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МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ШАЛІМОВА

13  січня  2015  року відкрили  меморіальну  дошку  відомому  хірургу,
Герою  України,  професору Олександру  Олексійовичу  Шалімову.
Пам’ятний знак розташовано на будівлі, де проживав О.А. Шалімов, за
адресою вул. Данилевського, 38.

Довідка: Олександр  Олексійович  Шалімов  народився  20  січня  1918
року в Липецькій області. З середини 1950-х років жив і працював у Харкові,
а з 70-х – у Києві. Олександр Шалімов запровадив нові методи операцій при
захворюваннях  органів  травлення,  серця,  онкологічних  захворюваннях,
провів  близько  40  тис.  операцій,  сотні  тисяч  консультацій  і  став  автором
більше  ста  наукових  винаходів.  Крім  цього  він  заснував  два  дослідних
інститути  і  власну  хірургічну  школу.  Олександр  Шалімов  став  першим
лікарем,  який  зробив  вдалу  пересадку  підшлункової  залози  хворому  на
діабет.

Доктор  медичних  наук,  професор,  академік  НАНУ  і  АМНУ,  був
почесним директором Київського НДІ хірургії та трансплантації, завідувачем
відділом хірургії печінки, жовчних протоків і підшлункової залози, головним
хірургом  Міністерства  охорони  здоров’я  України,  головним  редактором
журналу  «Клінічна  хірургія»,  головою  Наукового  товариства  хірургів
України. Також був членом Міжнародної спілки хірургів, Асоціацій хірургів
Австрії,  Німеччини,  України,  Росії.  Заслужений лікар  РРФСР,  заслужений
діяч  наук  УРСР.  Лауреат  Державної  премії  УРСР  та  СРСР,  Герой
Соціалістичної Праці, Герой України. Нагороджений орденом «За заслуги» II
ст. і I ст. Почесний громадянин Харкова. 

Помер  29  лютого  2006  року,  похований  на  Байковому  кладовищі  в
Києві.

Література:
Ефанова М. Ученики Александра Шалимова написали о нем книгу / М.

Ефанова // Веч. Харьков.- 2015.- 15 янв.
На  вулиці  Данилевського  встановили  меморіальну  дошку  академіку

Шалімову  [Електрон.  ресурс]  //  Офіційний сайт  Харківської  міської  ради,



міського  голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-vulitsi-danilevskogo-vstanovili-
memorialnu-doshku-akademiku-shalimovu-26661.html,  вільний.-  Назва  з
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Памяти почетного харьковчанина // Харьк. известия.- 2015.- 15 янв.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЮЛІЯ ЦАУНЕ

18  березня  2015 року на фасаді  трьохповерхового будинку по вул.
Сумській, 44/2,  зведеного у 2012 році за проектом Юлія Цауне, відкрили
меморіальну дошку архітектору.

Автор меморіальної дошки – харківський Олександр Рідний.
Довідка: Життя  Юлія  Цауне тісно пов’язане  із  Харковом.  Латиш за

походженням,  інженер,  архітектор,  художник  та  викладач,  працював  у
Харкові з 1891 року після закінчення Петербурзької академії мистецтв.

Тут  він  трудився  помічником  начальника  дільниці  служби  колії
Управління Курсько-Харково-Севастопольської залізниці у 1895 році. 

У  1896  році  разом  із  Д.  Шпілером  будує  залізничний  вокзал  за
проектом С. Загоскіна.

Викладав  у  харківських  гімназіях  малювання  та  архітектурне
креслення,  планування,  проектування  –  у  будівельному  інституті,
технологічному технікумі, згодом отримав ступень професора.

Багато будинків, споруджених за проектами Юлія Цауне, мають статус
архітектурних пам'яток місцевого значення. Серед них житлові будинки по
вул. Демченка, приватна Вознесенька гімназія в Провіантському пров., нині
пров.  Мар'яненка,  4,  торговий  дім  по  вул.  Єкатеринославській,  нині
Полтавський  Шлях,  57,  прибутковий  будинок  по  вул.  Революції,  18,
житловий будинок по вул. Сумській, 44, синагога в пров. Мордвинівському,
нині Харківський планетарій по пров. Кравцова, 15 тощо.

Література:
В память о харьковском латыше // Харьк. известия.- 2015.- 21 марта.
Ковальская Е. На Сумской увековечили память латвийскому зодчему /

Е. Ковальская // Веч. Харьков.- 2015.- 21 марта.
У  Харкові  відкрили  меморіальну  дошку  архітекторові  Юлію  Цауне

[Електрон.  ресурс]  //  Харьковский  областной  совет.-  Режим  доступу:
http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/news/u-harkovi-vidkryly-memorialnu-doshku-
arhitektorovi-yuliyu-tsaune-10153.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-  Текст  на
екрані укр. мов. 

http://www.oblrada.kharkov.ua/uk/news/u-harkovi-vidkryly-memorialnu-doshku-arhitektorovi-yuliyu-tsaune-10153.html
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МЕМОРІАЛ
ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДУ ВІРМЕН

24  квітня  2015  року в  Харкові,  на  території  храму  Вірменської
апостольської  церкви  Святого  Воскресіння  відкрито
Меморіал  жертвам  геноциду  вірмен  в  Османській
імперії.

Довідка: Геноцид вірмен був здійснений в 1915 році
на територіях, контрольованих Османською імперією. 24
квітня 1915 р. у Константинополі почалися масові арешти
вірменської  інтелектуальної,  релігійної,  економічної  і
політичної  еліти.  В  результаті  політики  геноциду
загинуло не менше 600 тис.  вірмен (оцінки доходять до
1,5 млн).

Література:
Трагедия не должна повториться // Харьк. известия.-

2015.- 28 апр.
У  Харкові  відкрито  меморіал  жертвам  геноциду  вірмен  [Електрон.

ресурс] // РБК-Україна.- Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/news/harkove-
otkryt-memorial-zhertvam-genotsida-1429884710.html,  вільний.-  Назва  з
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

СТЕЛА З ІМЕНАМИ ГЕРОЇВ-ЗЕМЛЯКІВ
НА МЕМОРІАЛІ СЛАВИ

6 травня 2015 року на Меморіалі Слави у Лісопарку відкрили стелу з
іменами героїв-земляків, нагороджених вищими державними нагородами
часів війни.

На  стелі  увічнені  імена  260  героїв.  У  їх  числі  –  три  двічі  Героя
Радянського Союзу, 224 Героя Радянського Союзу, 31 повний кавалер ордена
Слави, двоє – чотири рази нагороджені медаллю «За відвагу».

