1867–1945), російського 

письменника, лікаря. У 1890 та 1892 роках побував у 

Юзівці, де на шахті працював його брат. На 

донецькому матеріалі написав цикл нарисів 

«Подземное царство», оповідання «На мертвой 

дороге», повість «Без дороги». 

 

20 – 65 років від дня народження Валерія 

Івановича Романька (1952), викладача Слов'янського 

державного педагогічного університету, кандидата 

педагогічних наук, голови Донецької обласної 

організації Національної спілки краєзнавців України, 

почесного члена Національної спілки краєзнавців, 

члена Спілки журналістів України, автора книг 

«Хранители памяти: о краеведах Донетчины», 

«Краєзнавці Донеччини» лауреата обласної 

літературної премії ім.В.Сосюри. 

 

23 – 120 років від дня народження Федора 

Пилиповича  Максименка (1897–1983), вченого-

бібліографа. У 20-х роках працював у Бахмуті. 

 

27 – 90 років з дня народження Олекси Тихого 

(1927 – 1984) українського правозахисника, члена-

засновника Української Громадської Групи 

Сприяння виконання Гельсінкстьких Угод. 

 

 – 95 років від дня народження Михайла 

Дмитровича Декерменджі (1922–1971), українського 

скульптора. Народився в с. Максимівка 
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Волноваського району. Автор творів «Механізатор», 

«В солдатах», «Богдан Хмельницький», «В.І. Ленін», 

пам'ятника Артему в Бахмуті. 

 

ЛЮТИЙ 
 

4 – 140 років від дня народження Миколи 

Омеляновича Макаренка (1877–1938), українського 

вченого-енциклопедиста, археолога, етнографа, 

мистецтвознавця, художника. У 30-х роках під його 

керівництвом проводилися археологічні дослідження 

на Донеччині – розкопки всесвітньо відомого 

унікального пам'ятника Донеччини IV тис. до н.е. – 

Маріупольського енеолітичного могильника. 

 

8 – 115 років від дня народження Марії 

Євгеніївни Котляревської (1902–1984), українського 

графіка. Народилася в Горлівці. Автор станкових 

аркушів «Партизани», «Махновці», ілюстрацій до 

творів В.Поліщука, Л.Первомайського, О. Пушкіна, Т. 

Шевченка і українських народних казок, екслібрисів. 

 

9 – 115 років від дня народження Микити 

Олексійовича Ізотова (1902–1951), новатора у 

вугільній промисловості. Працюючи вибійником на 

шахті «Кочегарка», в 1932 році виступив ініціатором 

навчання молодих робітників кадровими 

робітниками. 

 

12 – 55 років від дня народження Сергія 

Сергійовича Пріня (1962), художника, члена 

Національної спілки художників України, учасника  
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обласних, республіканських й всеукраїнських 

виставок, Міжнародного благодійного аукціону 

сучасного образотворчого мистецтва «ART FOR». 

Працює у галузі станкового живопису. Автор творів 

«Вітер», «Кіт Рудик – любитель кальмарів», «Місто 

зі скла» та ін. 

 

13 – 20 років тому створено (1997) національний 

парк «Святі гори». 

 

14 – 95 років від дня народження Миколи 

Олександровича Рибалка (1922–1995), 

краматорського поета, лауреата Національної премії 

ім. Т. Шевченка та Республіканської комсомольської 

премії ім. М. Островського. Автора поетичних збірок 

«Под солнцем Родины», «Глазами сердца», 

«Солдатская слава», «Светлое не меркнет», «Память 

о Солнце», «Незабудки на курганах», «Миг атаки», 

«Призваны досрочно» та ін., документальної повісті 

«Броня и пламя». 

 

– 85 років від дня народження Натальї 

Микитівни Юргенс (1932 - 2014), актриси 

Донецького академічного ордена Пошани обласного 

російського драматичного театру (м. Маріуполь), 

народної артистки України. 

 

20 (8) – 155 років від дня народження Дмитра 

Власовича Айналова (1862–1939), видатного 

історика-мистецтвознавця, автора фундаментальних 
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праць з історії візантійського, російського, 

італійського мистецтва. Народився в Маріуполі. 

