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ЗНАМЕННІ І ПАМ'ЯТНІ ДАТИ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ 

Січень 

1 - 75 років від дня народження Віктора 

Тихоновича Ендебері (1944-2001), українського 

письменника, прозаїка-гумориста, сатирика. Автор збірок 

гумористичних оповідань "Свати", "Генеральна 

репетиція", "Щаслива пора", "Заєць на перелазі", "Вічна 

ручка", "Два відра диму", "Безплатна стрижка", 

"Вибране", "Вибрики студентської юності". Народився в 

с. Никифорівка Бахмутського (Артемівського) району. 

5 – 170 років від дня народження Василя Івановича 

Немировича-Данченка (1849–1936), відомого 

російського письменника, брата видатного театрального 

діяча Володимира Івановича Немировича-Данченка. У 

70-ті роки, перебуваючи у Святогірському монастирі, 

написав книгу нарисів та вражень "Святые горы" (1880). 

 8 - 140 років.  Степану Васильченку  (1879 - 1932) – 

український письменник. З 1905 року учителював у с. 

Щербинівка (нині м.Торецьк (Дзержинськ) Донецької 

області).  

10 - 70 років від дня народження Віктора Шепіли 

(1949), українського письменника, члена Національної 

спілки письменників України. Автор збірок оповідань 



"По доброте душевной", "В начале мая", "Теплый 

вторник", романа-карнавала "Ночь на площади 

искусств". За його сценаріями зняті художні фільми на 

кіностудії ім. О. П. Довженка "Беспокойная ночь", на 

кіностудії"Беларусьфильм", "Сорок лет тишины". 

12 – 110 років від дня народження Василя 

Михайловича Молчанова (1909–1989), Героя 

Радянського Союзу. До війни закінчив машинобудівний 

технікум у Краматорську. Працював на підприємствах 

Донбасу. 

14 – 130 років від дня народження Володимира 

Дмитровича Коряка (1889–1939), критика-

літературознавця. Народився в Слов'янську. 

20 – 80 років від дня народження Миколи 

Олексійовича Дубини (1939–1994), донецького 

живописця, члена Спілки художників України. Працював 

у галузі станкового живопису тематичних картин, 

пейзажів, натюрмортів, портретів. 

 

23 – 100 років від дня народження Миколи 

Олександровича Мостового (1919-1991), Героя 

Радянського Союзу. Народився в с. Новоселівка Перша 

Ясинуватського району. 

25 - 115 років від дня народження Петра 

Дмитровича Рєзнікова (1904-1968), українського 



письменника. Автор романів "Селяни", "Великий 

перелом". Народився в с. Попівка Краснолиманського 

району. 

105 років від дня народження Івана Івановича 

Піскуна (1914-1982), Героя Радянського Союзу. 

Народився в с. Левадне (Гейдине) Олександрівського 

району. 

27- 115 років від дня народження Олександра 

Михайловича Довгаля (1904-1961), українського 

графіка, заслуженого діяча мистецтв УРСР. Народився в 

м. Дебальцеве.  

 

Цього місяця виповнюється: 

– 115 років від дня відкриття (1904) в Маріуполі 

першої міської громадської бібліотеки (зараз 

Маріупольська центральна міська бібліотека ім. В. Г. 

Короленка). 

– 25 років від дня заснування краєзнавчої сторінки 

"Рідний край" обласної газети "Донеччина" та виходу в 

світ першого номера альманаху з однойменною назвою. 

 

 

 



Лютий 

21 - 80 років від дня народження Миколи 

Єгоровича Сміщенка (1939), українського поета. Автор 

поетичних збірок: "Росная весна", "Знакомый с детства 

луг", "Линия судьбы". Народився в с. Першомар'ївка 

Слов'янського району. 

22 - 95 років від дня народження Олександра 

Васильовича Кучеренка (1924 - 2004), Героя 

Радянського Союзу. Народився в Слов'янську. 

23 - 95 років від дня народження Михайла 

Івановича Гаврилова (1924 - 2009), Героя Радянського 

Союзу. Жив у Краматорську. 