Крім імен героїв,  на стелі  також з'явився
напис «Харків – місто воїнської слави», а
також  стилізована  зірка  з  датою
визволення  Харкова  в  центрі  –  «23
серпня».
Ініціатором  розмістити  на  вже  існуючій
стелі  меморіалу  імена  героїв-земляків

виступила  громадська  організація  «Харківський  клуб  «Генерал»,  яка
звернулася  з  відповідним  проханням  до  Харківського  міського  голови

http://www.rbc.ua/ukr/news/harkove-otkryt-memorial-zhertvam-genotsida-1429884710.html
http://www.rbc.ua/ukr/news/harkove-otkryt-memorial-zhertvam-genotsida-1429884710.html


Геннадія  Кернеса.  Представники  організації  виконали  величезну  роботу  в
архівах, для того щоб скласти список цих імен. Фінансування, проектування
та  будівельні  роботи  взяла  на  себе  харківська  асоціація  «Регіональне
будівництво».

Зазначається, що громадська організація готова продовжити цю роботу
– на стелі є місце для нових прізвищ.

Література:
Ефанова  М.  Каждый  пятидесятый  Герой  Советского  Союза  –

харьковчанин / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2015.- 12 мая.
На  Мемориале  Славы  открыли  стелу  с  именами  героев  Великой

Отечественной  войны  [Електрон.  ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської
міської  ради,  міського  голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-memoriali-slavi-vidkrili-stelu-z-imenami-
geroiv-velikoi-vitchiznyanoi-viyni-27874.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст
на екрані рос. мов. 

Стела героев // Харьк. известия.- 2015.- 7 мая.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА
НА ЧЕСТЬ ОРДЕНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

6  травня 2015  року  на  будівлі  школи № 100  ім.  А.  С.  Макаренка
відкрили меморіальну дошку на честь ордена Богдана Хмельницького.

Саме тут, у Помірках, в 1943 році кінорежисер Олександр Довженко
запропонував  члену  військової  ради  1-го  Українського  фронту  Микиті
Хрущову  заснувати  орден  за  визволення
України.  Підтвердження  цього  факту  є  в
п'ятому  томі  щоденникових  записів
Олександра Довженка.

На  гранітній  меморіальній  дошці  –
барельєфи ордена  трьох  ступенів.  На  ній
також  зазначено,  що  орденом  Богдана
Хмельницького нагороджені 7 тис. 375 осіб, з них 313 – орденом I ступеня, 1
тис. 540 – II ступеня і 5 тис. 522 – III ступеня. 

Автор  меморіальної  дошки  –  відомий  харківський  скульптор
Олександр Рідний.

Довідка: Орден  Богдана  Хмельницького  в  трьох  ступенях  був
затверджений указом Президії Верховної Ради СРСР 10 жовтня 1943. Цим же
указом було затверджено статут і опис ордена – ним могли нагороджувати як
полководців,  так  і  солдатів,  як  командирів  партизанських  з'єднань,  так  і
рядових партизанів.

Це  єдиний  орден  в  нагородної  системи  СРСР,  на  аверсі  якого
українською мовою було написано «Богдан  Хмельницький».  В нагородній
системі незалежної України орден було установлено законом від 16 березня
2000 року.

Література:

http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-memoriali-slavi-vidkrili-stelu-z-imenami-geroiv-velikoi-vitchiznyanoi-viyni-27874.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/na-memoriali-slavi-vidkrili-stelu-z-imenami-geroiv-velikoi-vitchiznyanoi-viyni-27874.html


В  Харькове  открыли  мемориальную  доску  в  честь  ордена  Богдана
Хмельницкого [Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради,
міського  голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-na-
chest-ordena-bogdana-khmelnitskogo-27880.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані рос. мов. 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА ЕСТРОВИЧА

7  травня  2015  року  на  будинку  по  вул.  Артема,  6 було  відкрито
меморіальну  дошку  харківському  архітектору  Віктору  Абрамовичу
Естровичу.

Цей будинок архітектор спроектував і сам у ньому жив з 1928 по 1941
роки. Будинок є пам'яткою архітектури. Віктор Абрамович не залишив після
себе жодного фотознімку, тому на пам'ятному знаку розміщений ескіз одного
з двох його портретів.

Серед  будівель,  побудованих  за  проектами  Віктора  Естровича,  –
будинок  по  вул.  Артема,  12,  будівля  НДІ  медичної  радіології  (вул.
Пушкінська, 65), прибуткові будинки (вул. Сумська, 82 та вул. Полтавський
шлях,  22а),  колишній  особняк  купця  Григорія  Гольберга  (вул.  1-ї  Кінної
армії, 104).

Встановлення  меморіальної  дошки  архітектору  профінансували
керівники  Харківського  музею  Голокосту  та  Харківського  обласного
комітету «Дробицький яр».

Довідка: Віктор Абрамович Естрович народився в  1881 році  в  місті
Росієни  Ковенської  губернії  (нині  Литва).  У  1907  році  закінчив
Петербурзький  інститут  цивільних  інженерів.  З  1912  року  працював  у
Харкові. Почав свою творчість у стилі неоренесансу (відмінні риси – тяга до
симетрії,  раціональне  членування  фасадів,  перевага  прямокутних  планів  з
внутрішніми  двориками,  використання  таких  архітектурних  елементів,  як
рустика  і  пілястри),  потім  працював  у  стилі  конструктивного  арт-деко
(синтез  модернізму  і  неокласицизму).  Спеціалізувався  на  проектуванні
житлових будинків і  установ медичного профілю. У грудні 1941 року був
розстріляний в Дробицькому яру.

Література:
У Харкові відкрили меморіальну дошку архітектору Віктору Естровичу

[Електрон.  ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської  міської  ради,  міського

http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-na-chest-ordena-bogdana-khmelnitskogo-27880.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-na-chest-ordena-bogdana-khmelnitskogo-27880.html


голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-
arkhitektoru-viktoru-estrovichu-27883.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ ЗЕМЛЯНСЬКОГО

14 травня 2015 року на будівлі Харківської загальноосвітньої школи
№20  (вул.  Середньоуральська,  16) відкрили  меморіальну  дошку  воїну-
інтернаціоналісту,  колишньому  голові  Червонозаводської  районної
організації Спілки ветеранів Афганістану Ігорю Павловичу Землянському.

