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МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ О. ЗАСТЕЛИ 

 

 
21 лютого 2014 року у Харківській гімназії №55 відкрили меморіальну 

дошку воїну-інтернаціоналісту Олександру Вікторовичу Застелі. Тут він 
навчався у 1978-1982 роках. 

Довідка: Олександр Застела народився 18 листопада 1966 року. До лав 
Радянської армії був призваний 10 квітня 1986 року, а вже на початку серпня 
ступив на афганську землю. Служив у мотострілецькій частині старшим 
радіотелеграфістом батареї ППО. Загинув під час виконання бойового 
завдання 4 січня 1987 року. Похований у Харкові на кладовищі №15. 

Література: 
Лебедь М. На Салтовке открыли мемориальную доску воину-афганцу / 

М. Лебедь // Веч. Харьков.- 2014.- 22 февр. 
У Харкові відкрили меморіальну дошку воїну-афганцю [Електрон. 

ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, 
виконавчого комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-
kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-voinu-afgantsyu-23190.html, вільний.- 
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КОМАРЕНКА 

15 квітня 2014 року у Жовтневому районі Харкова на фасаді будівлі Дитячої 
школи мистецтв №2 ім. П. І. Чайковського по 
вул. Жовтневої революції, 142, директором якої 
був Володимир Комаренко, встановили 
меморіальну дошку на його честь. 
Довідка: Комаренко Володимир Андрійович 
(1887-1969) – один із організаторів професійного 
навчання грі на народних інструментах, видатний 

музичний діяч і педагог, організатор і диригент першого в Україні оркестру 
народних інструментів, організатор першого дитячого оркестру народних 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-voinu-afgantsyu-23190.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-voinu-afgantsyu-23190.html


інструментів, професор кафедри народних інструментів Харківської 
консерваторії. У 1920 році став засновником і першим директором 
музпрофшколи №2, що пізніше отримала найменування Дитячої школи 
мистецтв №2 ім. П. І. Чайковського. 

Література: 
В Харькове установили мемориальную доску основателю музыкальной 

школы [Електрон. ресурс] // Вечернй Харьков.- Режим доступу: 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/91071/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на 
екрані рос. мов.  

У Харкові встановили меморіальну дошку засновнику музичної школи 
Володимиру Комаренко [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської 
міської ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-memorialnu-doshku-
zasnovniku-muzichnoi-shkoli-volodimiru-komarenko-23753.html, вільний.- 
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

Памяти земляка // Харьк. известия.- 2014.- 17 апр. 
 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ КОРОТКОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 квітня 2014 року у Харкові по пр. Правди, 5 було відкрито 
меморіальну дошку відомому харківському музикознавцю і журналісту 
Сергію Олександровичу Короткову. 

Меморіальна дошка виготовлена з граніту. Це табличка з написом: "У 
цьому будинку в 1946-1984 роках проживав видатний музикознавець, 
педагог, радіо - і телеведучий, один з основоположників музичної рок-
журналістики України, який зробив вагомий внесок у розвиток рок-культури 
Сергій Олександрович Коротков", що переходить у платівку. Над табличкою 
– скульптурний портрет С. Короткова із композитних матеріалів під бронзу. 

Автор меморіальної дошки – скульптор Дмитро Ів. 
Довідка: Сергій Коротков (05.04.1946 — 31.01.2010) – харківський 

журналіст, музикознавець, діджей, викладач, вчений-хімік, радіо- і 
телеведучий, перекладач, один із засновників радянської рок-журналістики. 
Саме він почав випускати перший в СРСР рок-журнал – самвидатівський 
«Бит- Эхо». 

С. Коротков у 1970-1980 роки був одним з провідних музичних 
критиків і знавців сучасної музики в колишньому Радянському Союзі.  

http://vecherniy.kharkov.ua/news/91071/
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-memorialnu-doshku-zasnovniku-muzichnoi-shkoli-volodimiru-komarenko-23753.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-memorialnu-doshku-zasnovniku-muzichnoi-shkoli-volodimiru-komarenko-23753.html


Протягом останніх років вів передачі на Харківському телебаченні, а 
також радіопередачі. Автор кількох книжок по сучасній музиці. Помер 31 
січня 2010 року. 