- 95 років від дня народження Ігоря Анатолійовича 

Машкова (1924-1961), Героя Радянського Союзу. 

Народився в Артемівську. 

25 - 90 років від дня народження Олександра 

Павловича Скобликова (1929 - 2005), українського 

скульптора, народного художника УРСР. Народився в 

Дружківці. 

 

 



Березень 

4 - 155 років від дня народження Леоніда 

Івановича Лутугіна (1864-1915), видатного вченого-

геолога, який вивчив геологічну структуру і створив 

оглядову геологічну карту Донбасу. 

11 - 100 років від дня народження Григорія 

Мефодійовича Івашкевича (1919-1991), Героя 

Радянського Союзу. Народився в с. Володимирівка (зараз 

смт) Волноваського району. 

13 - 110 років від дня народження Макара 

Олексійовича Солодилова (1909-1975), Героя 

Радянського Союзу. Жив у Слов'янську. 

15 - 110 років від дня народження Олександра 

Михайловича Оленіна (1909-1970), Героя Радянського 

Союзу. Жив і працював у Горлівці. 

17 -105 років від дня народження Олексія 

Никифоровича Пономаренка (1914-1989), Героя 

Радянського Союзу. Народився в Дебальцевому. 

20 - 115 років від дня народження Василя 

Федоровича Старченка (1904-1948), українського 

вченого-селекціонера, члена-кореспондента Академії 

наук УРСР, працював директором і науковим керівником 

Миронівської дослідно-селекційної станції. Народився в 



с. Темрюк (зараз с. Старченкове) Володарського району. 

- 85 років від дня народження Ігоря 

Олександровича Князєва  (1934-1994), українського 

живописця, члена Національної спілки художників 

України. Жив і працював у Донецьку. 

22- 110 років від дня народження Олександра 

Фадійовича  Афанасьєва (1909-1984), Героя Радянського 

Союзу. До війни працював монтером у Костянтинівці. 

24 - 110 років від дня народження Альфонса 

Івановича Ярмаля (1909-1991), відомого журналіста, 

колишнього відповідального секретаря Донецької 

обласної організації Спілки журналістів України, 

заслуженого працівника культури УРСР, нагородженого 

орденом Вітчизняної війни II ступеня, медалями "За 

оборону Кавказу", "За перемогу над Німеччиною у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", "За відбудову вугільних 

шахт Донбасу". Автор збірок оповідань "Шахтерская честь", 

"Мишка-лампонос", "В недрах земли", повістей "На копрах 

загораются звезды", "Седьмой горизонт" та ін. 

 

 

 



Квітень 

1 – 90 років від дня народження Анатолія 

Григоровича Лимарєва (1929–1985), українського 

живописця. Народився в Амвросіївці. 

1 – 60 років від дня народження Миколи Джміля 

(1959). Поет, громадський діяч, герой Євромайдану 

Перша збірка вийшла у 2005 р. «Долоні сонця»,  далі 

були «Джерело Істини», «Ярило», народився в селі 

Отрадівка  Донецької обл.  

9 – 105 років від дня народження Василя 

Васильовича Щербиніна (1914–1942), Героя 

Радянського Союзу. Народився на ст. Микитівка (зараз у 

межах м. Горлівка). 

11 – 105 років від дня народження Миколи 

Юхимовича Матвієнка (1914–1990), Героя Радянського 

Союзу. Працював слюсарем на Макіївському 

металургійному заводі. 

11 - 90 років від дня народження Євгена 

Миколайовича Летюка (1929-1976), донецького поета. 

Автор поетичних збірок "З повними відрами", "Хто там 

зорі ворушить", "Рівнодення", "Третє весло" та ін.; 

прозових творів "Різні бувають квіти", "Анюта з Кривої 

Коси","Пароль довір'я" та ін. 



