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Січень 

1 – 115 років з моменту об’єднання Курсько-Харківсько-

Севастопольської з.д. з Харківсько-Миколаївською 

залізницею під загальною назвою "Південні Залізні дороги": 

з цього моменту ст. Краматорська згадується спільно з 

назвою "Південних Залізних доріг». 

1 - 65 років (1951) від дня народження С. В. Шишкіна, 

краматорського поета. 

2 – 25 років (1991) з дня заснування Радіокомпанії 

«Меридіан». 

24 – 5 років (2011) укладено угоду про торгово-економічне, 

промислове та науково-технічне, соціальне і культурне 

співробітництво між містами промислової агломерації 

"Північний Донбас": Артемівськ, Дружківка, Костянтинівка, 

Краматорськ, Красний Лиман і Слов’янськ. 

25 – 70 років (1946) від дня народження Г.І.Орлової, 

краматорської поетеси 

28 – 80 років (1936) від дня народження Г.В.Євграфової, 

відомого краматорського музиканта-педагога 
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Лютий 

20 – 25 років (1991) від дня заснування Краматорського 

міського центра зайнятості 

80 – років (1936) від дня народження  Плуталова О.Б., 

журналіста, поета та письменника 

24 – 75 років (1941) від дня заснування Краматорського 

заводу важкого верстатобудування (КЗТС) 

26 – 50 років (1966) від дня заснування Краматорського 

підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення 

«Горсвет» 

 

Березень 

3 – 65 років (1951) від дня народження Н. М. Харчевнікової, 

краматорської поетеси  

19 – 35 років (1971) від дня народження Н. Веселицької, 

краматорської поетеси, письменниці 

20 – 20 років (1996) від дня заснування відділення 

державного казначейства  

22 – 40 років (1976) від дня народження В.Крупки, 

краматорського поета 
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Квітень 

1 – 160  років (1856) як було вперше згадано про ярмарок в 

селі Білянське. 

1 – 50 років (1966) від дня заснування Краматорського 

заводу металоконструкцій 

26 – 85 років (1931) від дня народження П.І.Мостового, 

голови міськради Краматорська (1965-1970), нагородженого 

трьома орденами Трудового Червоного Прапору, Орденом 

Жовтневої революції, Орденом Леніна, лауреата державної 

премії України і державної премії СРСР, депутата 

Верховної Ради України, народного депутата ВР СРСР. 

30 – 170 років (1846) від дня народження Гампера К.У., 

виходця зі Швейцарії, конструктора, архітектора, 

співзасновника фірми «В. Фіцнер і К. Ґампер», засновника 

безлічі машинобудівних заводів, «третього хрещеного 

батька Краматорська» 

 

Травень 

1 – 90 років (1926) від дня народження Г.С. Геня, робітника 

СКМЗ, Героя Соціалістичної Праці, нагородженого орденом 

Леніна, Золотою Зіркою Героя. 

18 – 65 років (1951) від дня народження Н.О.Малєєвої-

Власової, краматорської поетеси 
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30 -90 років (1926) від дня народження  Сухачова В.М., 

бригадира НКМЗ, Героя Соціалістичної Праці, 

нагородженого медаллю Золота Зірка та орденом Леніна 

 

Червень 

2 – 110 років (1906) від дня народження І.Т. Катеринича, 

директора НКМЗ, нагородженого орденом Трудового 

Червоного Прапора, орденом Леніна 

17 – 65 років (1951) від дня народження Т.О. Лукя’нової, 

краматорської поетеси 

22 – 85 років (1931) від дня  заснування Комунального 

виробничого підприємства «Краматорський водоканал» 

22 – 85 років (1941) від дня народження  Л.О. Горового, 

краматорського поета 

30 – 65 років (1951) від дня народження В.А.Гавриленко, 

краматорської поетеси 

- 80 років (1936) рік заснування АТЗТ «Швея» 

 

 

 



