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СІЧЕНЬ 

1 - 120 років від дня народження В.Д. Авдєєва (Донського) 

(1898-1944), начальника штабу партизанського загону ім. Й. 

Сталіна, що діяв на території Донецька і області 

3 - 150 років від дня народження М.Ф. Чернявського 

(1868— 1946 (1937?)), українського поета. Народився в с. Торська 

Олексіївка (зараз с. Шахове Добропільського району). Автор збірок 

поезій "Пісні кохання", "Донецькі сонети", "Молодість", "У зеніті", 

"Поміж безоднями", оповідання "Земля" 

6 - 120 років від дня народження В.М. Сосюри (1898-1965), 

видатного українського поета. Народився в м. Дебальцеве. Автор 

поетичних збірок "Біля шахти старої", "Моя Донеччина", "Любіть 

Україну", "На струнах серця", "Осінні мелодії", "Так ніхто не 

кохав", поем "Мазепа", "Махно", "Розстріляне безсмертя", 

"Червона зима", роману "Третя Рота" та ін. 

80 років від дня народження В.С. Стуса (1938-1985), 

українського поета, дитинство і юність якого минули в Донбасі. 

Автор поетичних збірок "Вечір. Зламана віть", "Золотокоса 

красуня", "І край мене почує", "Під тягарем Хреста", "Свіча в 

свічаді", "Веселий цвинтар", "Палімпсести", "Зимові дерева", 

літературознавчої праці "Феномен доби" (про П.Г. Тичину) 



80 років від дня народження Л.Ю. Шепітько (1938-1979), 

російського режисера, заслуженого діяча мистецтв СРСР. 

Народилася в Бахмуті 

90 років від дня народження Л.А. Бриня (1928-2000), 

українського скульптора. Автор монументів "Жертвам фашизму" в 

Донецьку (у співавторстві), "Перемога" в Костянтинівці, 

пам'ятника "Героям громадянської війни" в Луганській області (у 

співавторстві)  

12 - 105 років від дня народження П.М. Ангеліної (1913-

1959). організатора і бригадира першої в країні жіночої тракторної 

бригади, громадського діяча, двічі Героя Соціалістичної Праці 

14 - 110 років від дня народження Ф.Г. Вольного (1908-

1974), російського і українського письменника. Народився в м. 

Донецьк 

100 років від дня народження П.П. Кулика (1918-1985), 

Героя Радянського Союзу. Народився в Краматорську 

15 - 100 років від дня народження М.В. Буряка (1918-2006), 

Героя Радянського Союзу. Народився в с. Желанне Мар'їнського 

району. Жив у Краматорську 

20 - 90 років від дня народження Г.М. Отрешка (1923-

2000), українського живописця. Народився в Донецьку. Автор 

робіт "Портрет лауреата Ленінської премії прохідника І. 

Пилипенка", "Портрет Героя Соціалістичної Праці прохідника П. 

Кондратюка", "Портрет заслуженого діяча науки України 

професора Г. Бондаря", "Портрет шестиразового чемпіона світу 

Сергія Бубки" та ін. 

21 - 95 років від дня народження О.М. Волкова (1923-1983), 

українського письменника, журналіста. З 1956 до 1983 року 



працював у редакції газети "Радянська Донеччина". Автор книги 

"Забуду брата", фантастично-гумористичної повісті "Зайва година 

життя", музичної комедії "Ключі від серця", п'єс "Трансплантація", 

"Таміла" та ін. 

28 - 100 років від дня народження Л.А. Руденко (1918-

1981), української співачки, народної артистки СРСР. Народилася в 

Макіївці 

Цього місяця виповнюється: 

- 25 років від часу виходу (1993) першого номера 

Всеукраїнської суспільно-політичної газети "Донецкий кряж" 

 

ЛЮТИЙ 

 

2 – 95 років від дня народження І.Ф. Дзюбана (1923), 

українського графіка, заслуженого художника УРСР. Народився у 

с. Костянтинівка Мар'їнського району. Автор плакатів "Слава 

героям Перекопу!", "Ширше крок на наші ниви...", "Ніхто не 

забутий", вітража в Будинку культури с. Вергуни Черкаської 

області 

7 - 90 років від дня народження В.О. Пономаренка (1928), 

українського композитора. У 1957-1960 і 1968-1970 роках 

працював у Донецьку 

10 – 100 років від дня народження Г.Г. Володіна (1918-

2000), донецького письменника. Автор роману "Возвращение", 

повістей "Схватка", "Синий луч", "Тревога", "Под Вязмой", "В 

тяжкий час", "Человеку нужен лебедь", нарисів "По следам 

истории" 