 

21 – 105 років від дня народження Бориса 

Олександровича Сабурова (1912–1992), народного 

артиста України. З 1967 року працював на сцені 

Донецького обласного російського драматичного 

театру (тепер Донецький академічний ордена Пошани 

обласний російський драматичний театр м. Маріуполь). 

 

– 85 років від дня народження Юрія Йосиповича 

Богатикова (1932-2002), українського естрадного 

співака, народного артиста СРСР, почесного 

громадянина міста Слов’янська. Народився в 

Єнакієвому. 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

120 років від часу (1897), як у Маріуполі видав 

першу продукцію трубний цех Нікополь- 

Маріупольської гірничо-металургійної спілки,згодом 

ставший  Маріупольським металургійним 

комбінатом ім. Ілліча (тепер ВАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат ім. Ілліча»). 

 
БЕРЕЗЕНЬ 

 

5 – 95 років від дня народження Костянтина 

Кириловича Світличного (1922–2001), письменника-

сатирика. Народився в Макіївці. Автор збірок 

повістей та оповідань «Бывают и парадоксы», «Не 
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без усмішки», «Голубоока Сергіївка», «Чиє ти, 

небо?», «Між солов'ями», «Гумористичні 

оповідання», «Легенди Чернечого озера», 

«Стережися автомобіля»,   «Я і Каміла», «З висоти 

супутника» та ін. 

 

16 – 90 років від дня народження Євгена 

Михайловича Волошка (1927), донецького 

літературознавця, критика, вченого, викладача, 

лауреата премії ім. В.Сосюри. Автор літературно-

критичних збірок «З вічних джерел», «Донбасс: 

писатель и время», «Поэзия революционной бури» та 

ін. 

 

24 – 85 років від дня народження Леоніда 

Івановича Бондаренка (1932), художника, члена 

Національної спілки художників України, учасника 

міських, обласних, республіканських виставок, 

лауреата конкурсу «Маріуполець року» 2001. 

Працює у галузі станкового живопису. Автор творів 

«Навколо «Кам’яних могил», «Сусідка», 

«Несподівані гості» та ін. Живе у Маріуполі. 

 

27 – 95 років від дня народження Олексія 

Леонтійовича Кривоноса (1922 – 1955), Героя 

Радянського Союзу. До війни жив у Часов’ярі 

Артемівського району. 
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Цього місяця виповнюється: 

 

– 145 років від дня введення в дію (1872) 

Костянтинівської залізниці. 

 

КВІТЕНЬ 

 

1 – 130 років від дня народження Івана 

Петровича Кавалерідзе (1887-1978), українського 

скульптора, кінорежисера, драматурга, народного 

артиста УРСР. Автор монументальних пам’ятників 

Артему ( Ф. А. Сергєєву ) у містах Бахмуті і 

Святогірську. 

 

3 – 80 років від дня народження Віталія 

Петровича Аверченка (1937), українського актора і 

режисера, режисера-постановника Донецького 

національного академічного театру опери та балету ім. 

А.Б.Солов'яненка, народного артиста України, 

нагородженого орденом «Знак Пошани», медалями. 

 

4 – 80 років від дня народження Василя 

Миколайовича Гладнєва (1937), артиста, актора 

Донецького національного академічного 

українського музично-драматичного театру, 

заслуженого артиста України. 

 

15 – 140 років від дня народження Веніаміна 

Скійовича Крима (1877–1938 рр.), доктора хімічних 

наук, професора, першого дослідника хімії вугілля 

Донбасу 
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18 – 85 років від дня народження Євгенії 

Василівни Воробйової (1932), артистки, актриси 

Донецького національного академічного 

українського музично-драматичного театру, 

народної артистки України, нагородженої орденом 

Княгині Ольги III ступеня. 