Довідка: Ігор Павлович Землянський народився 3 квітня 1967 року в
Харкові в родині робітників. Після закінчення середньої школи вступив на
завод транспортного будівництва слюсарем. У 1985 році був призваний до
лав Радянської армії. Учасник бойових дій в Афганістані, інвалід 2-ї групи.
За відвагу і героїзм в 1987 році був нагороджений орденом Червоної Зірки.

У  1995  році  був  обраний  головою  Червонозаводської  районної
організації  ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).  Неодноразово
був  нагороджений  грамотами  Президії  Української  спілки  ветеранів
Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів),  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  Харківської  міської  ради,  міського  союзу  ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). Помер 23 липня 2011 року.

Література:
Мемориальная  доска  воину-интернационалисту  появилась  на  здании

школы, в которой он учился [Електрон. ресурс] // Новости Харькова.- Режим
доступу: http://lenta.kharkiv.ua/society/2015/05/15/89590.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані рос. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МОЙСЕЯ ФАБРИКАНТА

19  травня  2015  року на  будівлі  Харківської  наукової  медичної
бібліотеки  за  адресою  пл.  Поезії,  5 відкрили  меморіальну  дошку
основоположнику  вітчизняної  щелепно-лицьової  хірургії Мойсею
Борисовичу Фабриканту.

Пам'ятну  дошку  встановили  на  триповерховій  будівлі,  яка  була
збудована на замовлення Мойсея Фабриканта в 1900 році. У 1901 році там на
перших двох поверхах відкрилися його хірургічна лікарня і  ортопедичний
інститут, на третьому поверсі він жив із сім'єю.

http://lenta.kharkiv.ua/society/2015/05/15/89590.html
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Меморіальна  дошка  була  виготовлена  і  встановлена  за  кошти
керівників  Харківського  музею  Голокосту  та  Харківського  обласного
комітету «Дробицький яр» до 150-річчя з дня народження вченого.

Довідка: Мойсей  Борисович  Фабрикант  народився  в  селі  Шумілово
Ольгопольського  повіту  Подільської  губернії  (нині  –  Бершадський  район

Вінницької  області).  У  1889  році  закінчив  з
відзнакою  курс  медичних  наук  Імператорського
Харківського університету.
Під час Російсько-японської (1904-1906) та Першої
світової  (1914-1917)  воєн  оперував  поранених  в
міських  госпіталях  і  у  власній  лікарні.  Також
оперував під час Другої світової війни.
У  1921  році  став  професором  одонтологічного

факультету Харківського медичного інституту, а в 1944 році очолив кафедру
хірургічної  стоматології  Харківського  медичного  стоматологічного
інституту.

Мойсей Фабрикант – автор понад 80 наукових робіт. Багато великих
вчених визнали його як засновника в Радянському Союзі школи щелепно-
лицьової хірургії.

Помер  27  грудня  1951  року  в  квартирі  раніше  власного  будинку,
відібраного більшовиками, на пл. Театральній, 5 (нині – пл. Поезії).

Література:
В память о земляке // Харьк. известия.- 2015.- 21 мая.
У Харкові відкрили меморіальну дошку хірургу Мойсеєві Фабриканту

[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-
khirurgu-moyseevi-fabrikantu-28027.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов. 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПОЛЬСЬКОМУ ПРЕДСТАВНИЦТВУ

22 червня 2015 року у Харкові на будинку по вул. Ольминського, 15 де
у 1924-1934 роки функціонувало Генеральне консульство Польщі відкрили
меморіальну дошку.

Захід  приурочено  до  20-річчя  Генерального  консульства  Республіки
Польща в Харкові.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-khirurgu-moyseevi-fabrikantu-28027.html
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Довідка: У 1921-1924 роках у будинку за адресою: вул. Ольминського,
15 працювала Посольська місія Республіки Польща в Харкові. З 1924 по 1
березня  1934  року  в  Харкові  діяло  Генеральне  консульство,  пізніше
Консульство,  яке  закінчило  свою  діяльність  у  1937  році.  Останнім  його
керівником  був  Тадеуш  Бжезинський,  батько  Збігнєва  Бжезинського  –
американського політика польського походження.

З  1994  року  Генеральне  консульство  РП  у  Харкові  знаходиться  за
адресою:  вул.  Артема,  16.  Своєю  компетенцією  охоплює  східну  частину
України – Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку,
Донецьку і Луганську області.

Література:
У  Харкові  відкрили  меморіальну  дошку,  присвячену  польському

представництву  [Електрон.  ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської  міської
ради,  міського  голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrilasya-memorialna-doshka-
prisvyachena-polskomu-predstavnitstvu-28426.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані укр. мов. 

МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПЕТРА ТРОНЬКА

15  липня 2015  року  на  будівлі  центрального  корпусу  Харківського
національного університету ім. Каразіна встановили меморіальну дошку
на  честь  100-річчя  з  дня  народження  видатного  харківського  вченого,
почесного громадянина Харкова, Героя України Петра Тронька.

Автор  меморіальної  дошки  скульптор,  заслужений  діяч  мистецтв
України  Олександр  Рідний. Меморіальний  знак  виконано  із  каменю  та
бронзи.

Другу  меморіальну  дошку  на  честь  почесного  громадянина
Богодухова Петра Тимофійовича Тронька було відкрито 10 липня 2015
року у м.Богодухові.

Пам’ятку  із  портретом  Петра  Тимофійовича  та  написом  «Я  тобою,
Україно,  живу…»  розмістили  на  фасаді  Богодухівського  ліцею  №3, чим
увіковічнили пам’ять про колишнього учня 7-річної трудової школи №3.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrilasya-memorialna-doshka-prisvyachena-polskomu-predstavnitstvu-28426.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrilasya-memorialna-doshka-prisvyachena-polskomu-predstavnitstvu-28426.html


Довідка: Петро Тимофійович Тронько народився 12 липня 1915 р.  в
селі  Заброди  на  Богодухівщині.  В  1948  р.  закінчив  історичний  факультет
Київського  університету.  Доктор  історичних  наук  (1968  р.),  професор,
академік  АН  УРСР,  згодом  –  НАН  України  (з  1978  р.).  Працював
заступником голови Ради Міністрів УРСР (1961–1978 рр.), керував відділом
історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії  АН УРСР (з 1979 р.),  у
1990 р. очолив відроджену Всеукраїнську (з 2008 р. – Національну) спілку
краєзнавців України. 