19 – 130  років від дня народження К.К. Сіркена (1988-

1963), інженера-конструктора, творця бронепоїздів, лауреата 

Державної премії СРСР. Жив після війни у м. Краматорськ і 

працював на машинобудівному заводі 

20 – 85 років від дня народження Ю.Л. Звягільського 

(1933), гірничого інженера, почесного голови ради орендарів ОП 

"Шахта ім. О. Засядька", народного депутата України, резидента 

Донецької обласної асоціації керівників підприємств, кандидата 

технічних наук, професора, Героя України, Героя Соціалістичної 

Праці, заслуженого шахтаря УРСР, лауреата Державної премії в 

галузі науки і техніки, Почесного громадянина м. Донецьк, 

нагородженого орденами Леніна, Жовтневої революції, Трудового 

Червоного Прапора, медалями, знаком "Шахтарська слава" трьох 

ступенів, почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 

почесною відзнакою Донецької обласної ради 

-70 років від часу заснування (1943) Дружківської 

центральної міської бібліотеки ім. Лесі Українки 

26 - 90 років від дня народження А.М. Мартинова (1928-

2001), донецького письменника. Автор роману "Не с неба звезды", 

документальної повісті "У лукоморья" та ін. Лауреат премії 

"Золотий Скіф-2000" 

28 - 120 років від часу виходу у світ (1898) книги 

"Славянские минеральные воды Изюмского уезда Харьковской 

губернии", у якій вперше були широко описані лікувальні фактори 

Слов'янського курорту 

Цього місяця виповнюється: 

130 років від часу приїзду (1888) російського вченого-хіміка 

Д.І. Менделєєва до Юзівки (зараз м. Донецьк) для знайомства з 

роботою металургійного заводу і шахт 



 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

1 - 150 років тому (1868) було укладено договір на 

будівництво Харківсько-Азовської залізниці 

5 - 85 років від часу заснування (1933) Центральної міської 

бібліотеки в Селидовому 

13 - 80 років від дня народження Г.Й. Кононенка (1938), 

українського і російського режисера, народного артиста УРСР. 

Народився в с. Золота Нива Великоновосілківського району 

15 - 75 років від дня народження В.О.Шепеленка (1938), 

гірничого інженера-механіка, колишнього директора шахти ім. О. 

Скочинського, кандидата технічних наук, заслуженого шахтаря 

України 

17 - 125 років від дня народження 0.І. Бахмутського (1893 - 

1939), винахідника першого у світі вугледобувного комбайну 

20- 80 років від дня народження В.А. Марсюка (1938), 

українського дитячого поета. Народився в Мар'їнці. Автор 

поетичних збірок "Червона книга кохання", "Минулому я руку 

подаю", "Обрії", "Сонячні терези" 

25 -80 років від дня народження В.І. Аніканова (1938), 

російського письменника. Народився в Маріуполі. Автор роману 

"Отчий дом", повісті "Снежные  барсы" та ін 

Цього місяця виповнюється: 

100 років від часу виходу (1918) першого номера міської 

газети "Приазовский рабочий" (м. Маріуполь) 



85 років від часу виходу (1933) першого номера громадсько-

політичної газети "Мар'їнська нива' 

 

КВІТЕНЬ 

 

4 - 80 років від дня народження О.О. Гомона (1938), 

українського артиста балету, хореографа, народного артиста УРСР. 

З 1976 до 1980 року працював художнім керівником та головним 

балетмейстером Заслуженого ансамблю пісні і танцю України 

"Донбас" 

7 - 125 років від дня народження В.С. Василька (Миляєва) 

(1893-1972), українського режисера, актора, педагога, 

театрознавця, народного артиста СРСР. З 1933 до 1938 року 

працював у Донецькому обласному академічному українському 

музично-драматичному театрі 

 95 років від дня народження К.П. Костенка (1923-1990), 

українського журналіста. Народився в Бахмуті. Працював власним 

кореспондентом "Комсомольской правди" в Латвії таУкраїні (м. 