 

19 – 80 років від дня народження Анатолія 

Івановича Кравченка (1937), донецького поета, 

лауреата премії ім. М. Ушакова. Автор збірок поезії 

«Наедине с судьбой», «Неоконченное свидание», 

«Любить и верить», «Доброта», «Високосный день», 

«Близость», «Камень-эхо», «Донецкая рябина», 

«Заветные холсты», «Шестой океан», «Дни», «Третья 

смена», «Горячий берег», «Зарницы», «Сто шагов к 

солнцу», «Перед восхождением», збірки повістей та 

оповідань «Юноша в красном», художньо-

документального нарису «Чувство времени».  

 

 22 – 85 років від дня народження Григорія 

Васильовича Бондаря (1932 - 2014), хірурга-

онколога, заслуженого діяча науки УРСР, Героя 

України, Почесного громадянина м. Донецьк, 

нагородженого Почесною відзнакою Президента 

України I та III ступенів, орденом «Знак Пошани», 

двома срібними та однією бронзовою медаллю 

ВДНГ СРСР і України, грамотою Президії Верховної 

Ради України, дипломом Європарламенту за 

розробку нових методів лікування пухлин. 

Народився в с. Іскра Великоновосілківського району  
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23 – 95 років від дня народження Василя 

Юхимовича Бондаренка (1922-2001), Героя 

Радянського Союзу, визволителя Донбасу. Бюст 

Героя встановлено в меморіальному комплексі 

Савур-Могила. 

 

28 (16) – 155 років від дня народження Георгій 

Іванович Челпанова (1862–1936), грецького психолога 

і філософа. Народився в Маріуполі. 

 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

– 95 років від часу (1922), як у Юзівці відкрито 

першу в Донбасі книгарню. 

 – 35 років тому (1982) введено в експлуатацію 

першу чергу каналу «Дніпро –Донбасс» довжиною 

203 км. 

 

ТРАВЕНЬ 

 

– 85 років від дня народження Галини 

Миколаївни Щербакової (Режабек) (1932-2010), 

російської письменниці. Народилася у м. 

Дзержинськ (тепер Торецьк) Автор роману у 2-х 

томах «Провинциалы в Москве», роману 

«Подробности мелких чувств», повістей та оповідань 

«Анатомия развода», «Вам и не снилось», 

«Крушение», «Мандариновый год», «Отчаянная 

осень», «Снег к добру», «Справа оставался город», 
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«ФеЛиНи и Федосеева Лидия Николаевна», «Митина 

любовь», «Радости жизни» та ін. 

 

– 110 років від дня народження Костянтина 

Михайловича Герасименка (1907–1942), 

українського письменника. З 1927 до 1935 року жив і 

працював на Донеччині, брав активну участь у 

роботі письменницької організації Донбасу. Автор 

книг «Зріст», «Вересень». Під час Великої 

Вітчизняної війни працював фронтовим 

кореспондентом. Загинув смертю хоробрих на 

фронті. 

 

16 – 90 років від початку (1927) радіомовлення 

на Донеччині. 

 

18 – 105 років від дня народження Миколи 

Тимофійовича Янка (1912- 2011), вчителя, науковця, 

літератора, краєзнавця, дійсного члена 

Географічного товариства України, почесного 

громадянина Дружківки, почесного краєзнавця 

Донеччини. Автор творів «Легенди Донеччини», 

«Гомін Землі», «Топонімічний словник України», 

«Назви рослин України», «Фітоетимологічний 

словник» та ін. 

 

– 85 років від дня народження Майї Григоровни  

Булгакової (1932–1994), відомої драматичної 

кіноактриси, народної артистки Росії Народилася в 

Краматорську. Знялася більш ніж у 100 

кінокартинах. 
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23 – 55 років від дня народження Владислава 

Альбертовича Махотіна (1962), художника, члена 

Національної спілки художників України, учасника 

міських, республіканських, всеукраїнських, 

закордонних виставок. Працює у галузі станкового 

живопису.. Автор творів «Пробудження», «До моря 

вулиця», «Сонце заходить» та ін. Живе у Маріуполі. 