14 - 190 років від дня народження Григорія 

Петровича Данилевського (1829-1890), українського і 

російського письменника II пол. XIX ст. Неодноразово 

відвідував м. Слов'янськ, с. Прелесне. За його допомогою 

в 1869 році в шести кілометрах від Слов'янська була 

прокладена залізниця. 

15 - 125 років від дня народження Микити 

Сергійовича Хрущова (1894-1971), радянського 

державного і партійного діяча. У 1908- 1928 роках жив і 

працював у Донбасі. 

17 – 100 років від дня народження Віктора 

Вікторовича Соколова (1919–1990), українського поета 

і прозаїка. У 1958–1966 роках був головою правління 

Донецького обласного відділення Національної спілки 

письменників України. Автор збірок "Весна", "Лицем до 

сонця", "Тобі", "Народи мені сина" та ін.; поеми 

"Китаянка"; роману у віршах "Моє серце в Донбасі"; 

документальних повістей "Серце сильніше вогню", 

"Володя". 

24 - 90 років від дня народження Володимира 

Ілліча Гладкого (1929-2003), українського живописця. 

Жив у Маріуполі, працював у галузі станкового та 

монументального живопису, станкової та книжкової 

графіки. 

25 - 110 років від дня народження Бориса 



Олександровича Котова (1909-1943), російського поета, 

Героя Радянського Союзу. У 1931-1942 роках жив і 

працював у Горлівці на шахті "Підземгаз", брав участь у 

роботі літоб'єднання "Кочегарка". Автор збірки 

"Недопетая песня". У Горлівці в школі № 2 встановлено 

бюст, меморіальну дошку, його ім'ям названо вулицю 

міста.  

26 – 105 років від дня народження Миколи 

Кузьмовича Бендрика (1914–1993), українського 

живописця, заслуженого художника УРСР. Народився у 

смт. Ольгинка Волноваського району. Жив у Маріуполі. 

 

29 – 95 років від дня народження Івана 

Мироновича Литвина (1924), Героя Радянського 

Союзу. Народився в с. Свободне Волноваського району. 

 

 

Травень 

4 – 100 років від дня народження Івана 

Григоровича Островерхова (1919–1944), Героя 

Радянського Союзу. Народився в с. Терни 

Краснолиманського району. 

9 – 15 років офіційного визначення Свято-



Успенської Святогірської Лаври.(2004) Згідно версії 

першими насельниками Святих Гір були монахи — 

ревнителі ікон, що емігрували  сюди у VIII-IX ст. з 

охопленої іконоборством Візантії. Монастир є реліктом 

минулих славних давен Візантії та Київської Руси. Лавра 

урочисто освячена 25.09.2004. Це місце одне з перших 

українських населених пунктів, письмове згадування про 

Святогірський монастир відноситься до 1642 року. У XVI 

сторіччі на межі степу й лісостепу на берегах 

Сіверського Донця поселяються українські козаки та 

селяни-утікачі із Правоберіжжя України. 

7– 100 років від дня народження Бориса 

Абрамовича Слуцького (1919–1986), російського поета. 

Народився в Слов'янську. Автор поетичних збірок 

"Время", "Время моих ровесников", "Годовая стрелка", 

"Доброта дня", "Неоконченные споры", "Память", 

"Сроки", "Судьба", "Я историю излагаю..." та ін. 

 – 100 років від дня народження Леонтія 

Несторовича Кір'якова (1919–2008), грецького, 

українського поета, лауреата літературної премії ім. М. 

Рильського, нагородженого медалями "За бойові 

заслуги", "За перемогу над Німеччиною у Великій 

Вітчизняній війні 1941–1945 рр.". Автор збірок поезії 

"Завжди в дорозі", "Травнева пісня", "Слава тебя найдет", 

"Память" та ін. Народився в с. Сартана. Жив і працював в 

м. Маріуполь. 



9 – 95 років від дня народження Віталія Івановича 

Шаховцова (1924–1969), українського живописця. 

Народився в Слов'янську. Автор творів "Портрет 

сталевара", "Сталевар", "Караюсь, мучаюсь, але не 

каюсь...", "Поховайте та вставайте...", "Жовтневий вечір". 