Петро  Тронько  був  одним  із  засновників  і  першим  головою
Українського  товариства  охорони  пам'яток  історії  та  культури.  За  його
ініціативою  було  відкрито  Меморіальний  комплекс  «Національний  музей
історії  Великої  Вітчизняної  війни 1941-1945 років» у Києві,  Національний
музей  народної  архітектури та  побуту  України  в  Пирогово,  Музей  історії
запорізького  козацтва  на  острові  Хортиця,  Шевченківський  національний
заповідник у Черкаській  області  та  ін.  Крім цього,  під  його керівництвом
була  видана  «Історія  міст  і  сіл  УРСР»  в  26-ти  томах,  розпочато  видання
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією».

Вчений був відзначений Державною премією СРСР в  галузі  науки і
техніки та іншими орденами і  медалями СРСР і  України, йому присвоєно
звання Героя України.

Професійна  діяльність  Петра  Тронька  була  тісно  пов'язана  з
каразінським  університетом:  в  2003  році  його  обрали  першим  головою
Наглядової  ради  університету,  в  1997  році  –  почесним  доктором
університету. Його ім'ям названо університетський Центр краєзнавства.

Література:
Богодухів  TV. Вшанували пам’ять П.Т.Тронька [Електрон.  ресурс]  //

Міський  портал  –  Богодухів.-  Режим  достуау:  http://tv.bogodukhov-
city.com.ua/svyata/147-bogoduhv-tv-vshanuvali-pamyat-pttronka.html,  вільний.-
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Він жив Україною // Слобід. край.- 2015.- 11 лип.
Встановлено  меморіальну  дошку  на  честь  почесного  громадянина

Богодухова  Петра  Тронька  [Електрон.  ресурс]  //  Національна  спілка
краєзнавців  України.-  Режим  доступу:  http://nsku.org.ua/?p=6200,  вільний.-
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

У Харкові  встановили меморіальну дошку вченому Петрові  Троньку
[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-
vchenomu-petrovi-tronku-28641.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-  Текст  на
екрані укр. мов. 

Вшанували пам’ять П.Т. Тронька // Маяк (Богодухівський р-н).- 2015.-
17 липня.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-memorialnu-doshku-vchenomu-petrovi-tronku-28641.html
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МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ М.Я. БЕЗСОНОВА

14 серпня 2015 року на будинку по вул. Дарвіна, 19а було відкрито
меморіальну  дошку  першому  керівнику  Харківського  метрополітену
Миколі Яковичу Безсонову.

Відкриття  пам'ятного  знаку  відбулося  за  ініціативи  колективу
підприємства  і  було  приурочене  до  40-ї  річниці  пуску  першого  поїзда

Харківського метрополітену.
Автор  меморіальної  дошки  –  харківський
скульптор Олександр Рідний.
Довідка: Микола  Якович  Безсонов  керував
Харківським метрополітеном з 1974 по 1984
рік.  22  серпня  1975  року  на  станції
«Московський проспект» відбувся мітинг, на

якому  начальник  «Харківметробуду»  передав  символічний  ключ  від
метрополітену його першому начальнику Миколі Безсонову, а 23 серпня, в
день  32-ї  річниці  визволення  Харкова  від  нацистських  загарбників,  двері
метрополітену були відкриті для городян.

Література:
У  Харкові  встановили  меморіальну  дошку  першому  начальнику

метрополітену [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-
pershomu-nachalniku-metropolitenu-28906.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані укр. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНІЯ КОТЛЯРА

15  вересня  2015  року  в  Харківському  національному  університеті
радіоелектроніки  відкрили  меморіальну  дошку  Герою  Небесної  сотні
Євгенію Миколайовичу Котляру.

Довідка: Євгеній  Котляр  навчався  в
ХНУРЕ  з  1998  по  2002  роки,  закінчив
факультет  комп'ютерної  інженерії  та
управління,  був  активним  учасником
євромайдану,  членом  Самооборони  Майдану,
трагічно  загинув  20  лютого  2014  на  вул.
Інститутській  у  Києві  від  кулі  снайпера.  23
лютого його поховали на міському кладовищі

№17. Як і всім Героям Небесної сотні,  йому було присвоєно звання Героя
України (Указ Президента України від 21 листопада 2014 року).

Література:
В  Харькове  установили  памятный  знак  Герою  Небесной  сотни

[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-pershomu-nachalniku-metropolitenu-28906.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vstanovili-memorialnu-doshku-pershomu-nachalniku-metropolitenu-28906.html


http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-
geroyu-nebesnoi-sotni-29291.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
рос. мов.

Козинец А. В память о героях Небесной сотни может появиться сквер /
А. Козинец // Веч. Харьков.- 2015.- 3 окт.

ПАМ’ЯТНИК
ГЕТЬМАНУ САГАЙДАЧНОМУ

22 серпня 2015 року у Харкові, в сквері на перетині Червоношкільної
набережної  з  Московським  проспектом було  відкрито  пам'ятник
гетьману Війська Запорізького Петру Конашевичу-Сагайдачному. 

Історія  пам'ятника  Сагайдачному досить  непроста.  У 2008 році  його
встановили в  Севастополі,  але  коли сталася  анексія  Криму,  місцева  влада
демонтувала монумент і  хотіла його утилізувати. У 2014 році з  ініціативи
Харківського міського голови Геннадія Кернеса були проведені переговори, в
результаті  яких  вдалося  переконати  севастопольську  владу  передати
пам'ятник до Харкова.

Довідка: Петро  Конашевич-Сагайдачний  –  гетьман  Війська
Запорозького,  кошовий  отаман  Запорізької  Січі,  організатор  успішних
походів запорізьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії,
меценат православних шкіл.

Література:
Галич  Н.  Памятник-переселенец  обосновался  на  Красношкольной

набережной / Н. Галич // Веч. Харьков.- 2015.- 23 июля.
У  Харкові  відкрили  пам'ятник  гетьману  Сагайдачному  [Електрон.

ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської  міської  ради,  міського  голови,
виконавчого  комітету.-  Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-
29016.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЕФРОСА

23 вересня 2015 року у Харкові по вул. Потебні, 12/14 встановили
меморіальну  дошку  режисерові  театру  і  кіно Анатолію  Васильовичу
Ефросу.

Саме  в  цьому будинку  народився  й  прожив до  сорок  першого  року
видатний режисер. Відкриття пам'ятного знаку приурочено до 90-річчя від
дня народження А. Ефроса.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-29016.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-29016.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-geroyu-nebesnoi-sotni-29291.html
http://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-kharkovi-vstanovili-pamyatniy-znak-geroyu-nebesnoi-sotni-29291.html


Довідка: Анатолій Васильович Ефрос (справжнє ім'я – Натан Ісаєвич
Ефрос)  –  видатний  радянський  театральний  і  кінорежисер,  педагог,
заслужений діяч мистецтв РРФСР – народився в Харкові 3 червня 1925 року.
Був  режисером  Московського  театру  ім.  Ленінського  комсомолу,
Московського драматичного театру на Малій Бронній, Московського театру
драми і комедії на Таганці. 