 

25 – 65 років від дня народження Олександра 

Ілліча Литвина (1952 – 1994), художника, члена 

Національної спілки художників Укрвїни, учасника 

республіканських, обласних виставок. Працював у 

галузі декоративно-ужиткового мистецтсва (художнє 

кування). Автор кованих робіт «Декоративні грати з 

птахами», «Композиція № 1» (Станція метро 

«Пушкінська» Харків) та ін. 

 

– 80 років від дня народження Поліни 

Анатолієвни Шакало (1937), української художниці, 

заслуженої художниці України, члена Національної 

спілки художників України, художника Донецької 

обласної організації Національної спілки художників 

України. Авторки творів «Шляхи Донеччини», 

«Рабочий полдень», «Прикосновение», «Чистые 

холсты»,»Поздняя осень» та ін. 

 

– 40 ровік тому (1977) відкрито Донецький 

Ботанічний сад АН УРСР. 
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Цього місяця виповнюється: 

 

– 100 років від часу (1917), як містечко Юзівка 

стало містом. 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

2 – 65 років від дня народження Наталі Петрівни 

Максимової (1952), художника, члена Національної 

спілки художників України, учасниці міжнародних, 

республіканських та обласних виставок 

Міжнародного Бієнале текстильної мініатюри, 

Міжнародного Триєнале графіки та ін. Працює у 

галузі декоративно-ужиткового мистецтва (розпис по 

шовку), живопису, графіки, дизайну одягу.. Авторки 

творів «Три», «Сон дерева», «Початок дня» та ін. 

 

7 – 135 років від дня народження Микити 

Юхимовича Шаповала (Сріблянського) (1882–1932), 

українського поета, публіциста, міністра УНР. 

Народився в с. Сріблянка Артемівського району.  

 

85 років від дня народження Віктора Яковича 

Самохвалова (1932), музикознавця, кандидата 

мистецтвознавства. Народився в Краматорську. 

 

– 95 років від дня народження Павла Яковича 

Трунова (1922–2002), Героя Радянського Союзу. 

Жив у Краматорську. 
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ЛИПЕНЬ 

 

– 85 років тому (1932) утворено Донецьку 

область. Місто Сталіно стає обласним центром. 

 

– 70 років від дня народження Наталії Петрівни 

Нікуліної (1947-1997), української поетеси. 

Народилася в Макіївці. Автор поетичних збірок 

«Житом перейти»,»Вишневий спалах», 

«Пізнання»,»Знамення», та ін..  

   

10 – 90 років від дня народження Геннадія 

Михайловича Глікіна (1927–2003), журналіста, 

колишнього головного режисера Донецького 

державного цирку, академіка, заслуженого 

працівника культури УРСР, почесного члена 

Академії циркового мистецтва. 

 

12 – 110 років від дня народження Петра 

Даниловича Гайдамаки (1907–1981), українського 

композитора, народного артиста України. Народився 

в Краматорську. 

 

21 – 130 років від дня народження Марії 

Дмитрівни Главацької (1887–1970), української 

актриси, заслуженої артистки України. У 1936–1944 

роках працювала в Донецькому національному 

академічному українському музично-драматичному 

театрі. 
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29 – 95 років від дня народження Володимира 

Івановича Труханова (1922-2003), донецького 

письменника. Автор поетичних збірок «И рассветы 

расправляли паруса», «Наполненные громом», 

«Красный Дол», «Высота», «Горошина угля», 

«Снова мне девятнадцать лет», «Дорога под ветром», 

«Мы любим жизнь», «Стихи мои – свидетели 

живые», «Пел над шахтой жаворонок» та ін. 

 

– 90 років тому (1927) в м. Сталіно в будинку 

міського цирку на літературному вечорі виступав 

Володимир Маяковський. Біля 20 творів поета 

тематично пов'язані з шахтарським краєм. 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

– 95 років від часу заснування (1922) 

видавництва «Донбас». 

 

СЕРПЕНЬ 

 

4 – 95 років від дня народження Бориса 

Леонідовича Радевича (1912–1996), донецького 

письменника, перекладача. Автор поетичних збірок 

«Свежий ветер», «Завет», «Учебная тревога», 

«Увертюра», «Твои огни», «Уходим в море», 

«Золотые трамваи», «Голубые скалы», «Песня о 

счастье», «Встреча» та ін. 