Донецьк), заступником відповідального секретаря газети "Правда", 

відповідальним секретарем газети "Советская культура", 

кореспондентом журналу "Новое время" 

23 - 80 років від дня народження В.А. Гінзбурга (1938), 

українського художника-декоратора скла, заслуженого 

художникаУРСР. Народився в Костянтинівці  

26 - 125 років від дня народження М.М. Залізняка (1893-

1982),  краєзнавця м. Покровськ (Красноармійськ), 

фотокореспондента. Знімки та інші  зібрані  ним  історичні  



матеріали стали основою для створення краєзнавчого музею смт 

Удачне Покровського району 

125  років від дня народження Ю.І. Білостоцького (1893-

1961),  українського скульптора, автора пам'ятника героям-

стратонавтам у Донецьку 

29 - 95 років від дня народження В.К. Пеунова (1923), 

донецького письменника, заслуженого працівника культури 

України, лауреата премії Спілки письменників СРСР за кращу 

книгу про міліцію, володаря регіональної нагороди "Золотой Скіф", 

Почесногогромадянина м. Донецьк, нагородженого орденами "За 

мужність" ,Вітчизняної війни II ступеня, медалями, почесною 

грамотоюВерховної Ради і Кабінету Міністрів України. Автор 

романів "Друзья и враги", "Любовь и ненависть", "Об исполнении 

доложить", "Веские доводы", "Без права на помилование", 

"Третьего не дано", "За любовь не судят", "Последний шанс", 

"Пляска страха", "Запах чужой крови", "Нить жизни", "Истина в 

трех измерениях", "Месть отвергнутых богов" та ін. 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1 - 95 років від дня народження Г.П. Кубрака (1923-2005), 

відомого донецького художника, нагородженого орденами 

Червоного Прапора, Червоної Зірки, Вітчизняної війни І ступеня, 

медалями. Автор діорами "Освобождение  Сталино 8 сентября 1943 

года" 

22 - 70 років від дня народження Є.Г. Мартинова (1948-

1990), відомого  



композитора і співака, популярного артиста радянської 

естради. Дитинство та юність пройшли в Бахмуті (Артемівськ) 

27 - 65 років від дня народження О.О. Волкова (1948), 

льотчика-космонавта СРСР, Героя Радянського Союзу. Народився 

в Горлівці 

29 - 70 років від дня народження Г.А. Мороза (1948), 

донецького письменника, редактора на телебаченні, лауреата 

премії ім. В. Сосюри Донецького обласного фонду культури, 

Почесного громадянина м. Бережани. Автор поетичних збірок 

"Сині паморозки", "Море", "Вересневі дні", "Земля", "Вулиця 

Якірна", "Ратуша", "Замок дитинства мого", "Вишиванка на 

празник", "Ринкова площа", "Квиток до Бережан", книжечки 

віршованих усмішок "Шляк трафив", у співавторстві видав 

українсько-грецький розмовник 

 

Цього місяця виповнюється: 

795 років від часу битви (1223) руських дружин із татарськими 

ордами на річці Калка (зараз територія Новоазовського району) 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

6 - 80 років від дня народження А.І. Наумова (1938),  

донецького письменника – гумориста, драматурга. Автор 

гумористичних повістей "Вызываю на ринг", "Соленый нектар", 

"Журавль в руке", "Голубая мечта" та ін. 



6 - 70 років від дня народження В.В. Кондратьєва (1948), 

донецького письменника. Автор творів "Звонкая кровля", 

"Стена","Четвертый-Третий", "После дуэли", "Алиби для всех", 

"Алиби для одного", "Гонки на выживание", трехтомника "К 

одиннадцати - туз". 

7 - 95 років від дня народження М.М. Колосова (1923-

1997), російського письменника. Народився у Авдіївці. Автор 

роману "Три, круга войны", повістей для дітей і дорослих 

"Бахмутский шлях", "Мальчишки", "Зелений гай", "Три куля 

черних сухарей" та ін. 

8- 200 років тому (1818) до Маріуполя приїздив Олександр І 

9- 80 років від дня народження В.А. Павловського (1938), 

донецького поета, інженера-електрика, доцента кафедри 

електричних станцій Донецького національного технічного 

університету, кандидата технічних наук, лауреата премії ім. В. 

Сосюри Донецького обласного фонду культури. Автор збірок "Три 

дороги", "Зоря на склі", "Станція надії - Межова", "Божа пташка", 

"В години прозрінь", "Часоплин" 

11 - 90 років від дня народження Ф.Д. Кривіна (1928), 

російського письменника. Народився в Маріуполі. Автор 

гумористичних збірок "Навколо капусти", "В країні речей", 

"Кишенькова школа", "Калейдоскоп", "Вчені казки", "Гіацинтові 

острови", Винахідник вічності", "Хвіст пави", "Країна Андорра" та 

ін. 