11 – 95 років від дня народження Федора 

Петровича Ременного (1924–1976), Героя Радянського 

Союзу. Народився в с. Староварварівка 

Олександрівського району. 

15 – 100 років від дня народження Олександра 

Єгоровича Скворцова (1919–1976), Героя Радянського 

Союзу. Біля смт. Очеретине Ясинуватського району 

протягом восьми годин вів нерівний бій з ворогом. Разом 

з екіпажем свого танку знищив вісім ворожих танків, 

протитанкову гармату, сім автомашин та дві роти гітлерівців. 

Коли боєприпаси було витрачено, підірвав танк та з боєм 

вивів екіпаж з оточення. 

 

11 – 70 років від дня народження Світлани 

Степанівни Куралех (1949) поетеси, заступника 

директора з творчих питань Донецького академічного 

обласного театру ляльок, заслуженого працівника 

культури України. 

19 – 100 років від дня народження Костянтина 

Федоровича Спасенка (1919–2002), викладача 

літератури, журналіста. Працював у секретаріаті редакції 



газети "Социалистический Донбасс", завідувачем редакції 

художньої літератури республіканського видавництва 

"Донбасс". Автор літературознавчих праць "Серафимович в 

Донбассе", "Буревісник в шахтарському небі", "Открытие 

страны огня", "Великан над Донцом", двотомника 

"Страна огня" та ін.  

25 – 105 років від дня народження Михайла 

Івановича Безуха (1914– 1971), Героя Радянського 

Союзу. Народився в с. Білосарайська Коса 

Першотравневого району. 

 

Червень 

3 – 115 років від дня народження Андрія 

Леонідовича Лейкова (1904–1967), Героя Радянського 

Союзу. Відзначився в бою за с. Старомайорське 

Великоновосілківського району.  

15 - 110 років від дня народження Івана 

Миколайовича Долгова (1909-1983), Героя Радянського 

Союзу. Після війни працював у Донецьку, жив у Бахмуті 

(Артемівську). 

19 - 110 років від дня народження Дмитра 

Олександровича Видренка (1909-1988), Героя 

Радянського Союзу. До війни працював слюсарем, а після 



війни - на шахті в Єнакієвому. 

23 - 115 років від дня народження Наума 

Абрамовича Гінзбурга (1904-1991), художника-

скульптора. Автор бюсту О. С. Пушкіну, портретних 

горельєфів на фасадах будинку Донецької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської, 

двох парних скульптур біля будинку Донецького 

науково-дослідного вугільного інституту: жінка, що 

уособлює науку (зруйновано) та чоловік-шахтар, - понад 

сорока пам'ятників загиблим під час визволення Донбасу 

в 15 містах області. 

26 - 100 років від дня народження Петра Гнатовича 

Горецького (1919-1997), українського поета. Народився 

в с. Максимільянівка Мар'їнського району.  

28 – 105 років від дня народження Євгена 

Федоровича Филипських (1914–1953), Героя 

Радянського Союзу. Народився в Маріуполі. 

Цього місяця виповнюється: 

– 85 років від часу заснування (1934) Донецького 

відділення Національної спілки письменників України 

(зараз Донецька організація Національної спілки 

письменників України). 

 



Липень 

1 – 105 років від дня народження Сергія Яковича 

Заїкіна (1914– 1984), Героя Радянського Союзу. Жив і 

працював у Донецьку. 

 

1 – 100 років від дня народження Івана Павловича 

Середи (1919– 1950), Героя Радянського Союзу. 

Народився в с. Олександрівка Краматорської міськради. 

1 – 90 років від дня народження Петра Федоровича 

Шаповалова (1929–2000), українського живописця, 

члена Національної спілки художників України. Жив і 

працював у Краматорську. 

3 – 110 років від дня народження Сергія 

Олександровича Борзенка (1909–1972), українського 

журналіста, Героя Радянського Союзу. У 30-ті роки 

працював у газеті "Краматорская правда". 