 

8 – 140 років від дня народження Олександра 

Олексійовича Ханжонкова (1877–1945), діяча 
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українського і російського кіно. Народився у с. 

Ханжонкове (зараз у складі Макіївки). 

– 80 років від дня народження Олександра 

Романовича Акимова (1932), артиста Донецького 

національного академічного українського музично-

драматичного театру, заслуженого артиста України. 

 

– 95 років від дня народження Леоніда Лимана 

(1922–2004), українського поета, прозаїка, 

публіциста, літературного критика, журналіста. У 

роки Другої Світової війни перебував на Донбасі, 

потім емігрував до США. Автор прозового твору 

«Повість про Харків», поезії «Краматорськ», 

«Чекання», «Доля». Юність пройшла у м. 

Краматорську. 

 

16 – 90 років від дня народження Ігоря 

Івановича Молошникова (1927), артиста Донецького 

обласного академічного українського музично-

драматичного театру, народного артиста України. 

 

19 – 65 років від дня народження Анатолія 

Борисовича Манохіна (1952), художника, члена 

Національної спілки художників України, 

засновника творчої групи Маріуполь-87, учасника 

міських, обласних, республіканських виставок. 

Працює у галузі станкового живопису... Автор творів 

«Наташа», «Пластика», «Машиніст локомотива 

П. Ковтун». Живе у Маріуполі. 
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21 – 110 років від дня народження Миколи 

Олександровича Луніна (1907–1970), Героя 

Радянського Союзу, контр-адмірала. До Великої 

Вітчизняної війни жив у Маріуполі. 

 

27 –105 років тому (1912) почалася перша 

експедиція до Північного полюсу під керівництвом 

Георгія Яковича Сєдова. 

 

28 – 95 років від дня народження Марії 

Павлівни Лісовської (1922–1981), донецької 

письменниці. Автор збірок повістей та оповідань 

«Богучари», «Невгасимі зоряниці», «Відлуння 

серця», «Різноцвіття», «Знайдені крила», «Крізь 

громовицю», «На морі слідів не лишається», 

«Скільки житиму – любитиму» та ін. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1 – 85 років від дня відкриття (1932) Донецького 

національного академічного театру опери та балету 

ім. А.Б. Солов'яненка. 

 

10 – 100 років тому (1917) у Слов'янську 

вийшов перший номер газети «Вісті». 

 

 – 80 років від дня народження Олени Хомівни 

Лаврентьєвої (1937), донецької письменниці. Автор 

поетичних збірок «Раздели со мною путь», 

«Смородина», «Залесье», «На лесной тропе», «Стук в 

окошко», «Горицвет», «Белый дождь», «Не только о 
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себе», «Эхо»,»Зажженная свеча»,»Короткие 

дни»,»Небесный гость», Збірки повістей і оповідань 

«Дом на две семьи», збірки пародій та епіграм 

«Строфы-катастрофы» та ін. 

19 - 200 років від дня народження Михайла 

Миколайовича Петренка (1817 - 1862) – відомого 

українського поета-романтика. Ймовірніше всього, 

що народився у Слов´янську. Серед його найбільш 

відомих творів – пісня «Дивлюсь я на небо». 

 

23 – 140 років від дня народження Михайла 

Костянтиновича Курако (1872–1920), видатного 

вітчизняного металурга-доменщика. За його 

проектом на Краматорському машинобудівному 

заводі вперше в практиці вітчизняної металургії було 

зведено доменну піч з похилим підйомником. 

 

– 85 років від дня народження Анатолія 

Борисовича Солов'яненка (1932–1999), українського 

співака, народного артиста СРСР. Народився в 

Донецьку. У 2000 році його ім'я надано Донецькому 

академічному державному театру опери та балету 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

1 – 110 років від дня народження Михайла 

Опанасовича Фролова (1907–1982), донецького 

поета. Автор поетичних збірок «Ранний свет», 

«Раздумья», «Здравица», «Богатство», «Незакатное 

солнце», «Огненная купель», «Зрелость», «Донецкая 

книга», «Поэмы о Донбассе», «Утро в моей стране», 
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«Счастье», «Золотые руки», поеми «Максим Гора» та 

ін. 