Література: 
Гранитный винил в честь Короткова // Время регионов Харьковщины.- 

2014.- 12 апр. 
На згадку про легенду. У Харкові з'явилася меморіальна дошка Сергію 

Короткову [Електрон. ресурс] // Стрічка новин Харкова.- Режим доступу: 
http://uanews.kharkiv.ua/society/2014/04/07/43591.html, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

Чепижный С. Харьковчане почтили память музыковеда и журналиста / 
С. Чепижный // Время.- 2014.- 8 апр. 

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА 

В ПАМ’ЯТЬ ПРО ХАРКІВ’ЯН, 
СТРАЧЕНИХ У ЛИСТОПАДІ 1941 РОКУ 

 

 
8 травня 2014 року на фасаді готелю «Харків» встановлено 

меморіальну дошку в пам'ять про харків'ян, розстріляних тут у листопаді 
1941 року, а також всіх харків'ян, що загнули у роки Великої Вітчизняної 
війни. 

На меморіальній дошці напис: «В цьому будинку в листопаді 1941 року 
нацистськими окупантами було ув’язнено та страчено понад 2000 тисячі 
харків’ян».  

Довідка: У перші ж дні німецької окупації фашисти повісили на 
балконах центральних вулиць і площ 116 мирних жителів. В одному з 
будинків на Дзержинській (Мироносицькій) вулиці розміщувався штаб 
крупного німецького з'єднання. У середині листопада 1941 будівля злетіла у 
повітря. Тоді гестапівці взяли з кожної вулиці в якості «заручників» ні в чому 
не винних людей. 

Всього в готель «Інтернаціонал» було зігнано понад 2000 осіб.  
Література: 
Открылась мемориальная доска в память харьковчан, погибших на 

войне [Електрон. ресурс] // Лента новостей Харькова.- Режим доступу: 
http://lenta.kharkiv.ua/society/2014/05/09/49361.html, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані рос. мов.  

Симоненко А. Поклонимся великим тем годам… / А. Симоненко // 
Харьк. известия.- 2014.- 13 мая. 

http://uanews.kharkiv.ua/society/2014/04/07/43591.html
http://lenta.kharkiv.ua/society/2014/05/09/49361.html


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ПЕТРОВА 

 

 
 

18 червня 2014 року у Харкові на будинку по вул. Мироносицькій, 69 
відкрито меморіальну дошку педагогу, архітектору і художнику Сергію 
Петрову. 

Ініціаторами створення пам'ятної дошки став колектив Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, а також члени 
Харківської обласної організації Національної спілки архітекторів України. 
Спроектував меморіальний знак Володимир Гавриш. 

Довідка: Сергій Мануїлович Петров (1924 – 2012) – художник-графік, 
архітектор. Учасником Великої Вітчизняної війни. Будучи ще студентом, 
почав працювати в Харківському проектному науково-дослідному інституті. 
Пізніше працював на кафедрі проектування Харківського національного 
університету будівництва та архітектури. 

Література: 
На Мироносицькій відкрили меморіальну дошку архітектору Сергію 

Петрову [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, 
міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-mironositskiy-vidkrili-memorialnu-
doshku-arkhitektoru-sergiyu-petrovu-24458.html, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані укр. мов.  

Памяти архитектора // Харьк. известия.- 2014.- 21 июня. 
 

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
ВІКТОРУ ЛІФШИЦЮ 

1 липня 2014 року у Харкові встановили пам'ятний знак заслуженому 
архітектору України Віктору Ліфшицю, а саме на його могилі на міському 
кладовищі №13. 

Меморіал виконаний у формі двох з'єднаних між собою пірамід. Таку 
форму для пам'ятника обрали тому, що сам Віктор Ліфшиць часто 
використовував цей знак у своїх архітектурних проектах як символ 
нескінченності і єднання людини з Богом. 