  15 – 95 років від дня народження А.Т. Зоненка  (1923 – 

2000), відомого журналіста, колишнього головного редактора 

газети «Правда України». У 1948 році працював відповідальним 

секретарем газети «Дружковский рабочий», в 1962 р. – головний 

редакторо газети «Приазовский рабочий», згодом – редактор 



обласних газет «Радянська Донеччина», «Социалистический 

Донбасс». Народився в Добропільському районі 

 

Липень 

 

3 - 85 років від дня народження Б.І. Яценка (1933-2005), 

видатного українського літературознавця, дослідника безсмертних 

творів "Слово о полку Ігоревім", "Велесова книга", "Слово о 

погибелі Руської землі", "Слово Данила Заточника", а також давніх 

письмен у знахідках археологів. У 50-х роках навчався в 

Горлівському педагогічному інституті 

15 – 110 років від дня народження Б.Л. Горбатова (1908-

1954), відомого письменника, життя і творчість якого пов'язані з 

Донбасом. Автор романів "Мое поколение", повістей "Алексей 

Куликов, боец", "Непокоренные", п'єси "Юность отцов", оповідань 

"Обыкновенная Арктика", "Письма к товаришу" 

18 - 80 років від дня народження С.В. Жуковського (1938), 

донецького поета, голови Донецького обласного відділення 

Національної спілки письменників України, лауреата обласної 

лііиратурної премії ім. В. Сосюри. Автор поетичних збірок 

"Прагнення краси", "На перехрестях долі", "Вітер часу", "Колія", 

"Чановітний степ", "Освідчення в любові", "Сонцецвіт" 

19 - 100 років від дня народження М.Ф. Домовитова (1918-

1994), російського поета і прозаїка, працював відповідальним 

секретарем газети будівельників каналу Сіверський Донець-Донбас 

"На стройке". Автор збірок віршів "Запев", "Золотинка", "Костер на 

ветру", "Поздняя радуга", "Свешников родник", повістей "Обвал", 



"Обелиск в степи", "Преступление совершилось", роману "Горькая 

рябина" та ін. 

31 - 80 років від дня народження М.М. Капусти (1938), 

відомого донецького художника-карикатуриста, графіка, редактора 

відділу ілюстрацій газети "Жизнь", заслуженого журналіста 

України, члена Національної спілки журналістів України, 

Національної спілки художників України, лауреата більш ніж 70 

міжнародних та національних виставок карикатури. Нагороджений 

медалями "Ветеран праці", ВДНГ, лауреат премії ім. В. Шутова 

 

СЕРПЕНЬ 

 

1 - 80 років від дня народження О.Т. Минька (1938), 

українського художника декоративного мистецтва. Народився в 

Макіївці 

12 – 85 років тому (1933) на металургійному комбінаті 

«Азовсталь» була задута перша доменна піч 

15 - 80 років від дня народження Г.Ф. Цикури (1938), 

українського художника, члена Національної спілки художників 

України, лауреата обласної виставки-конкурсу "Донецьк і 

донеччани". Працює в галузі декоративно-ужиткового мистецтва 

(ювелірні та ювілейні вироби). Автор творів: кулон "Фантазія", 

блюдо "Донбасс, гарнітури "Весна", "Осень" та ін. Живе і працює в 

Донецьку 

15 - 40 років від дня народження Л.О. Подкопаєвої (1978), 

тренера-викладача, судді міжнародної категорії, менеджера 

зовнішньоекономічної діяльності, заслуженого майстра спорту 

України зі спортивної гімнастики, абсолютної чемпіонки XXVI 



Олімпійських ігор в Атланті, дворазової абсолютної чемпіонки 

світу та Європи, багаторазової чемпіонки України, нагородженої 

орденами "За заслуги" II та III ступенів, княгині Ольги III ступеня, 

"За мужність", медалями 

16 -100 років від дня народження В.В. Венедиктова (1918), 

відомого краєзнавця, викладача, ініціатора утворення та керівника 

музею в Новоазовській середній школі, автора краєзнавчих 

публікацій в обласній та районній пресі 

17 - 95 років від дня народження Г.Ф. Кривди (1923-1997), 

відомого донецького письменника. Автор поетичних збірок 

"Весняна повінь", "Любисток", "Донецькі будні", "Зоре моя", 

"Гомін землі", "Дорогами рідного краю", "Совість іде по землі", 

"Чистоводиця", "Щедрий світ", "Труд-песня", "За відрогами літ", 

"Дума про матір", "Пролог", "Зимові краплі", "До рідного дому" та 

ін. 