 

13 – 90 років від дня народження Бориса 

Терентійовича Загорулька (1927–1985), українського 

письменника. Народився в Артемівську. Автор 

епічних романів «Первоцвіт», «Чорногора», «На 

семи вітрах»; повістей «Анічка», «Вогняна 

саламандра», збірки оповідань «На життєвій 

бистрині» та ін. 

 

15 – 125 років тому (1892) вийшов з друку 

путівник «Мариуполь и его окрестности». 

 

17 – 180 років від часу приїзду (1837) 

російського поета Василя Андрійовича Жуковського 

до Маріуполя під час подорожі по Росії 

престолонаступника, майбутнього Олександра II, 

наставником якого він був. 

 

- 65 років від дня народження Сергія 

Олексійовича Баранника (1952), художника, члена 

Національної спілки художників України, голови 

правління Маріупольської організації Національної 

спілки художників України, члена творчої групи 

«Маріуполь-87». Працює у галузі станкового 

живопису, графіки.. Автор робіт «Знак жінки», «Знак 

біди», «Знак відпочинку» та ін. Живе у Маріуполі. 

 

25 – 115 років від дня народження Григорія 

Олександровича Костюка (1902-2002), 
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літературознавця, історика, публіциста, мемуариста, 

культурного діяча, члена Спілки письменників 

України, Міжнародного ПЕН-клубу, Наукового 

товариства ім.Т.Г.Шевченка, лауреата премії 

ім.В.Винниченка. Працював у Слов’янську. 

Емігрував до Німеччини, потім до США. автор 

наукових праць: «Панас Мирний. Життя і творчість», 

«Володимир Винниченко і його доба», «З історії 

літературного життя і диаспори» та ін. 

 

– 80 років від дня народження Наталії 

Омельянівни Кащук (1937-1991), української 

письменниці. Народилася у Слов'янську. Автор 

поетичних збірок «Весняне пробудження», 

«Обереги», «Ярінь», «Древо добра», збірок повістей 

та оповідань «Рудана», «Земні радощі», «Озимина 

бринить». 

 

31 – 90 років від дня народження Василя 

Олексійовича Дергача (1927), українського поета. 

Народився в с. Олександрівка Друга 

Старобешівського району. Автор поетичної збірки 

«Материк вічності», «Лелеки над Голгофою», «У 

буреломах», та ін.. 

 

ЛИСТОПАД 
 

3 – 65 років від дня народження Ірен Віталіївни 

Роздобудько (1962), української письменниці, 

поетеси, журналістки, лауреата та переможця 

літературних конкурсів «Коронація слова». Автор 
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книг «Пастка для жар-птиці», «Гудзик», «Останній 

діамант міледі», «Життя видатних дітей», «Перейти 

темряву» та ін. Народилася у Донецьку. Живе у 

Києві. 

 

6 – 110 років від дня народження В’ячеслава 

Лукича Чорного-Діденка (1907–1973), донецького 

письменника. Автор історичної дилогії «Правда на 

земле одна», гостросюжетного роману «Ключи от 

дворца», автобіографічних повістей «Синяя блуза», 

«Заостренные карандаши», повістей «Человек 

снимает погоны», «Искры на ветру», «Матвей с 

«Капитальной» та ін. 

 

– 80 років від дня народження Миколи 

Семеновича Момота (1932), оперного та концертного 

співака, соліста Донецького державного 

академічного театру опери та балету ім. А.Б. 

Солов'яненка, професора кафедри академічного співу 

Донецької державної музичної академії 

ім.С.С.Прокоф'єва, заслуженого артиста 

України,народного артиста України, члена-

кореспондента МАНЕБ, нагородженого почесними 

грамотами Президії Верховної Ради УРСР та 

Верховної Ради БРСР. 