4 – 90 років від дня народження Якова 

Григоровича Райзіна (1929 - 2015), українського 

живописця. Жив і працював в Маріуполі. 

6 – 100 років від дня народження Олександра 

Кузьмича Чепіжного (1919–1993), донецького 

письменника. Автор роману-епопеї в 6 книгах "Гагаї" про 

Донбас і його людей та інших творів. 

 



12 – 100 років від дня народження Івана 

Григоровича Склярова (1919–1980), Героя Радянського 

Союзу. Народився в Слов'янську. 

 

18 – 105 років від дня народження Івана Івановича 

Гавриша (1914–1976), Героя Радянського Союзу. 

Народився в смт. Черкаське Слов'янського району.  

 

23 – 100 років від дня народження Валентина 

Романовича Бучавого (1919–1958), Героя Радянського 

Союзу. До війни працював слюсарем на заводі в 

Краматорську. 

 

23 – 95 років від дня народження Віктора 

Миколайовича Безцінного (1924–1976), Героя 

Радянського Союзу. Народився в Макіївці. 

 

26 – 100 років від дня народження Івана Ілліча 

Бабака (1919–2001), Героя Радянського Союзу. 

Відзначився в боях під час прориву оборони ворога на 

річці Молочній та визволення Маріуполя. 

 

29 – 90 років від дня народження Юхима 

Вікторовича Харабета (1929–2004), українського 

художника, члена Національної спілки художників 

України, автора першої нагороди незалежної України, 

заслуженого діяча мистецтв України, Почесного 

громадянина   м. Маріуполь, лауреата премій ім. Артема та 

Куїнджі. Жив і працював у Маріуполі. 



Серпень 

 

2 – 80 років від дня народження Юрія Степановича 

Кондратенка (1939), донецького живописця. 

 

12 – 100 років від дня народження Олександра 

Дмитровича Єпанчина (1914–1991), Героя Радянського 

Союзу. На його честь у Сніжному названо вулицю, 

встановлено меморіальну дошку. Був почесним членом 

бригади виробничого об'єднання "Торезантрацит". 

 

18 – 80 років від дня народження Віктора 

Пантелійовича Семисенка (1939), українського 

живописця, графіка, члена Національної спілки 

художників України. Живе і працює в Донецьку. 

 24– 100 років від дня народження Юрія 

Михайловича Двужильного (1919–1944), Героя 

Радянського Союзу. Народився в Костянтинівці. Його 

ім'ям названо школу в Донецьку. 

23 – 45 років від дня народження Сергі я  ада на 

(1974). Сучасний український письменник, поет, 

перекладач, громадський активіст. Автор романів 

«Депеш Мод», Ворошиловград», «Месопотамія» 

поетичних збірок «Цитатник», «Ефіопія» та інших. 

Активіст Київського, Харьківського та Донецького 

Євромайданів. Народився у  м. Старобільську на 

Луганщині  



Вересень 

1 – 115 років від дня народження Іллі 

Митрофановича Мурзи (1904–1983), Героя Радянського 

Союзу. Народився в смт. Мангуш Першотравневого 

району. 

 

1 – 80 років від дня народження Олександра 

Пилиповича Фенченка (1939), журналіста, колишнього 

першого заступника головного редактора регіональної 

газети "Донбасс", заслуженого журналіста України, 

лауреата республіканської премії Національної спілки 

письменників України за книжку  "50 стахановских лет", 

премії Національної спілки журналістів України за цикл 

нарисів "Человек труда". 

 

3 – 100 років від дня народження Семена 

Васильовича Ілюшина (1919–2004), художника, 

журналіста. Працював у штаті редакції обласної газети "Комсомолец Донбасса" художником, кореспондентом, ілюстрував книжки видавництва "Донбас". Автор книжок "Юность Куинджи", "Жизнь Куинджи", "Свет Куинджи". 

 

7 – 110 років від дня народження Михайла 

Васильовича Лоріна (1909–1985), Героя Радянського 

Союзу. Народився в Маріуполі. 