7 
 

Липень 

1 – 50 років (1966) від дня заснування Комунального 

виробничого підприємства «Краматорская теплосеть» 

13 -60 років (1956) від дня заснування Науково-

дослідницького і проектувально-технологічного інституту 

машинобудування (НИИПТМАШ) 

 

Серпень 

8 – 90 років (1926) від дня народження В.О. Сологуба, 

директора СКМЗ, нагородженого Орденами Трудового 

Червоного Прапора, Жовтневої Революції, Орденом Дружби 

народів 

6 – 110 років (1906) від дня заснування державної пожежної 

охорони 

18 – 95 років (1921) від дня народження Мільченка 

С.К.,командира стрілецької роти, героя Радянського Союзу, 

нагородженого орденом Леніна, орденами Вітчизняної 

війни 1-го та 2-го ступеню, медалями. 

25 – 75 років (1941) від дня народження А.А. Кібірєва, 

краматорського поета 

29 – 25 років (1991) від дня заснування ЗОШ №16 
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Вересень 

1 – 40 років (1976) день відкриття ЗОШ №3 

- 80 років (1936) день відкриття ЗОШ №6 

- 30 років (1986) день відкриття ЗОШ №9 

- 50 років (1966) день відкриття ЗОШ №26 

15 – 45 років (1971) від дня заснування підприємства 

«Краматорськміжрайтепломережа» (КМРТС) 

- 120 років (1896) рік заснування Старокраматорського 

машинобудівного заводу (СКМЗ) 

 

 

Жовтень 

1 – 25 років (1991) від дня заснування Дитячого 

територіального медичного об’єднання (ДТМО) 

8 – 95 років (1921) від дня народження Лядова Р.М., 

лауреата Державної премії  СРСР, директора СКМЗ, 

почесного громадянина міста Краматорська 

10 – 20 років (1996) регіональному щотижневику 

«Восточный проект» 

16 – 75 років (1941) від дня народження З.К. Дударчик, 

краматорської поетес 
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22 – 65 років (1951) від дня народження В.І. Степурка, 

відомого українського композитора, автора класичних 

музичних творів 

27 – 110 років (1896) від дня народження Мазура Д.С., 

відомого краматорського лікаря-хірурга, учасника ВВВ, 

нагородженого медаллю «За бойові заслуги» 

28 – 20 років (1996) від дня заснування Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільної охорони населення 

30 – 20 років (1996) від дня заснування Державної 

податкової інспекції 

- 55 років (1961) від дня заснування ЗОШ №23 

 

Цього місяця: 

60 років (1956) стадіону ЗАТ «НКМЗ» (парк ім. Пушкіна) 
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Листопад 

22 – 35 років (1981) від дня народження А. Верещаги, 

краматорської поетеси 

 

Грудень 

1 – 25 років (1991) від дня заснування Прокуратури міста 

14 – 70 років (1946) від дня народження В.М. Виноградова, 

краматорського поета. 

16 – 40 років (1976) від дня заснування Краматорського 

заводу «Кондиционер» 

18 – 45 років (1971) від дня народження М. А. 

Білокопитової краматорської поетеси 

 

 

Цього року 

 

- 40 років (1976) заснування Краматорського 

онкологічного диспансеру. 

 60 років (1956) заснування бібліотеки ім. І.Франка. 
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 80 років (1936) заснування спортивного клубу 

«Прапор» ВАТ «СКМЗ». 

 60 років (1956) від дня народження І. Углова, 

краматорського поета. 

 100 років (1916) від дня народження Ржавського М.Х, 

героя Радянського Союзу, героїчно загинув 7.12.1941року 

при виконанні бойового завдання, захищаючи м. Ленінград. 

- 100 років тому восени (1916) – в Краматорівкі 

відкрита приватна гімназія М.Є. Белінської. 

- 110 років (1906) був побудований млин 

краматорського борошномельного Товариства братів 

Шульц, поблизу ст. Краматорська. 
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