 

– 90 років від дня заснування (1927) Донецького 

національного академічного українського музично-

драматичного театру. 
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11 – 70 років від дня народження Аліни 

Миколаївни Коробко-Захарової (1947), української 

концертно-камерної  співачки, завідувача кафедри 

академічного співу Донецької державної музичної 

академії ім. С.С. Прокоф'єва, народної артистки 

України, лауреата премії ім. С.С. Прокоф'єва, 

нагородженої орденом Дружби народів, орденом 

княгині Ольги III ступеня, почесними відзнаками 

Міністерства культури України та Донецької міської 

ради. 

 

15 - 80 років від часу (1937) заснування 

Донецького педагогічного інституту (тепер 

Донецький національний університет). 

 

ГРУДЕНЬ 

 

3 (22.11) – 295 років від дня народження 

Григорія Савича Сковороди (1722–1794), 

українського філософа, письменника, композитора. 

У 1765 та 1782 роках відвідав Слов'яногірський 

монастир. Був у Слов'янську, Бахмуті. 

 

– 80 років від дня народження Володимира 

Івановича Міщенка (1937-2008), українського 

письменника, редактора літературно-драматичних 

передач Донецького обласного радіо, редактора 

видавництва «Донбас». Народився в Слов'янську.. 

Автор поетичних збірок «Березільні вітражі», 

«Таємниця осіннього листя», «Квітневі телеграми», 

«Незабутні адреси»,повісті «Не забудь мене». 
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– 135 років тому (1882) слов'янський купець і 

промисловець Новиков збудував солеварню, в якій 

використовував кам'яне вугілля для виварки солі. 

 

13 (1) – 140 років від дня народження Миколи 

Дмитровича Леонтовича (1877–1921), відомого 

українського композитора, хорового диригента, 

збирача музичного фольклору. У 1904–1908 роках 

працював учителем на станції Гришине (зараз м. 

Покровськ). 

 

20 – 80 років від дня заснування (1937) 

Заслуженного акдемічного ансамблю пісні і танцю 

України «Донбас». 

 

21 – 225 років від дня народження Євграфа 

Петровича Ковалевського (1790 або 1792–1867), 

гірничого інженера. У 1816–1826 роках проводив 

геологічні дослідження в Донбасі. Передбачив 

наявність покладів солі в районі Бахмута. 

 

25 – 85 років від дня народження Івана 

Івановича Стрельченка (1932–2003), новатора 

вугільного виробництва, двічі Героя Соціалістичної 

Праці. 

 

-155 років тому помер (1862) Михайло 

Миколайович Петренко, відомий український поет-

романтик. Ймовірніше всього народився у 

Слов´янську. 
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29 – 90 років від дня народження Давида 

Борисовича Шейніна (1922), скрипаля, викладача, 

професора кафедри струнно-смичкових інструментів 

Донецької державної музичної академії ім. С.С. 

Прокоф'єва, заслуженого артиста УРСР, професора, 

лауреата премії ім. С.С. Прокоф'єва, нагородженого 

орденами Богдана Хмельницького, Вітчизняної війни 

II ступеня, Червоної Зірки, медалями. 

 

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 

 

200 років від дня народження та 150 років від 

дня смерті Михайла Миколайовича Петренка (1817–

1862), українського поета-романтика. Народився в 

Слов'янську. Автор прославлених пісень «Дивлюся 

на небо...», «Взяв би я бандуру...», «Недоля», циклу 

віршів «Слов'янськ» та ін. Видавництво «Лад» в 1997 

році видало збірку поезій «Дивлюся на небо». 

 

130 років від дня народження Івана 

Пантеліймоновича Коваленка (1887- 1947, першого 

директора Маріупольського краєзнавчого музею, 

засновника заповідників «Хомутовський степ» та 

«Кам'яні могили». 

 

105 років від дня народження Віктора 

Михайловича Євсеєва (1912–1955), вченого, 

археолога, краєзнавця. Проводив археологічні 

розкопки на території Донецької області. У 1935 році 

відкрив ряд палеолітичних стоянок на річці Кринка в 
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басейні Міусу, в тому числі – видатне ашельське 

кам'яне рубило та ін. 