18 – 75 років тому (1943) почався наступ військ Південного 

фронту. Прорив «Міус – фронту» 

21 - 105 років від дня народження О.О. Авдєєнка (1908-

1996), російського письменника. Народився в Макіївці. Автор 

романів"Труд", "Я люблю", "Это твой свет", "Весна", "Над Тисой", 

дилогії"Вся красота человечества. Слово о войне и мире", п'єси на 

три акти "Ровесники" та ін. 

23 - 90 років від дня народження Г.Я. Ріпки (1928), 

краєзнавця, журналіста, заслуженого вчителя України, лауреата 

обласних літературних премій ім. Г. Кривди "Плекаймо рідну 

мову". Автор збірок нарисів "З ліричного зошита", "На життєвих 

дорогах", "Слово про незабутнє" 

27 - 75  років від дня народження О.І. Полякова (1943), 

українського художника-живописця, заслуженого 



художникаУкраїни, члена правління Донецької обласної 

організації Національної спілки художників України. Автор робіт 

"Полевые ромашки", "Натюрморт", "Зима в Константиновке", 

"Легенда о старой мельнице", "Зимний вечер" та ін. Персональні 

виставки: "На родине Есенина", "Краса зеленая", "Зима в Карабахе"  

31 – 95 років від дня народження В.П. Дойчева (1923 – 

1945), Герой Радянського Союзу. До війни жив у Слов’янську 

Цього місяця: 

120 років від часу заснування (1898 ) Краматорського 

металургійного заводу 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

5 – 95 років від дня народження Г.П. Бойка (1923-1978), 

українського дитячого поета. Автора книжок "Моя Донеччина", 

"Будем шахтарями", "Вітчизна в нас одна", "З Донецького краю", 

"Ми з Донбасу", "Шахтарочка", "Вірші-веселинки" та ін. 

8 – 75 років від дня звільнення (1943) м. Сталіно (зараз м. 

Донецьк) від німецько-фашистських загарбників 

11 - 80 років від дня народження Г. Щурова (1938), 

донецького поета, лауреата обласної літературної премії ім. П. 

Ангеліної (1965), обласної комсомольської премії ім. Аргема 

(1984), нагородженого знаком "Шахтарська слава"ІІІ ступеня. 

Автор поетичних збірок "За все земное", "Тысячелистник", 

"Памятники Донецкой области", "Наследство", "Вечный 

календарь", "Неприкосновенный запас", "На расстоянии любви", 

"Правота", "Над светлым полем", "Клинопись", "Так жить" та ін. 



12- 65 років від часу заснування (1953) Прелесненської 

сільської бібліотеки Черкаської ОТГ  

17- 100 років від дня народження М.І. Непрана (1918), 

відомого донецького журналіста, працював літературним 

редактором газети "Радянська Донеччина" 

22 - 165 років від дня народження Л.А. Хонахбея (Балджі) 

(1853-1918), грецького поета, одного із засновників поезії греків 

Приазов'я 

25 -75 років від часу заснування (1943) Костянтинівської 

центральної міської бібліотеки 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

2 – 95 років від часу виходу (1923) першого номера 

літературного журналу "Забой" (зараз літературно-художній та 

публіцистичний журнат "Донбас") 

4 - 90 років від дня народження П.І. Мазура (1928), 

філолога, викладача середньої школи, краєзнавця. Більше сорока 

років займається краєзнавчою роботою з проблем культури, освіти 

в Маріуполі. Нагороджений орденами Трудового Червоного 

Прапора України, "Знак Пошани", медалями, грамотою Президента 

України, кращий освітянин України 2001 року, лауреат відзнаки 

"Струна високого неспокою". 