Анатолій  Ефрос  створив  низку  спектаклів,  що  стали
класикою радянського  театру,  в  їх  числі  «Три  сестри»  і
«Вишневий сад» Чехова, «Ромео і Джульєтта» і «Отелло»
Шекспіра,  «Одруження»  Гоголя,  «Дон  Жуан»  Мольєра.
Анатолій Ефрос – автор низки телеспектаклів і книг.
Література:
Ефанова  М.  В  Харькове  увековечат  память  режиссера
Анатолия Эфроса / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2015.- 19
сент.

Мемориальная  доска  Эфросу.  Харьков  помнит  своих  //  Харьк.  известия.-
2015.- 26 сент.

У  Харкові  увічнили  пам'ять  режисера  Анатолія  Ефроса  [Електрон.
ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської  міської  ради,  міського  голови,
виконавчого комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-
kharkovi-uvichnili-pamyat-rezhisera-anatoliya-efrosa-29400.html,  вільний.-
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ВЛАДИСЛАВА ЗУБЕНКА

29  вересня  2015  року  в  Українському  державному  університеті
залізничного  транспорту встановили  пам’ятну  дошку  Герою  Небесної
сотні Владиславу Віталійовичу Зубенку.

Випускник  факультету  управління  процесами  перевезень  2013  року,
Владислав Зубенко був смертельно поранений під час минулорічних подій у
Києві. Як і всім Героям Небесної сотні, йому було присвоєно звання Героя
України.

Довідка: Владислав  Зубенко  був  активним  учасником  Євромайдану,
членом  Самооборони  Майдану.  Був  поранений  20  лютого  2014  року
снайпером, помер 28 лютого в київському Інституті серця.

Література:

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-uvichnili-pamyat-rezhisera-anatoliya-efrosa-29400.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-uvichnili-pamyat-rezhisera-anatoliya-efrosa-29400.html


В університеті  залізничного транспорту відкрили меморіальну дошку
Герою  Небесної  сотні  [Електрон.  ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської
міської  ради,  міського  голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-29465.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані укр. мов.

Козинец А. В память о героях Небесной сотни может появиться сквер /
А. Козинец // Веч. Харьков.- 2015.- 3 окт.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ГЕНРІХА СЕМИРАДСЬКОГО

27  жовтня  2015  року  на  будівлі  бібліотеки  Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна (вул. Університетська, 23)
відкрили меморіальну дошку художнику Генріху Семирадському.

Автор  пам’ятного  знаку  –  скульптор  Олександр
Рідний.
З ініціативою відкрити меморіальну дошку виступила
громадська організація «Харківський клуб «Генерал».

Довідка: Генріх  Іполітович  Семирадський  (24
жовтня 1843 року, Ново-Білгород, Харківська губернія
(нині смт Печеніги, Харківської обл.) – 23 серпня 1902
року,  с.  Стшалково  (тепер  Польща,  похований  у
Кракові)  –  художник,  один  із  найбільших
представників  пізнього  академізму.  Навчався  в

Харкові і Петербурзі, але більшу частину активного творчого життя провів у
Римі.  Найбільш відомий монументальними полотнами на сюжети з  історії
античних Греції та Риму. Також успішно працював у жанрі камерної ідилії,
пейзажу і  портрета.  Займався оформленням театрів  і  приватних інтер'єрів.
Академік і професор Імператорської Академії мистецтв, академій живопису
Берліна, Стокгольма, Рима, Турина, член-кореспондент французької Академії
витончених  мистецтв.  Твори  в  основному  знаходяться  в  музеях  Польщі,
України  та  Росії,  а  також  у  приватних  колекціях.  Персональні  виставки
художника проходили в Польщі в 1903, 1939, 1968 і 1980 роках, але зведеної
експозиції, яка сформувала б енциклопедичне уявлення про Семирадського,
досі створено не було.

Література:
Сергеева  В.  Увековечена  память  талантливого  художника  /  В.

Сергеева // Харьк. известия.- 2015.- 29 окт.
У  Харкові  відкрили  меморіальну  дошку  Генріху  Семирадському

[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-
genrikhu-semiradskomu-29760.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-genrikhu-semiradskomu-29760.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-vidkrili-memorialnu-doshku-genrikhu-semiradskomu-29760.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/-29465.html


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ІВАНА ОСИПОВА

17 листопада 2015 року в рамках святкування 130-річчя НТУ «ХПІ»
відбулося  відкриття  пам'ятної  дошки  ректору  Харківського
технологічного інституту (1915–1918 років),  відомому вченому в  галузі
органічної  хімії  та  термохімії,  доктору  хімії,  заслуженому  професору
Івану Павловичу Осипову.

Дошку  розміщено  на  одній  з  найстаріших  будівель  університету  —
хімічному корпусі, де жив і працював вчений. 

Автор  –  відомий  харківський  скульптор,  заслужений  діяч  мистецтв
України Олександр Рідний.
Ініціатором  вшанування  пам’яті  І.  П.  Осипова  є
випускник  НТУ  «ХПІ»  1978  року,  народний  депутат
України 5-го та 6-го скликань В. Г. Камчатний.
Довідка: Професор Іван Павлович Осипов (1855-1918)
народився в Харкові.  Після закінчення 2-ї Харківської
чоловічої гімназії навчався в Харківському університеті
на фізико-хімічному відділенні. Його наставником був
засновник сучасної  фізичної  хімії,  майбутній академік
М.  М.  Бекетов,  і  вже  першою  серйозною  роботою,

дослідження  явища  ізомерії  на  прикладі  амилена,  він  зумів  зацікавити
багатьох  вчених,  включаючи  Д.  І.  Менделеева.  Магістерська  дисертація
присвячувалася  дослідженню  ізомерії  фумарової  і  малеїнової  кислот,  а
докторська  –  вивченню  теплоти  горіння  органічних  сполук  в  її  зв'язку  з
явищами ізомерії,  гомології  і  конституції.  Після закінчення навчання І.  П.
Осипов залишився працювати в університеті.