 

95 років від дня народження Бориса 

Георгійовича Орлова (1922–1965), донецького поета. 

Автора поетичних збірок «Солнце, солнце мое», 

«Парус», «Сильный ветер», «Лирические стихи», 

«Над городом падают звезды», «Здравствуй, 

любимая», «Разговор с сердцем» та ін. 

 

85 років від дня народження Олександра 

Рудольфовича Штунделя (1932–1995), колишнього 

міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт 

УРСР. Народився в Маріуполі. 

 

 

* * * 

 

375 років від часу заснування (1642) 

Святогірського монастиря. 

 

310 років від часу (1707) як почалося повстання 

козаків під керівництвом отамана Кіндрата Булавіна. 

 

295 років від часу (1722), як під керівництвом 

М. Вепрейського і С.Чиркова почалася розробка 

вугілля на виходах пластів у Бахмутському повіті. 

 

190 років від часу (1827), коли гірничим 

інженером Євграфом Петровичем Ковалевським 

була складена перша «Геологічна карта Донбасу». 



 28 

 

185 років від часу заснування (1832) 

Слов'янського курорту – на озері Ропне. 

 

130 років від часу (1887), як відомий російський 

письменник Антон Павлович Чехов побував у 

Донбасі (Слов'янську, Слов'яногірську, 

Краматорську, Дебальцевому та ін.), на донецькому 

матеріалі написав ряд оповідань і повість «Степ». 

 

95 років від часу, як було відкрито (1922) 

перший в Донбасі будинок відпочинку вугільників 

(тепер санаторій «Святі гори») у Святогірську. 

 

* * * 
 

350 років від часу заснування (1667) Лиману. 

270 років від часу заснування (1747) с. 

Старомихайлівка Мар'їнського району. 

260 років від часу заснування (1757) с. 

Олександро-Калинове Костянтинівського району. 

265 років від часу заснування (1762) смт 

Олександрівка Олександрівського району. 

250 років від часу заснування (1767) с. 

Шабельківка. 

245 років від часу заснування (1772) с. Розівка 

Ясинуватського району. 

230 років від часу заснування (1787) с. Красна 

Поляна Великоновосілківського району. 

225 років від часу заснування (1792) с. 

Покровське Бахмутського району. 
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220 років від часу заснування (1797) с. 

Широкине Новоазовського району. 

215 років від часу заснування (1802) с. 

Максимівка (з 1993 року Бугас) Волноваського 

району. 

205 років від часу заснування (1812) с. 

Новопетриківка Великоновосілківського району. 

205 років від часу заснування (1812)поміщиком 

Номікосовим с. Сантуріновки, на землях якої тепер 

розташоване м. Костянтинівка. 

180 років від часу заснування (1837) с. 

Новомихайлівка Мар'їнського району. 

175 років від часу заснування (1842) с. Павлівка 

Мар'їнського району державними селянами, 

переселеними з Чернігівщини. 

175 років від часу заснування (1842) с. Єгорівка 

Волноваського району. 

175 років від часу заснування (1842) с. 

Златоустівка Волноваського району. 

175 років від часу заснування (1842) с. 

Микільське Волноваського району. 

175 років від часу заснування (1842) с. 

Єлизаветівка Мар'їнського району державними 

селянами, переселеними з Полтавської та 

Харківської губерній. 

170 років від часу заснування (1847) с. Орлівка 

Ясинуватського району. 

140 років від часу заснування (1877) с. 

Новотроїцьке Покровьскої міськради виходцями з 

Таврії. 
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135 років від часу заснування (1882) с. 

Новогригорівка Волноваського району. 

130 років від часу заснування (1887) с. 

Бердянське Мангушського району. 

120 років від часу заснування (1897) с. 

Шахтарське Великоновосілківського району. 

110 років від часу заснування (1907) с. 

Міньківка Бахмутського району. 

110 років від часу заснування (1907) с. Піщане 

Покровської міськради. 

95 років від часу заснування (1922) с. Срібне 

Покровської міськради. 
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