Автор пам'ятного знака – скульптор Олександр Демченко.  
Довідка: Віктор Ісаакович Ліфшиц (1924 - 2013) учасник Великої 

Вітчизняної війни, у 1950 році закінчив архітектурний факультет 
Харківського інженерно-будівельного інституту. У повоєнний час 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-mironositskiy-vidkrili-memorialnu-doshku-arkhitektoru-sergiyu-petrovu-24458.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-mironositskiy-vidkrili-memorialnu-doshku-arkhitektoru-sergiyu-petrovu-24458.html


відновлював Харківський державний університет ім. Горького (зараз – 
Харківський національний університет ім. В. Каразіна). Працював 

директором і головним архітектором 
Радянського державного інституту з 
проектування вищих навчальних закладів 
«Гіпровуз». Автор і керівник проектів окремих 
корпусів і цілих комплексів вишів України, 
Росії, Болгарії, переможець багатьох 
міжнародних і регіональних архітектурних 

конкурсів. У Харкові проектував будівлі юридичного, педагогічного, 
фармацевтичного університетів, НТУ «ХПІ», ХАІ, а також виші в Болгарії та 
інших зарубіжних країнах. 

Заслужений архітектор України, дійсний член Української академії 
архітектури, лауреат Державної премії України. 

Віктор Ліфшиць був нагороджений орденами «За мужність», «За 
заслуги» та медаллю «Визволитель Харкова». 

Останньою роботою Віктора Ліфшиця став спільний зі скульптором 
Олександром Демченком проект пам'ятника Володимиру Висоцькому у 
Харкові. 

Література: 
В память о выдающемся земляке // Харьк. известия.- 2014.- 3 июля. 
Лифшиц, Виктор Исаакович [Електрон. ресурс] // Википедия.- Режим 

доступу: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%88%D0%B8%D
1%86,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D
1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, 
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов.  

У Харкові встановили пам'ятний знак архітектору Віктору Ліфшицю 
[Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського 
голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-
arkhitektoru-viktoru-lifshitsyu-24580.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на 
екрані укр. мов.  

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЮХИМА БАРАША 

7 серпня 2014 року у Харкові на будинку по пр. Московському, 96а 
відкрили меморіальну дошку колишньому 
генеральному директору ПАТ «Завод ЗБК-13», 
заслуженому будівельнику України Юхиму Барашу.  

Довідка:  
Юхим Іцхович Бараш народився 21 грудня 1938 

року. З січня 1964 року працював майстром на заводі 
ЗБК-13, а з кінця 60-х років очолив підприємство.  

Відзначений орденом «Знак пошани», орденом Дружби народів, 
медаллю «За будівництво магістрального газопроводу «Союз», медаллю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d1%84%d1%88%d0%b8%d1%86,_%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80_%d0%98%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d1%84%d1%88%d0%b8%d1%86,_%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80_%d0%98%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9b%d0%b8%d1%84%d1%88%d0%b8%d1%86,_%d0%92%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80_%d0%98%d1%81%d0%b0%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-arkhitektoru-viktoru-lifshitsyu-24580.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-arkhitektoru-viktoru-lifshitsyu-24580.html


«Ветеран праці», почесним знаком «Слобожанська слава». Помер 20 липня 
2013 року. 

Література: 
В Харькове открыли мемориальную доску заслуженному строителю 

Ефиму Барашу // Время регионов Харьковщины.- 2014.- 9 авг. 
Памяти земляка // Харьк. известия.- 2014.- 9 авг. 
У Харкові відкрили меморіальну дошку заслуженому будівельнику 

Юхиму Барашу [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської 
ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-24959.html, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані укр. мов.  

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ ГЛАГОЛЄВА 
11 листопада 2014 року в Національному технічному університеті 

«Харківський політехнічний інститут» відкрили меморіальну дошку 
вченому, засновнику наукової школи з двигунобудування Миколі Глаголєву.  

Довідка: Микола Матвійович Глаголєв – відомий вчений в галузі теорії 
та конструювання двигунів внутрішнього згоряння, колишній завідувач 

кафедри ДВЗ Харківського політехнічного інституту, 
доктор технічних наук, професор. У Харківському 
політехнічному інституті почав викладати з 1929 року, 
виконував конструкторську та наукову роботу на різних 
підприємствах оборонної промисловості. Разом із 
співробітниками кафедри двигунів внутрішнього 
згоряння брав участь в удосконаленні дизеля В-2 для 
танка Т-34 часів Великої Вітчизняної війни. Пізніше став 
заступником головного конструктора заводу ім. 
Малишева з випробувань тепловозних двигунів. Микола 
Глаголєв активно сприяв вдосконаленню системи 
підготовки молодих фахівців для двигунобудування. За 

його підтримки була створена харківська школа двигунобудування, відома в 
Україні та за кордоном. 

