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Календар знаменних і пам'ятних дат 

2018-й рік 

Краматорськ 

 

В цьому році виповнюється: 

105 років  від дня народження  Сенченко Петра 

Романовича (1913-1986), повного кавалера ордена 

Слави. Після війни жив і працював вчителем в м. 

Краматорську  

80 років - Краматорському військовому комісаріату 

(1938) 

65 років - Бібліотеці-філії № 11 ім. Л. Українки (1953) 

50 років - Дитячій центральній бібліотеці ім. О. Пушкіна 

(1968) 

45 років - Бібліотеці-філії № 9 ім. М. Коцюбинського 

(1973) 

40 років - Бібліотеці-філії № 17 ім. А. Чехова (1978) 

 

 



 

Січень 

 

8 - 85 років від дня народження  Реднікіна Олексія 

Павловича (1933-2001), краматорського журналіста, 

поета. Автора поетичної збірки «День за днем», 

редактора малотиражки «Станкостроитель», заступника 

редактора газети «Краматорська правда». 

 

14 - 100 років  від дня народження Кулика Павла 

Петровича (1918-1985), Героя Радянського Союзу. 

Народився в м. Краматорську. Нагороджений двома 

орденами Червоного Прапора і Червоної зірки. 

 

15 - 100 років від дня народження Буряка Миколи 

Васильовича (1918-2006), Героя Радянського Союзу. 

Нагороджений трьома орденами Червоного Прапора, 

Невського,  Вітчизняної війни II-го ступіню, Червоної 

Зірки  та багатьма медалями. Приймав участь в Параді 

Перемоги.  

 



22 - 100 років від дня народження Чепіги Юрія Яковича 

(1918-1991), Героя Радянського Союзу. Працював на 

будівництві НКМЗ 

 

Лютий 

3 - 50 років АТЗТ «Краматорське виробниче об'єднання« 

Екскавація » 

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

1963), інженера-конструктора, творця бронепоїздів, 

лауреата Державної премії СРСР. Жив після війни у  

Краматорську і працював на машинобудівному заводі. 

Цього місяця 

65 років - ЗОШ № 20 (1953) 

 

Березень 

3 - 70 років від дня народження Бабія Анатолія (1948 - 

2005) –контрабасист - новатор. Член  Європейського 

клубу контрабасистів 

23 - 75 років від дня народження Білоброва Юрія 

Миколайовича, (1943) головного конструктора НКМЗ, 

Героя України.  

 



 

 

Квітень 

6 - 90 років від дня народження Погребняка Якова 

Петровича (1928- 2016). Академік Академії наук 

суднобудування України. Автор чотирьох книг і багатьох 

публікацій. Почесний громадянин м.  Краматорська. 

6 - 55 років від дня народження Кулик Олени 

Володимирівни (1963), краматорського художника  

10 – 90 років  від дня народження Мацегори Євгена 

Олександровича (1928 -1991), директора НКМЗ в 1976 – 

1988 рр. Нагороджений орденами Трудового Червоного 

Прапора, Жовтневої революції, удостоєний Державної 

премії СРСР і премії Ради Міністрів СРСР. 

 

Травень 

1 – 30 років від дня народження Галини Безрук(1988), 

співачка, актриса театру та кіно, володарка багатьох 

премій та нагород. Народилась  та навчалась в 

Краматорську. 

18 - 70 років від дня народження Мітли Миколи 

Івановича (1948), режисера народного театру «БАМ - 

БУК» 



30 - 65 років від дня народження Сиротенка Валерія 

Павловича (1953),  кандидата філологічних наук, 

викладача  СДПУ  

Червень 

19 - 70 років від дня народження Авдєєнка Анатолія 

Петровича (1948) - завідувача кафедри хімії та охорони 

праці ДДМА, професора. "Людина року" в Америці (2010 

р.) 

 

Липень 

2 - 90 років від дня народження Брусиловського Бориса 

Аркадійовича (1928 -2009), видатного металофізика, 

професора , поета, автора поетичних збірок «Поспішайте 

творити добро», «Зближення сердець» , «Горіння» 

Цього місяця 

120 років ВАТ «Краматорський металургійний завод ім. 

