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СІЧЕНЬ 

6 - 65 років від дня народження Возович Н.Б. (1955). Поет, 

журналіст, автор статей про культуру і мистецтво, член 

національної спілки журналістів України. 

7 - 85 років від дня народження В. П. Руденка (1935-2010). Перший 

заступник голови міськвиконкому протягом більше двадцяти років. 

Почесний громадянин м. Краматорська з 1995 р. Нагороджений 

орденом «Знак пошани», медалями «За трудову відзнаку», «За 

доблесну працю». 

11 - 115 років від дня народження Трубіцина М. І. (1905-1992). 

Герой Радянського Союзу, полковник запасу, жив у Краматорську. 

22 - 70  років від дня народження Кулініча М.О. (1950 - 2005). 

Поет, народився і працював у Краматорську. «Міністр культури 

Краматорська» - багато років керував міським відділом культури. 

Автор поетичних збірок «Осення женщина», «Состояние души», 

«Мы не даром носили шинели».  

12 - 30 років від дня народження Карякіна С. О. (1990). 

Багаторазовий переможець міжнародних шахових турнірів, 

переможець Всеукраїнського конкурсу «Гордість країни». 

28 - 100 років від дня народження Свірчевського В.С. (1920 -1985. 

Герой Радянського Союзу. Народився у Краматорську. 

ЛЮТИЙ 

15-100 років від дня народження Шатилова Н.І. (1920-2008). 

Письменник, автор книг «Час збирати каміння», «Прапороносці», 

«Перемога прийшла на світанку», кореспондент газети 

«Соціалістичний Донбас», редактор газети Новокраматорського 

заводу «За технічний прогрес». 



28 - 95 років від дня народження Шури Назаренко (1925-1942). 

Герой Другої Світової Війни, партизан. 

КВІТЕНЬ 

1 - 75 - років від дня народження Кондрашової З.Г. (1945. Токар, 

лауреат Державної премії СРСР (1982), герой Соціалістичної праці, 

нагороджена Орденом Леніна (1984). 

1 - 80 років від дня народження Супліченка Н.П. (1940). Поет, 

автор збірок поезій «Эхо», «На опушке», «Серебром любуется 

Осока», «Случилась жизнь». 

3 - 90 - років з дня відкриття міської санітарно-епідеміологічної 

станції (1930). 

23 - 115 років від дня народження Свідерського С.А. (1905). Герой 

Радянського Союзу, полковник запасу, який жив у Краматорську. 

5 - 100 років від дня народження Боброва М.І. (1920). Герой 

Радянського Союзу, народився у м Краматорськ, похований на 

Артемівському кладовищі. 

ТРАВЕНЬ 

1 - 100 років від дня народження Лисенка Є.П. (1920). Герой 

Радянського Союзу, народився у Краматорську. 

8 - 50 років від дня народження Марковніченка А.М. (1970). 

Багаторазовий чемпіон України та СРСР з велоспорту. 

16 - 60 років від дня відкриття міської станції швидкої допомоги 

(1960). 

18 - 60 років від дня народження Гутирі В.В. (1960). Художник, 

член Національної спілки художників України. 



Цього місяця виповнюється: 

135 - років від дня народження І.Т. Кирілкіна (1890-1942), першого 

директора Новокраматорського машинобудівного заводу (нині 

ПрАТ «НКМЗ»). 

ЛИПЕНЬ 

10 - 110 років від дня народження Гаркуши В.В. (1910). Лікар-

рентгенолог, Заслужений лікар УРСР, головний лікар міської 

лікарні №1. 

СЕРПЕНЬ 

13 – 85 років від дня народження Кононенка В. А. (1935). Член 

Спілки художників України, народився у Краматорську. 

27 - 55 років від дня відкриття міської станції переливання крові 

(1965). 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 - 85 років від дня відкриття ЗОШ № 12 (1935). 

1 - 55 років від дня відкриття ЗОШ№25 (1965). 

2 - 80 років від дня відкриття ЗОШ№34 (1940). 

2 - 80 років від дня відкриття ВПУ №14 (1940). 

2 - 120 років від дня народження Марапулець Є.Ф. (1900-1982).  

Учасник громадянської війни, пенсіонер республіканського 

значення. 

9 -60 років від дня народження Чубатенка І.А (1960). Поет, автор 

дитячих книг «Веселка», «Друг», «Про кота, Шарика і папугу 

Кешку». 



13 - 65 років від дня відкриття ЗОШ№21 (1955). 

15- 85 років від дня народження Базилевського І.І. (1935). Член 

Національної Спілки художників України, живе і працює в 

Краматорську. 

ЖОВТЕНЬ 

1 - 70 років від дня відкриття ЗОШ№5 (1950). 

1 - 40 років Краматорській дитячій художній школі (1980). 

2 - 80 років від дня відкриття ПТУ №65 (1940). 

16 - 105 років від дня народження Велигури С.К. (1915). Лікар-

хірург, жив і працював у Краматорську. 

90 років від дня відкриття ЗОШ №1 (1930). 

85 років від дня відкриття ЗОШ№11 (1935). 

ЛИСТОПАД 

20 - 110 років від дня народження Тищенко А.І. (1910).  Інженер 

(НКМЗ), Герой Соціалістичної Праці. 

 

ГРУДЕНЬ 

1 - 115 років від дня народження Жолдака І.С. (1905). Почесний 

громадянин міста, почесний новокраматорець, депутат міськради 

6-ти скликань, голова ради ветеранів комсомолу. 

5 – 55 років краматорській школі мистецтв №3. 

6 - 80 років від дня народження Мамонова В.М. (1940 - 2000). Поет, 

жив і працював у Краматорську. 



17 - 105 років від дня народження А.П. Ляшка (1915). Голова Ради 

Міністрів УРСР, Голова Верховної Ради УРСР. З 1945 -1954гг. 

працював на керівних посадах НКМЗ і першим секретарем 

міськкому партії м Краматорська. 

50 років від дня відкриття стоматологічної поліклініки № 1 (1970). 

В ЦЬОМУ РОЦІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ: 

- 130 років від дня народження М.І. Шкадінова (1890). Голова 

міської ради (1935-1940), заступник директора НКМЗ з побуту 

(1940). 

- 130 років від дня народження І.Т. Кирилкіна (1890). Перший 

директор Краматорського заводу важкого машинобудування (нині 

ПрАТ НКМЗ). 

- 115 років від дня народження П.С. Мовлєва (1905). Один з 

перших будівельників НКМЗ. 

75 років з дня заснування ВАТ «Краматорський завод 

залізобетонних виробів (1945). 

25 років від дня заснування Краматорського відділення Донецької 

Торгово-промислової палати (1995). 

30 років від дня заснування Краматорського відділення АКБ 

«Укрсоцбанк» (1990). 

65 років бібліотеці-філії №2 ім. В. Маяковського. (1955). 

50 років бібліотеці-філії №12 ім. П. Мирного (1970). 

90 років від дня відкриття Палацу культури ім. Бикова  (ім. Леніна) 

(1930). 

35 років бібліотеці-філії №18 ім. С. Єсеніна (1985). 



 