8 - 80 років від дня народження О.М. Заболотного (1938), 

українського графіка, члена Національної спілки художників 

України. Автор графічних робіт "Вечорниці", "Город и время", 

"Мир тишины", "Дапекий зов" та ін. Живе в Горлівці 



- 70 років від дня народження В.В. Оліфіренка (1948), 

критика - літературознавця, доцента Донецького національного 

університету, кандидата педагогічних наук, члена Наукового 

товариства ім. Т. Шевченка, Національної спілки письменників 

України. З 1995 року очолює Регіональну лабораторію підручників 

і посібників, керує програмою "Народознавство" Донецького 

Українського культурологічного центру. Лауреат премії ім. В. 

Сосюри Донецького обласного фонду культури, нагороджений 

почесною відзнакою товариства "Україна-Світ". Автор посібників: 

"Дума і пісня", "Таємниця духовного скарбу", "Уроки правди і 

добра", "Козак Мамай", "Підручник з української літератури: 

історія і теорія". 

26 - 85 років від дня народження В.М. Семерніна (1933), 

російського поета. Народився в Костянтинівці. Автор поетичних 

збірок "Бескозырка", "Дерево", "Дорога солнца", "Земная палуба", 

"Кольцо Москвы", "Круг земли", "Музыка всюду живет", "На 

линии любви", "Площадь жизни", "Рисунок на асфальте", "Устье" 

та ін. 

31 - 80 років від дня народження Г.В. Жукова (1938), 

українського графіка, заслуженого художника України, члена 

Національної спілки художників України, нагородженого орденом 

"Знак Пошани". Автор серії літографій "Седнев", акварелей 

"Сельские будни", скульптур малих форм "Степь", "Каменные 

могилы", "Ярославна", "Встреча в степи", "Кукольник", "Слово о 

полку Игореве", "Богоматерь с младенцем", "Вознесение" та ін. 

 

 

 

 



ЛИСТОПАД 

 

1 - 110 років від дня народження К.Х. Клименка (1908), 

відомого донецького журналіста, краєзнавця, літописця Донецької 

залізниці, Почесного залізничника СРСР. В останні роки жив у м. 

Одеса. 

9 – 270 років від часу заснування (1748) у Бахмуті козачого 

полку (пізніше - Луганського), на основі якого в 1783 році. М.І. 

Кутузовим був створений Маріупольський гусарський полк 

9  - 115 років від дня народження Г.А. Костоправа (1903-

1938), відомого грецького поета, основоположника літератури 

греків Приазов'я 

11- 80 років від дня народження А.В. Білоуса (Захлиста) 

(1938), донецького поета, письменника, публіциста, 

літературознавця, члена Національної спілки письменників 

України. Автор поетичних збірок "Причалы", "Моряна", "Паруса 

над степью", "Взморье" та ін. 

19 - 100 років від дня народження Д.С. Папуша (1918-1997),   

грецького поета. Народився в Маріуполі. 

22 - 125 років від дня народження М.І. Карнаухова (1893-

1943), учасника Великої Жовтневої соціалістичної революції, 

громадянської і Великої Вітчизняної воєн, одного з керівників 

партизанського руху на Донеччині 

 

 

 



ГРУДЕНЬ 

 

4 - 55 років від дня народження С.Н. Бубки (1963), 

викладача фізичної культури, кандидата педагогічних наук, члена 

виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК), голови 

комісії Атлетів МОК, першого віце-президента Міжнародної 

асоціації легкоатлетичної федерації, голови Національного 

олімпійського комітету і Федерації легкої атлетики України, 

народного депутата України (2002-2006), члена Державного 

комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і 

туризму, президента ВАТ "Родовід-Банк", шестиразового чемпіона 

світу зі стрибків із жердиною, чемпіона XXIV Олімпійських ігор в 

Сеулі, володаря Кубків Світу і Європи, чемпіона Європи, 

багаторазового переможця змагань Гран-прі, заслуженого майстра 

спорту СРСР, Героя України, Почесного громадянина мм. 

Братислава, Падуя, Донецьк та Донецької області. За видатні 

спортивні досягнення Бубку С.Н. включено до Книги рекордів 

Гіннесса, нагороджено орденами "За заслуги" трьох ступенів, 

Леніна, Трудового Червоного Прапора, почесною грамотою 

Кабінету Міністрів України. 

12 - 90 років від дня народження Л.Ф. Бикова (1928-1979), 

відомого українського актора театру і кіно, кінорежисера, 

народного артиста УРСР. Народився в с. Знам'янка (зараз у складі 

смт Черкаське) Слов'янського району. Жив і працював у 

Краматорську та Києві. 