Література: 
У Харківському політеху відкрили меморіальну дошку засновнику 

школи двигунобудування [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської 
міської ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkivskomu-politekhu-vidkrili-
memorialnu-doshku-zasnovniku-shkoli-dvigunobuduvannya-26051.html, 
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

Памяти нашего земляка.- Харьк. известия.- 2014.- 13 нояб. 
 
 
 
 

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-24959.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkivskomu-politekhu-vidkrili-memorialnu-doshku-zasnovniku-shkoli-dvigunobuduvannya-26051.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkivskomu-politekhu-vidkrili-memorialnu-doshku-zasnovniku-shkoli-dvigunobuduvannya-26051.html


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА БОНДАРЕНКА 

 

 
 

29 листопада 2014 року у Харкові на будівлі ХНУРЕ відкрили 
меморіальну дошку ректору Харківського національного університету 
радіоелектроніки, почесному громадянину міста Харкова Михайлу 
Федоровичу Бондаренку.  

Довідка: М Ф. Бондаренко (30 листопада 1944 року – 1 вересня 2013 
року) – доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії наук України, академік Академії наук вищої школи України. У 1962-
1963 роках працював на заводі ім. Малишева. У 1967 році з відзнакою 
закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ, нині – Харківський 
національний університет радіоелектроніки) за фахом «автоматика і 
телемеханіка». Починав роботу у виші лаборантом і інженером, пізніше став 
доцентом кафедри математичного моделювання, пізніше отримав посаду 
завідувача кафедри програмного забезпечення, а потім і декана факультету 
обчислювальної техніки. З 1994 року і аж до своєї смерті в 2013 році був 
ректором ХНУРЕ. 

Література: 
Бондаренко, Михаил Фёдорович [Електрон. ресурс] // Википедия.- 

Режим доступу: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%
D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85
%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87, вільний.- Назва з екрану.- Текст на 
екрані рос. мов.  

Ефанова М. «Мне очень горько оттого, что Миши уже нет» / М. 
Ефанова М. // Веч. Харьков.- 2014.- 6 дек. 

У Харкові відкрили меморіальну дошку колишньому ректору ХНУРЕ 
Михайлу Бондаренку [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської 
міської ради, міського голови, виконавчого комітету.- Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-
kolishnomu-rektoru-khnure-mikhayl, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані 
укр. мов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,_%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb_%d0%a4%d1%91%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,_%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb_%d0%a4%d1%91%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,_%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb_%d0%a4%d1%91%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%91%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be,_%d0%9c%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b8%d0%bb_%d0%a4%d1%91%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-kolishnomu-rektoru-khnure-mikhayl
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-kolishnomu-rektoru-khnure-mikhayl


Пам’ятні знаки на честь видатних земляків, 
встановлені у 2014 році в населених пунктах Харківської 
області 

 
ПАМ’ЯТНИК 

ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ 
У БАРВІНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

9 травня 2014 року у Барвінковому відкрили пам’ятник воїнам-
інтернаціоналістам, які загинули на війні в Афганістані. 

Стела восьми воїнам стала вже 25-м монументом в області, 
встановленим на спомин про загиблих афганців. 

Література: 
Луна Афгану // Слобід. край.- 2014.- 17 трав. 
 

ПАМ’ЯТНИК 
МАТЕРЯМ ЗАГИБЛИХ І ЖИВИХ 
У БОГОДУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

21 червня 2014 року на території парку «Перемога» у Богодухові було 
відкрито пам’ятник матерям загиблих і живих.  

 

 
Виконуючи військовий обов’язок, воїни-афганці Віталій Сахно, 

Володимир Трохимчук, Василь Зміївський загинули на чужині, а Павло 
Шевченко помер від ран на рідній землі. Уже після війни від ран і хвороб 
померли 27 учасників бойових дій в Афганістані. Не можна передати 
словами біль і розпач їхніх матерів. 

Пам’ятний знак збудовано з ініціативи Богодухівської районної 
громадської організації воїнів локальних війн. 