 

14 – 115 років від дня народження Івана 

Васильовича Цимбала (1904–1973), Героя Радянського 

Союзу. Народився в с. Троїцьке Слов'янського району. 

 

16 – 105 років від дня народження Віктора 

Івановича Мухіна (1914–1977), українського 



скульптора, заслуженого діяча мистецтв УРСР, лауреата 

Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка, автора 

пам'ятника молодогвардійцям у Краснодоні і монумента 

"Україна – визволителям" у смт Милове Луганської 

області та ін. Народився в с. Зайцеве Артемівського 

району. 

 

19. - 65  років від дня народження Юрія Доценка 

(1954). Український поет, журналiст, автор збірок віршів 

“Літо чебрецеве” (1984), “Дерев мотив глибинний” 

(1995), “Золотий апостроф” (1998), «Осінні багаття», 

«Вереснева паморозь» (2007), "Переступний вік" (2012), 

багатьох публікацій у колективних збірниках. Лауреат 

обласної літературної премії імені Володимира Сосюри. 

Член Національної Спілки письменників України.. 

Народився у селі Малотаранівці, що поблизу 

Краматорська.  

 

20 – 90 років Іва ну Олексі йовичу Світли чному 

(1929 - 1992). Літературознавець, мовознавець, 

літературний критик, поет, перекладач, діяч українського 

руху опору 1960—1970-их років, репресований. Лауреат 

Державної премії України імені Т. Г. Шевченка. Брат 

Світличної Надії Олексіївни. Народився с. Половинкине, 

Старобільський район, Луганська область.  

 

23 - 90 років від дня народження Валерія 

(Булата) Олексійовича Бутунаєва (1929), українського 

письменника, члена Національної спілки письменників 



України. Автор поетичних збірок "Река детства", 

"Спасибо, отчая земля" та ін. Живе і працює в м. 

Білицьке Добропільської міськради.  

 

23 – 80 років від дня народження Валентини 

Іванівни Чурилової (1939 - 2007), української 

художниці, члена Національної спілки художників 

України. Жила і працювала в Донецьку. 

 

23 -80 років від дня заснування (1939) Донецького 

обласного художнього музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жовтень 

 5 - 100 років від дня народження Михайла 

Савелійовича Альтера (1919-2005), журналіста, одного 

з найстаріших на Донеччині краєзнавців. Автор книжок 

"Донбасс. Спутник туриста", перших глав "Донецк. 

Историко-краеведческий очерк". Нарисів у книжках 

"Улицы имени героев", "Заповедники Донбасса", "С 

рюкзаком по Донбассу", "Летопись братства", "Твои 

освободители, Донбасс", "Памятные места Донбасса" та 

ін. Один із засновників музею першопрохідця Арктики Г. 

Я. Сєдова та ін. Нагороджений багатьма державними 

нагородами як учасник Великої Вітчизняної війни, 

знаками "Шахтарська слава" III ступеня, "Почесний 

полярник". 

 8 - 90 років тому (1929) урочисто закладено 

Новокраматорський машинобудівний завод (ПАТ 

"НКМЗ").  

14 – 100 років від дня народження Василя 

Івановича Кириленка (1919–1970), Героя Радянського 

Союзу. Народився в Дружківці. Після війни жив і 

працював у Дружківці. 

14 – 75 років від дня народження Володимира 

Івановича Логвиненка (1944), інженера-будівельника, 

голови Донецької обласної державної адміністрації, 

заслуженого працівника промисловості України, 



лауреата Державної премії України в галузі науки і 

техніки. Нагороджений почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, медалями "За перемогу над 

Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", 

"10 років незалежності України". 

 

29 – 80 років від дня народження Василя 

Івановича Мамнєва (1939–1994), донецького поета. 

Автора поетичних збірок "Заозерье","Берестяное 

кольцо", "На границе", "Кленовый сок", "Жар 

костров","Причастность" та ін. 