З  1906 року І.  П.  Осипов перейшов до Харківського технологічного
інституту,  а  в  1915  році,  в  розпал  першої  світової  війни  і  при  гострій
необхідності  виконання військових замовлень, він на три роки очолив цей
вуз. Вже через рік, при активній участі вченого був створений і Харківський
жіночий політехнічний інститут, директором якого за сумісництвом став І. П.
Осипов.

Автор трьох підручників з хімії, які потім багато разів перевидавалися,
активний популяризатор хімічної науки, володів чотирма мовами, перекладав
наукові праці зарубіжних колег, з багатьма з яких був особисто знайомий –
П.Бертло, Ф. Кекуле, А. Ле-Шательє, Ш. Фрідель та ін. Його авторитет був
визнаний вітчизняним і  зарубіжним науковими спільнотами:  він очолював
Товариство фізико-хімічних наук при Харківському університеті, був членом
Російського  фізико-хімічного  товариства,  Паризького  і  Берлінського
хімічних товариств.

Література:
В  НТУ  «ХПІ»  відкрили  пам’ятну  дошку  відомому  хіміку  Івану

Осипову  [Електрон.  ресурс]  //  Национальний  технический  университет
"Харьковский  политехнический  институт".-  Режим  доступу:



http://www.kpi.kharkov.ua/ua/news/view/?id=619,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані укр. мов.

ПАМ’ЯТНИК
ПЕРШОМУ ІНЖЕНЕРУ

18  листопада  2015  року  на  території  навчального  містечка
Національного  технічного  університету  «Харківський  політехнічний
інститут» біля головної алеї вузу відкрили пам'ятник Першому інженеру
ХТІ випуску 1890 року. 

Пам'ятник  встановлений  в  день  130-річчя  вишу  з  ініціативи  та  за
рахунок власних коштів Асоціації випускників НТУ «ХПІ»
і присвячений  всім  інженерам  минулих,  нинішніх  і
майбутніх поколінь. 

Автор  скульптурної  композиції  —  відомий
харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов.

Основа  композиції  —  струмінь  води,  на  якій
розміщується перший випускник і його викладач, за ними
—  арка  першого  корпусу  університету,  потім  об'ємні
зображення  того,  чим  знаменитий  НТУ  «ХПІ»  —  від
паровоза до ракети.  Постамент виготовлений з граніту,  а

основу пам'ятника — з двох матеріалів: міді та бронзи. Автор називає таку
комбінацію незвичайною і  здатної  здивувати.  Висота пам'ятника Першому
інженеру — 6 метрів, розмір постаменту — 4х4 метри.

Література:
Ефанова М. В городе установят памятник инженерам / Ефанова // Веч.

Харьков.- 2015.- 11 авг.
Пам'ятник Першому інженеру відкрили в день 130-річчя НТУ «ХПІ»

[Електрон. ресурс] // Пресс-служба Национальний технический университет
"Харьковский  политехнический  институт".-  Режим  доступу:
http://blogs.kpi.kharkov.ua/press/post/2015/11/18/monument_UA.aspx,  вільний.-
Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.

http://blogs.kpi.kharkov.ua/press/post/2015/11/18/monument_UA.aspx
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/news/view/?id=619


ПАМ’ЯТНИК НА МІСЦІ ПОХОВАННЯ
ГАЛИНИ ШЕВЕЛЬОВОЇ

17 листопада 2015 року на міському кладовищі №9 (вул. Клочківська,
335, сектор 11) відбулося відкриття та освячення оновленого меморіалу
на місці поховання нашої землячки, співачки Галини Шевельової.

Ініціював оновлення пам'ятника завідувач церковно-історичним музеєм
Харківської єпархії протодиякон Максим Талалай.

Довідка: Галина Костянтинівна Шевельова народилася 26 грудня 1952
року у Харкові,  співачка,  солістка  ВІА «Здравствуй,  песня!».  У 1975 році
закінчила  заочне  відділення  економічного  факультету  Харківського
державного  університету  харчування  і  торгівлі.  Працювала  диктором  в
харківському Будинку торгівлі. З дитинства займалася співом. В юності була
солісткою одного з кращих міських оркестрів, пізніше виступала в ресторані
«Кристал».  У  1978  році  музикант  Аркадій  Хаславський  запросив  її
працювати  у  створеному  ним  ВІА  «Здравствуй,  песня!».  Галина  стала
провідною  солісткою.  Пісні  «Старый  костер»,  «Вокруг  любви»,  «Синий
иней»,  «Давай  уедем к  морю» стали  хітами того  часу.  У другій  половині
1980-х  виступала  у  новому  проекті  Хаславського  «Вокально-Оркестрова
Концертна  Студія»  (ВОКС).  Було  випущено  більше  30  платівок  і
магнітоальбомів співачки. Галина Шевельова загинула 26 червня 1991 року у
своїй московській квартирі під час пограбування.

Література:
Завтра  в  Харкові  відкриють  пам'ятник  співачці  Галині  Шевєльовій

[Електрон.  ресурс]  //  Офіційний  сайт  Харківської  міської  ради,  міського
голови,  виконавчого  комітету.-  Режим  доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/zavtra-v-kharkovi-vidkriyut-pamyatnik-
spivachtsi-galini-sheveloviy-29970.html,  вільний.-  Назва  з  екрану.-  Текст  на
екрані укр. мов.

Ефанова  М.  Горожане  открыли  обновленный  памятник  знаменитой
землячке / М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2015.- 21 нояб.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕГА СОЇЧА

25 грудня 2015 року у Харкові на фасаді будинку по вул. Миру, 5, де
жив  директор  ДП  "Завод  ім.  Малишева"  у  1965-1975  роках  Олег
Владиславович Соїч, встановили меморіальну дошку.

http://www.city.kharkov.ua/uk/news/zavtra-v-kharkovi-vidkriyut-pamyatnik-spivachtsi-galini-sheveloviy-29970.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/zavtra-v-kharkovi-vidkriyut-pamyatnik-spivachtsi-galini-sheveloviy-29970.html


Відкриття  дошки  приурочено  до  100-річчя  з  дня  народження  Олега
Соїча  за  ініціативи  профспілкового  комітету  і  за  підтримки  адміністрації
підприємства.

За 10 років своєї роботи на посаді директора О.В. Соїч багато зробив
для підприємства і міста.