Література: 
Відкриття пам’ятника матерям загиблих загиблих і живих // Маяк 

(Богодухівський р-н).- 2014.- 27 черв. 
Афганці відкрили пам’ятник матерям загиблих і живих (відео) 

[Електрон. ресурс] // Богодухів міський портал.- Електрон. ресурс: 
http://bogodukhov-city.com.ua/news/news-bogodukhova/4076-bogoduhov-tv-
afganc-vdkrili-pamyatnik-materyam-zagiblih-zhivih-vdeo.html, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

http://bogodukhov-city.com.ua/news/news-bogodukhova/4076-bogoduhov-tv-afganc-vdkrili-pamyatnik-materyam-zagiblih-zhivih-vdeo.html
http://bogodukhov-city.com.ua/news/news-bogodukhova/4076-bogoduhov-tv-afganc-vdkrili-pamyatnik-materyam-zagiblih-zhivih-vdeo.html


ПАМ’ЯТНИК 
АНАТОЛІЮ ТИХОНОВИЧУ КРИВОРУЧКУ 

У БОРІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
 

 
 

15 жовтня 2014 року у с. Чернещина Борівського району встановлено 
бюст Герою України, колишньому генеральному директору агрофірми 
«Новий шлях» А.Т. Криворучку. 

Бюст Героя, встановлений на високому постаменті, розташований на 
території Свято-Миколаївського храму, побудованого зусиллями самого 
Криворучка. Погруддя, виконане в бронзі, що стоїть на гранітному 
постаменті, виготовив відомий харківський скульптор Олександр Рідний.  

 
Література: 
В селе Чернещина на Харьковщине открыли памятник Герою Украины 

Анатолию Криворучко [Електрон. ресурс] // Вечерний Харьков.- Режим 
доступу: http://vecherniy.kharkov.ua/news/98476/, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані рос.. мов.  

Двоскіна Л. Герою від – героїв / Л. Двоскіна // Обрії Ізюмщини.- 2014.- 
7 листоп. 

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕКАСНДРА ВОЛНЯНСЬКОГО 
У ДЕРГАЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

12 грудня 2014 року на будівлі Малоданилівської амбулаторії 
(Дергачівський р-н) було відкрито меморіальну дошку одному із видатних 
військових хірургів, учаснику Великої Вітчизняної війни, головному лікарю 
Малоданилівської амбулаторії з 1944 по 1967 роки Волнянському 
Олександру Андрійовичу. 

 
Література: 
Рыбальченко Р. Вечная слава! / Р. Рыбальченко // Вісті Дергачівщини.- 

2015.- 3 січ. 
Хижняк Д. Відкрито меморіальну дошку / Д. Хижняк // Вісті 

Дергачівщини.- 2014.- 20 груд. 
Хохлов А. Вечная слава! / А. Хохлов // Вісті Дергачівщини.- 2015.- 3 

січ. 
 

http://vecherniy.kharkov.ua/news/98476/


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ СЕРГІЯ ЗАКОРИ 

У ЗМІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 
10 травня 2014 року на будівлі Борівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

С. Закори (Зміївський р-н) відкрили меморіальну дошку на честь Сергія 
Володимировича Закори, чиє ім’я носить цей навчальний заклад. 

Література: 
Герою – шана! // Вісті Зміївщини.- 2014.- 16 трав. 

 
ПАМ’ЯТНИК 

Т.Г. ШЕВЧЕНКУ У МІСТІ ІЗЮМ 
 

 
9 березня 2014 року в Ізюмі, на алеї Центрального парку відкрили 

пам’ятник Т.Г. Шевченку. 
Автори композиції – скульптори Олександр Рідний, Ганна Іванова, 

архітектор – Михайло Ятченко.  
Бюст Великого Кобзаря встановлено на постаменті висотою близько 

4,5 метрів. Постамент виготовлено з цілісного сірого граніту, погруддя поета 
– з бронзи. 

Пам’ятник в Ізюмі відкрито за сприяння народного депутата України, 
президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука в 
рамках святкувань 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка. 

Література: 
Буряковская Т. Апостолу человечности / Т. Буряковская // Время.- 

2014.- 12 марта. 
В Изюме открывается памятник Шевченко // Веч. Харьков.- 2014.- 6 

марта. 
В Изюме открыли памятник Тарасу Шевченко: фото-факты [Електрон. 