В. Куйбишева (1898) 

 

Серпень 

11 - 55 років від дня народження Максименка Олега 

Леонідовича (1963), краєзнавця, поета 

 



24- 65 років Школі мистецтв № 1 (1953) 

 

Вересень 

1 вересня ЗОШ № 2 - 45 років (1973) 

 

1 вересня ЗОШ № 4 - 40 років (1978) 

 

1 вересня ЗОШ № 17 - 80 років (1938) 

 

1 вересня ЗОШ № 19 - 65 років (1953) 

 

1 вересня ЗОШ № 31-75 років (1938) 

 

1 - 35 років Вищому професійному машинобудівному 

училищу № 123 (1983) 

 

1 - 55 років ЗОШ № 33 - (1963) 

1 - 25 років Першій Українській гімназії - (1993) 

 



6 - 75 років з дня визволення міста Краматорська від 

німецько-фашистських загарбників у Другій світовій 

війні 

 

14 - 80 років від дня народження Володимира 

Іларіоновича Барсукова (1938-2010), краматорського 

поета, журналіста «Краматорської правди», автора гімну 

ЗАТ НКМЗ. Автор збірки поезій «Дотик до істини», 

співавтор книги «Новокраматорському - 50 років». Член 

національної спілки журналістів України. 

 

150 років м. Краматорську 

 

Жовтень 

11 - 35 років від дня народження Руслана 

Пономарьова(1983),  чемпіона світу з шахів 

13 - 115 років від дня народження Гончарова Леоніда 

Антоновича (1903-1941), Героя Радянського Союзу . 

Народився в м. Краматорськ. 

15 - 70 років від дня народження Мороз Валентини 

Семенівни (1948),  міського акушера-гінеколога 

18 - 60 років ЗОШ № 32 - (1958) 



20 - 25 років АТЗТ «Поліграфічне підприємство»  

Цього місяця 

65 років ВАТ «Краматорське АТП-11410»  

 

Листопад 

13 - 110 років від дня народження Пісчаного Ничипора 

Федоровича, (1908-1980).  колишнього директора НКМЗ. 

Його іменем названий провулок у Краматорську.  

14 - 90 років від дня народження Масола Віталія 

Андрійовича (1928), 13 директора НКМЗ  

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

1943), учасника Великої Жовтневої соціалістичної 

революції , громадянської і Великої Вітчизняної воєн, 

легендарного командира партизанського загону 

Святогірського плацдарму, що діяв під час Другої 

світової війни 

24 - 70 років від дня народження Близнюка Анатолія 

Михайловича (1948) українського державного діяча і 

політика. народного депутата України, члена 

депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 

України 7 скликання, члена Комітету Верховної Ради 

України з питань державного будівництва та місцевого 

самоврядування. З травня 1990 року по липень 1994 року 

працював першим заступником голови виконкому 



Краматорської міської ради, головою правління ВАТ 

«Краматорський металургійний завод ім. В. Куйбишева », 

з травня 1996 року по червень 1997 року - головою 

Краматорського міського виконавчого комітету. У червні 

1997 року призначений заступником голови, а в жовтні 

1997 року - першим заступником голови Донецької 

обласної державної адміністрації. З 23 листопада 2002 по 

21 січня 2005 року - голова Донецької обласної державної 

адміністрації. 

 

Грудень 

1 - 100 років від дня народження Ткачова Миколи 

Семеновича (1917-1980),  Героя Радянського Союзу. 

Командир ескадрильї 703-го штурмового авіаційного 

полку 281-ї штурмової авіаційної дивізії 13-ї повітряної 

армії Ленінградського фронту, капітан. 

10 - 60 років міській лікарні № 2 (1958) 

12 – 90 років від дня народження Леоніда Федоровича 

Бикова  (1928-1979), відомого актора і режисера. 

Народився в с. Знам'янка (зараз у складі ОТГ Черкаське  

Слов'янського району. Жив і працював у Краматорську та 

Києві. 

22 - 75 років Краматорському Будинку дитини 

«Антошка» - (1943) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