Під  керівництвом  Соїча  утворилися
Харківське  КБ з  двигунобудування  та  Харківське
КБ  з  машинобудування,  налагоджено  серійне
виробництво  танка  Т-64  з  подальшими
модифікаціями  Т-64А  і  Т-64К.  З  його  ім’ям
пов’язане  будівництво  житлових  заводських
мікрорайонів,  харківського  метро  (станції

"Спортивна" і "Завод ім.Малишева"), благоустрій 17-ї лікарні.
Література:
У  Харкові  вшанували  пам'ять  директора  заводу  ім.  Малишева

[Електрон.  ресурс]  //  Укрінформ.-  Режим  доступу:
http://www.ukrinform.ua/rubric-regions/1937343-u-harkovi-vshanuvali-pamyat-
direktora-zavodu-im-malisheva.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані
укр. мов.

Легендарному  директору  заводу  Малишева  встановили  меморіальну
дошку  [Електрон.  ресурс]  //  Стрічка  новин  Харкова.-  Режим  доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/society/2015/12/26/112100.html,  вільний.-  Назва  з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.

Пам’ятні знаки на честь земляків, встановлені у 2015 році
в населених пунктах Харківської області

ПАМ’ЯТНИК 
ВОЇНАМ-АФГАНЦЯМ В САХНОВЩИНІ

8 травня 2015 року у  селищі Сахновщина відкрили стелу воїнам-
інтернаціоналістам.

На  пам'ятнику,  присвяченому  загиблим  в  Афганістані  жителям
Сахновщини,  вигравіювали  їх  імена:  Леонід
Пожидаєв загинув у 1984 році, Микола Ігнатко –
в 1988 році.
Література:
В  Сахновщинском  районе  открыли  памятник
воинам-афганцам  [Електрон.  ресурс]  //  Лента
новостей  Харькова.-  Режим  доступу:

http://lenta.kharkiv.ua/society/2015/05/08/88465.html, вільний.- Назва з екрану.-
Текст на екрані рос. мов. 

Сорока С. Останній із пам’ятником / С. Сорока // Слобід. край.- 2015.-
12 трав.

http://lenta.kharkiv.ua/society/2015/05/08/88465.html
http://uanews.kharkiv.ua/society/2015/12/26/112100.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-regions/1937343-u-harkovi-vshanuvali-pamyat-direktora-zavodu-im-malisheva.html
http://www.ukrinform.ua/rubric-regions/1937343-u-harkovi-vshanuvali-pamyat-direktora-zavodu-im-malisheva.html


ПАМ’ЯТНИК
МАТЕРІ-ВДОВІ У БЛИЗНЮКАХ

9 травня 2015 року смт. Близнюки біля Меморіалу Слави відкрито
пам’ятний знак «Матері-вдові».

*«Жінка-мати,  берегиня  роду  людського  з
красивим,  наповненим  любов’ю  обличчям,  зі
спокійним врівноваженим характером – такою завжди
повинна вона бути. Та... на жаль, часто на жіночу долю
випадають  страшні  випробування,  які  несе  за  собою
війна...

Все  витримає  жінка,  найбільший  тягар  звалить
на тендітні плечі, тільки б мир був на землі та поряд
живі, здорові та щасливі її чоловік та діти...»

Ініціював ідею історик Микола Філімонович Гладкий.
Література:
*Без  свята  немає  святині.  Кришталяться  будні  у  часі!  А  Мати  –

найстарша Богиня в сімейному іконостасі // Нове життя (Близнюківський р-
н).- 2015.- 9 трав.

Без  свята  немає  святині.  Кришталяться  будні  у  часі!  А  Мати  –
найстарша Богиня в сімейному іконостасі [Електрон. ресурс] // Нове життя.-
Режим  доступу: http://novezhitya.com.ua/index.php/novosti/novostirayona/702-
2015-06-22-13-43-34, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ І.М. ЗАСЯДЬКА

У КРАСНОГРАДІ

15  липня 2015  року  у  м.  Краснограді на фасаді  адміністративної
будівлі  КП  «Водоканал» встановлено  меморіальну  дошку  колишньому
директору підприємства Івану Михайловичу Засядьку.

Ініціювали пропозицію колектив  «Водоканалу»  за  підтримки міської
ради.

Довідка: І. М. Засядько очолив «Водоканал» на початку його створення
в  жовтні  1976  року  та  пропрацював  на  цій  посаді  29  років.  Під  його
керівництвом  пройшли  основні  етапи  становлення  та  розбудови
підприємства.  Розпочавши  фактично  з  нуля,  зумів  досягнути  значних

http://novezhitya.com.ua/index.php/novosti/novostirayona/702-2015-06-22-13-43-34
http://novezhitya.com.ua/index.php/novosti/novostirayona/702-2015-06-22-13-43-34


результатів. Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
стали доступними великій кількості містян.

За трудові досягнення був відзначений багатьма нагородами, а у 2009
році Івану Засядьку присвоїли звання почесного громадянина Краснограда.

Література:
Вшанували  пам’ять  [Електрон.  ресурс]  //  Вісті  Красноградщини.-

Режим доступу: http://visti-krasnograd.net/?p=12421, вільний.- Назва з екрану.-
Текст на екрані укр. мов. 

Лаптєва  Н.  Відкрито  меморіальну  дошку  /  Н.  Лаптєва  //  Вісті
Красноградщини.- 2015.- 24 лип.

ПАМ’ЯТНИК
ПЕТРУ ВАСИЛЕНКУ У ПЕЧЕНІГАХ

8 серпня 2015 року в селищі Печеніги відкрито бронзовий пам’ятник
землякові,  поетові,  письменнику,  краєзнавцю Петру  Пантелійовичу
Василенку.

Ідея  створення  пам’ятника  належить  президенту  громадської
організації  «Клуб любителів прекрасного» Людмилі Гуляєвій. 
Кошти для його створення та встановлення збирали всією громадою.

Довідка: Петро  Василенко  народився  29  червня  1937  року  в  селі
Мартове Печенізького району.
Агроном  за  фахом,  поет,  журналіст,  краєзнавець,  прозаїк,  літературний
критик, публіцист, перекладач, співець рідного краю за покликанням. Його
ім’я відоме всій Україні. Його праці друкувалися в 13 журналах і 37 газетах,
54  його  вірші  покладені  на  музику  і  виконуються  професійними  та
самодіяльними співаками й художніми колективами. Лауреат обласної премії
ім. О.С.Масельського, був почесним громадянином Печенізького району.