ресурс] // Вечерний Харьков.- Режим доступу: 
http://vecherka.mobi/news/89605, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані 
рос. мов.  

Двоскина Л. В Изюме появился свой Кобзарь / Л. Двоскина // Веч. 
Харьков.- 2014.- 13 марта. 

Островська Х. Вінок муз – для Шевченка / Х. Островська // Слобід. 
край.- 15 берез. 

http://vecherka.mobi/news/89605


ПАМ’ЯТНИК 
Т.Г. ШЕВЧЕНКУ  

У СЕЛИЩІ КЕГИЧІВКА 
 

 
28 жовтня 2014 року в селищі Кегичівка, на Центральній площі 

відкрили пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. 
Література: 
Відкриття пам’ятника Т.Г. Шевченку [Електрон. ресурс] // Кегичівська 

районна рада.- Режим доступу: http://kegichevka-rada-rda.net.ua/ua/novini/122-
28102014-vidkrittya-pamyatnika-tgshevchenku, вільний.- Назва з екрану.- Текст 
на екрані укр. мов.  

Островська Х. У Кегичівці відкрили пам’ятник Кобзарю / Х. 
Островська // Слобід. край.- 2014.- 1 лист. 

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ІВАНА ГУЛОГО 
У КРАСНОГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

 
3 травня 2014 року у с. Кобзівка Красноградського району на фасаді 

районного Будинку культури відкрили меморіальну дошку на честь Героя 
України, почесного громадянина Харківської області, почесного 
громадянина Красноградщини Івана Михайловича Гулого. 

Довідка: Гулий І. М. – (26 червня 1940 – 1 травня 2013), генеральний 
директор аграрно-орендного підприємства «Промінь» Красноградського 
району, заслужений працівник сільського господарства України, звання 
Героя України присвоєно 20.08.2008 року.  

Література: 

http://kegichevka-rada-rda.net.ua/ua/novini/122-28102014-vidkrittya-pamyatnika-tgshevchenku
http://kegichevka-rada-rda.net.ua/ua/novini/122-28102014-vidkrittya-pamyatnika-tgshevchenku


Відкрито меморіальну дошку Іванові Гулому [Електрон. ресурс] // Вісті 
Красноградщини.- Електрон. ресурс: http://visti-krasnograd.net/?p=8174, 
вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

Відкрито меморіальну дошку Іванові Гулому // Вісті Красноградщини.- 
2014.- 8 трав. 

Гудзь І. У пам’ять про великого аграрія / І. Гудзь // Слобід. край.- 
2014.- 10 трав. 

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ КИСІЛЯ 
В КРАСНОКУТСЬКОМУ РАЙОНІ 

24 жовтня 2014 року у Краснокутську було відкрито меморіальну 
дошку одному з яскравих представників творчої інтелігенції селища, 
українському письменнику, краєзнавцю, журналісту, почесному громадянину 
Краснокутська – Миколі Олександровичу Кисілю (на будинку, де він 
проживав). 

Література: 
Касяненко Ю. Вшанування таланту / Ю. Касяненко // Промінь 

(Краснокутський р-н).- 2014.- 1 листоп. 
 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ В’ЯЧЕСЛАВА ЄВТУШЕНКА 

У НОВОВОДОЛАЗЬКОМУ РАЙОНІ 
 

 
17 січня 2014 року на будівлі дитячої школи мистецтв у Новій 

Водолазі було відкрито меморіальну дошку для увічнення пам’яті 
колишнього директора школи В.Ю. Євтушенка. 

Довідка: В’ячеслав Юрійович Євтушенко був одним із ініціаторів 
відкриття в Новій Водолазі першої в області районної дитячої художньої 
школи, реорганізатором музичної та художньої шкіл і засновником першої в 
області районної дитячої художньої школи мистецтв з відділеннями: 
художнє, хореографічне, хорове, музичне, театральне. Протягом 39 років 
незмінний директор, художник, викладач образотворчого мистецтва. 