30 – 95 років від дня народження Костянтина 

Сергійовича Трошкіна (1924), гірничого інженера, 

краєзнавця-дослідника, одного з авторів книги 

"Сокровища Центрального Донбасса". 

 

 

 

 

 

 

 



Листопад 

10 - 125 років від дня народження Миколи 

Олександровича Руднєва (1894-1918), Героя 

Громадянської війни. У лютому-березні 1918 року був 

заступником наркому з військових справ Донецько-

Криворізької республіки.  

10 – 80 років від дня народження Віктора 

Федоровича Піскуна (1939), донецького художника, 

члена Національної спілки художників України. 

13 – 110 років від дня народження Віри Федорівни 

Бабич (1909 -), української письменниці. Народилася в 

Маріуполі. 

14 – 105 років від дня народження Григорія 

Євлампійовича Литвиненка (1914–1995), Героя 

Радянського Союзу. Жив у Маріуполі. 

22 –105 років від дня народження Миколи Яковича 

Гужви (1914–1955), Героя Радянського Союзу. Після 

війни жив і працював у Торецьку (Дзержинськ). 

23 – 85 років від дня народження Івана 

Антоновича Омельяненка (1934), донецького художника, 

члена Національної спілки художників України. Працює в галузі 

станкового та монументального живопису. 



24 – 85 років від дня народження Доната 

Костянтиновича Патричі (1934–2004), поета, прозаїка, 

перекладача, композитора, заслуженого працівника 

культури України, лауреата обласних премій: 

літературної ім. В. Шутова та музичної ім. С. С. 

Прокоф'єва. Автор книжок "Наша судьба", "Незабвенные 

места", "Тысяча жемчужин", "Моя звезда", "Хоч смійся, 

хоч плач", один із перекладачів шевченківського 

"Кобзаря". 

27 – 105 років від дня народження Степана 

Пилиповича Машковського (1914–1958), Героя 

Радянського Союзу. Народився в с. Старченкове 

Володарського району. 

30 – 95 років від дня народження Миколи 

Артемовича Гончарова (1924–1945), Героя Радянського 

Союзу. Народився в с. Микільське Слов'янського району.   

 

 

 

 

 



Грудень 

20 – 100 років від дня народження Анатолія 

Івановича Сеннікова (1919), вчителя-ветерана, одного з 

найстаріших літературних краєзнавців на Донеччині. 

21 – 85 років від дня народження Георгія 

Федоровича Отченашка (1934), донецького художника, 

члена Національної спілки художників України, працює 

в галузі станкового та монументального живопису, 

книжкової графіки. 

22 – 95 років від дня народження Валентина 

Олексійовича Білоусова (1919–1976), російського 

письменника. Народився в Донецьку. Автор романів 

"Золотая нить", "Город", повістей "Десятый", "На 

околице дальней", "Пути-дороги", "Голос жизни" та ін. 

24 –95 років тому (1924) засновано Донецький 

обласний краєзнавчий музей. 

 

Цього місяця виповнюється: 

– 70 років від часу заснування (1949) 

Олександрівської районної бібліотеки. 

 



Цього року виповнюється 

 
480 років від часу заснування (1539) м. 

Святогірськ.  
 

365 років від часу заснування (1624) 

Святогірського чоловічого монастиря. 

 

205 років від дня народження (1814 - 1889) Джона 

Юза, англійського підприємця, засновника та першого 

директора-розпорядника Юзівського металургійного 

заводу (зараз ВАТ "Донецький металургійний завод"). 

 

150 років від часу введення в дію (1869) Курсько-

Харківсько-Азовської залізниці. 

150 років від часу заснування (1869) м. Донецьк. 

 

85 років від дня народження Георгія 

Костянтиновича Патричі (1929–1993), поета, члена 

Національної спілки письменників України, автора збірок 

віршів "К своим истокам", "Заветное".  

 

80 років від часу відкриття (1939) Слов'янського 

державного педагогічного університету на базі 

педучилища. 

 

35 років від часу заснування (1984) на Донеччині Д. 

Білим та В. Задунайським першого козацького земляцтва. 