За життя поета називали слобожанським жайвором.
Література:
Гречаний О., Лісна Т. У Печенігах відкрили пам’ятник «жайворонку» /

О. Гречаний, Т. Лісна // Слобід край.- 2015.- 13 серп.
У селищі Печеніги встановлено пам’ятник землякові Петру Василенку

– поетові, письменнику, краєзнавцю [Електрон. ресурс] // Печенізька районна
державна  адміністрація.-  Режим  доступу:  http://www.pechenigi-
rda.gov.ua/2011-05-17-18-40-33/2015-08-11-06-40-12.html,  вільний.-  Назва  з
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

http://www.pechenigi-rda.gov.ua/2011-05-17-18-40-33/2015-08-11-06-40-12.html
http://www.pechenigi-rda.gov.ua/2011-05-17-18-40-33/2015-08-11-06-40-12.html
http://visti-krasnograd.net/?p=12421


ПАМ’ЯТНИК
ЧОРНОБИЛЬЦЯМ В ІЗЮМІ

20  серпня  2015  року  в  Ізюмі  біля  підніжжя  гори  Крем’янець був
відкритий пам'ятник чорнобильцям Ізюмщини.

П'ятиметрова гранітна стела у вигляді хреста з трьома лелеками нагорі
символізує пам'ять про подвиг героїв-ліквідаторів та продовження життя, яку
вони відстояли.

Автор проекту – архітектор Василь Лисенко.
Література:
В Изюме открыли памятник «чернобыльцам»: фото-факты [Електрон.

ресурс]  //  Вечерний  Харьков.-  Режим  доступу:
http://vecherniy.kharkov.ua/news/109970/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані рос. мов. 

Григоренко К. В Ізюмі офіційно відкрили пам’ятник чорнобильцям / К.
Григоренко // Обрії Ізюмщини.- 2015.- 28 серп.

Канунникова  И.  В  Изюме  открыли  памятник  чернобыльцам  /  И.
Канунникова // Веч. Харьков.- 2015.- 27 авг.

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК
ЗАСНОВНИКУ НОВОЇ ВОДОЛАГИ

14 вересня 2015 року у сел. Нова Водолага відкрили пам’ятний знак
засновнику цього населеного пункту Григорію Донцю.

Довідка: Григорій  Донець  зробив  великий  внесок  у  розвиток
Слобожанщини, ставши засновником багатьох слобід і містечок, зокрема, у
1675 році Нової Водолаги.

Література:

http://vecherniy.kharkov.ua/news/109970/


Гаркавець О. У Новій Водолазі увічнили її засновника / О. Гаркавець //
Слобід. край.- 2015.- 17 верес.

Відкрито пам’ятний знак засновнику селища Нова Водолага Григорію
Донцю  [Електрон.  ресурс]  //  Нововодолазька  районна  державна
адміністрація.-  Режим  доступу: http://novovodolaga-
rda.kh.gov.ua/news/348/30019, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов. 

МЕМОРІАЛ ЛІКВІДАТОРАМ 
НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

НА КРАСНОКУТЩИНІ
13  жовтня  2015  року  в  с  Мурафа  Краснокутського  району

відкритий пам’ятний знак на честь вшанування ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС.

Автор пам’ятника – стела, увінчана дзвоном, і
гранітне  полотно  із  зображенням  ядерного
реактора – Володимир Сирота. 

Література:
Відкриття  пам’ятного  знаку  на  честь
вшанування  ліквідаторів  наслідків  аварії  на
ЧАЕС  [Електрон.  ресурс]  //  Харьковская
областная  организация  ВООИ  "Союз

Чернобыль Украины".- Режим доступу: http://www.chernobyl.kh.ua/%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%81-
%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-
%D0%B2%D1%96%D0%B4/, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр.
мов. 

Вороненко Г. Пам’ятник – від слова пам’ять / Г. Вороненко // Промінь
(Краснокутський р-н).- 2015.- 22 жовт.

ПАМ’ЯТНИК
ЗАСНОВНИКУ МІСТА ДЕРГАЧІ

14 жовтня 2015 року у  місті  Дергачі  відкрили пам’ятник козаку
Деркачу, який вважається одним із його засновників.

Постать козака Деркача зі списом у руці виготовлена із бронзи.
На постаменті під статуєю встановлена бронзова табличка з написом:

"Засновник міста козак Деркач 1660".
Пам'ятник знаходиться біля залізничного переїзду на південному в'їзді

у місто Дергачі.
Слобожанщини  та  до  1943  року  мали  назву  Деркачі.  Історики

вважають,  що  поселення  виникло  у  другій  половині  XVII  сторіччя  як

http://www.chernobyl.kh.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%81-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4/
http://www.chernobyl.kh.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%81-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4/
http://www.chernobyl.kh.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%81-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B4/
http://novovodolaga-rda.kh.gov.ua/news/348/30019
http://novovodolaga-rda.kh.gov.ua/news/348/30019


форпост Харківської укріпленої лінії. Назву міста пов’язують з легендарним
козаком  на  прізвисько  Деркач,  якого  вважають  одним  із  засновників
поселення.

Іншим  можливим  походженням  назви  міста  є  птах
деркач (вид crex crex),  який мешкає у цих краях навколо
річки Лопань.

Література:
Остапенко  С.  Відкрито  пам’ятник  у  Дергачах  /  С.

Остапенко // Слово ветерана.- 2015.- 11 – 17 дек.
Остапенко С. Пам'ятник козаку / С. Остапенко // Вісті

Дергачівщини.- 2015.- 26 груд.
Пам'ятник  козаку  Деркачу  –  легендарному

засновнику  міста  Дергачі  [Електрон.  ресурс]  //  Шукач.-
Режим  доступу: http://www.shukach.com/uk/node/47700,  вільний.-  Назва  з
екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

ПАМ’ЯТНИК 
ЧОРНОБИЛЬЦЯМ 

У ЧУГУЇВСЬКОМУ РАЙОНІ
15 грудня 2015 року в с. Коробочкіне, Чугуївського району відбулись

заходи,  під  час  яких  було  урочисто  відкрито  пам’ятний
знак на честь земляків, які приймали участь у ліквідації
аварії на ЧАЕС.

Трохи раніше, у липні, такий монумент з’явився у
селищі  Кочеток. На  черзі  –  Леб’яже,  Малинівка,
Новопокровка, Кам’яна Яруга та Есхар.

Література:
Шаульский М. В крупных советах района установят

памятники  чернобыльцам  /  М.  Шаульский  //  Вестник
Чугуевщины.- 2015.- 19 дек.

Чугуївська  районна  рада.  Офіційний  сайт.-  Режим  доступу:
http://chuguivrada.kh.ua/15-12-2015-roku-novosti/,  вільний.-  Назва  з  екрану.-
Текст на екрані укр. мов. 

http://chuguivrada.kh.ua/15-12-2015-roku-novosti/
http://www.shukach.com/uk/node/47700