Література: 
Відкрито меморіальну дошку на честь В’ячеслава Євтушенка // Вісті 

Водолажчини.- 2014.- 25 січ. 
Відкриття меморіальної дошки Євтушенку Вячеславу Юрійовичу 

[Електрон. ресурс] // Вісті Красноградщини.- Електрон. ресурс: 

http://visti-krasnograd.net/?p=8174


Нововодолазька селищна рада.- Режим доступу: 
http://www.vodolaga.org/news/2014-01-18-1013, вільний.- Назва з екрану.- 
Текст на екрані укр. мов.  

Открытие мемориальной доски [Електрон. ресурс] // Региональный 
информационный центр Харьковского областного совета.- Режим доступу: 
http://inforegion.kh.ua/ru/1114:otkritie-memorialnoi-doski, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані рос. мов.  

 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЛЮБОВІ СУРКОВОЇ 
У ЧУГУЄВІ 

4 лютого 2014 року у місті Чугуєві на будинку №19 по вул. Кожедуба 
встановили пам’ятну табличку на честь знаної місцевої поетеси Любові 
Іванівні Суркової. 

Напис на меморіальній дошці: «С 1985-1999 г.г. в этом доме жила и 
творила чугуевская поетесса, член союза журналистов СССР Суркова 
Любовь Ивановна. «…Сквозь время сердцем прорастало И вечно в будущем 
живу… ». 

Література: 
Шаульский М. Мемориальная доска Любови Сурковой / Шаульский М. 

// Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 8 февр. 
 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА 

У ЧУГУЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 
 

 
У лютому 2014 року напередодні Дня вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав у Кам’яній Ярузі Чугуївського району на 
будівлі Навчально-виховного комплексу відкрили меморіальну дошку 
загиблому випускнику цієї школи воїну-інтернаціоналісту Олександру 
Васильовичу Михайлову, кавалеру Ордена Червоної Зірки. 

Література: 
У Кам'яній Ярузі відкрили меморіальну дошку воїну-інтернаціоналісту 

[Електрон. ресурс] // Чугуївська районна державна адміністрація.- Режим 
доступу: http://chuguevrda.gov.ua/novosti/804-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-
memorialnu-doshku-vojinu-internatsionalistu, вільний.- Назва з екрану.- Текст 
на екрані укр. мов.  

http://www.vodolaga.org/news/2014-01-18-1013
http://inforegion.kh.ua/ru/1114:otkritie-memorialnoi-doski
http://chuguevrda.gov.ua/novosti/804-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-memorialnu-doshku-vojinu-internatsionalistu
http://chuguevrda.gov.ua/novosti/804-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-memorialnu-doshku-vojinu-internatsionalistu


Шаульский М. В Каменной Яруге открыли мемориальную доску 
воину-интернационалисту / Шаульский М. // Красная звезда (Чугуевский р-
н).- 2014.- 15 февр. 

ПАМ’ЯТНИКИ 
ВОЇНАМ-АФГАНЦЯМ 

У ЧУГУЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 
 

30 квітня 2014 року в селі Мосьпаново Чугуївського району відкрито 
гранітний пам’ятник жителям краю, які загинули 
виконуючи свій інтернаціональний обов’язок. 
Література: 

Пам'ятник воїнам-афганцям встановлено в селі 
Мосьпанове [Електрон. ресурс] // Чугуївська районна 
державна адміністрація.- Режим доступу: 

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/910-pam-yatnik-vojinam-
afgantsyam-vstanovleno-v-seli-mospanove, вільний.- Назва з 
екрану.- Текст на екрані укр. мов.  

Яковенко С.  Памятник воинам-афганцам установлен в 
Мосьпаново / С. Яковенко // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 3 мая. 

 
14 червня 2014 року у селі Леб’яжому Чугуївського району відкрили 

пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам. 
Література: 
Коваленко К. В Лебяжьем открыли памятник воинам-афганцам / К. 

Коваленко // Красная звезда (Чугуевский р-н).- 2014.- 21 июня. 
 
Увічнення пам'яті воїнів-афганців в Чугуївському районі відбулося 

завдяки втіленій в життя програмі громадської організації “Чугуївський 
об’єднаний Союз інвалідів Афганістану”. 

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/910-pam-yatnik-vojinam-afgantsyam-vstanovleno-v-seli-mospanove
http://chuguevrda.gov.ua/novosti/910-pam-yatnik-vojinam-afgantsyam-vstanovleno-v-seli-mospanove