23 - 160 років від дня народження В.І. Немировича-

Данченка (1858-1943), відомого діяча театральної культури кінця 

XIX -початку XX ст., режисера, драматурга, письменника, 

педагога, критика. З 1887 до 1916 року жив і працював у родовому 



маєтку Корфів - садибі Нескучне (Великоновосілківський район), 

де збудував початкову школу. 

30 - 110 років від дня народження З.Й Дунаєвського ( 1908-

1981), російського радянського композитора, заслуженого діяча 

мистецтв  УРСР. У 1964 – 1969 роках працював художнім 

керівником Заслуженого ансамблю пісні і танцю України 

«Донбас». 

 

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 

 

335 років тому(1683) почалася розробка соляних джерел на річці 

Бахмутка 

310 років від часу завершення (1708) селянської війни під 

керівництвом Кіндрата Булавіна, колишнього станичного отамана 

бахмутських козаків 

275 років тому (1743) білгородський купець І. Морозов провів 

розвідку донецьких руд по берегах Сіверського Дінця і Лугані та 

здійснив першу на півдні Росіїї пробну плавку металу 

240 років від часу переселення (1778) греків до Приазов’я 

215 років від часу переселення (1803) німців до Приазов’я  

185 років від часу (1828) героїчного подвигу Йосипа Гладкого, 

останнього кошового Задунайської Січі, який із ватагою своїх 

козаків переметнувся на бік російських військ і допоміг оволодіти 

турецькою фортецею. Народився в смт. Володарське (зараз смт. 

Нікольське). 

 



165років від дня народження О.І. Мерцалова (1853-1935), 

коваля Юзівського (зараз Донецького) металургійного заводу, який 

викував чавунну пальму з рельси, удостоєну Першої премії на 

Всеросійській промисловій та художній виставці в Нижньому 

Новгороді (1896) і диплому Гран-прі на Всесвітній виставці в 

Парижі в 1900 році. "Пальма Мерцалова" прикрашає герб 

Донецької області, символізуючи можливості Донбасу. 

155 років тому (1853) збудовано садибу барона Корфа в с. 

Нескучне Великоновосілківського району (зараз садиба – музей 

В.І. Немировича - Данченка) 

140 років тому (1878) створена залізничну станцію 

Дебальцеве і збудовано залізничний вокзал – пам’ятник 

архітектури України 

120 років від часу заснування (1898) Слов’янського 

содового заводу 

120 років від часу заснування (1898) Донецького 

коксохімічного заводу 

120 років від часу заснування (1998) Докучаєвського 

доломітного заводу 

115 років від дня народження Л.В. Скрипника (1903-1939), 

українського прозаїка, входив до літоб'єднання "Забой", був 

членом Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. Автор 

збірок оповідань і повістей "Вибух", "Двісті п'ятдесят перша 

верства", "Будинок примусових праць", "За все", "Маленька 

степова рудня", "Немає праці", "Шурка-Сконар", "Кортояк", 

"Смертна камера", "Таке життя", романів "Рудня", "Новосмолянка" 

та ін. 



115 років від дня народження Л.Б. Галіної (1903 - 1997), 

визначного педагога, красноармійського краєзнавця, однієї із 

засновниць Красноармійського краєзнавчого музею (зараз м. 

Покровськ) 

90 років тому (1928) в м. Сталіно (зараз м. Донецьк) 

почалося будівництво політехнічного інституту – пам’ятника 

архітектури України 

85 років від часу заснування (1933) академічного 

симфонічного оркестру ім. С. Прокоф’єва Донецької обласної 

філармонії 

70 років від часу заснування (1948) Сталінської (зараз 

Донецької) обласної організації спілки художників України 

65 років тому(1953) почалося будівництво комплексу 

Донецького НДІ травматології та ортопедії – пам’ятника  

архітектури України  

 

*   *   * 

355 років від часу заснування (1663) Маяцької фортеці 

(зараз с. Маяки Слов’янського району). 

315 років від часу заснуваня (1703)  Бахмутського повіту, з 

1708 року в складі Азовської губернії 

240 років від часу заснування (1778) м. Маріуполь 

240 років від часу заснування (1778) м. Авдіївка 

150 років  від часу заснування (1868) м . Краматорськ 

140 років  від часу заснування (1878) м. Дебальцеве 

135 років  від часу заснування (1883) м. Волноваха 

120 років  від часу заснування (1898) м. Докучаєвськ 

120 років  від часу заснування (1898) м. Єнакієве 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


