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Передмова 

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека щорічно видає покажчик 

літератури до пам’ятних дат Луганщини. 

„Календар знаменних і пам’ятних дат Луганщини” видається ЛОУНБ з 1973 року. 

В електронному вигляді – з 2002 року. Покажчик містить матеріали про визначні події 

історії, суспільно-політичного, громадського та культурного життя області, ювілеї 

уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язана з Луганщиною. 

Календар адресований науковцям, вчителям, бібліотекарям, працівникам засобів 

масової комунікації, студентам, учням і всім, хто цікавиться краєзнавством. Радимо 

використовувати покажчик для відзначення ювілейних і пам'ятних дат краю. Він 

допоможе в організації книжкових виставок, переглядів, проведенні масових заходів. 

Із переліком знаменних і пам’ятних дат державного та світового значення, 

українських професійних та великих народно-релігійних свят на 2022 рік ви зможете 

ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ТА ЮВІЛЕЇ 2022 РОКУ 

 

 
СІЧЕНЬ 

3 80 років від дня народження Низового Івана Даниловича (1942 – 2011), 

луганського письменника, поета, публіциста, громадського діяча, члена  

Всеукраїнського товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка, лауреата премій 

імені Б. Горбатова, імені Братів Лепких та імені Олекси Гірника,  члена НСПУ з 

1972 року. 

5 85 років  від  дня  народження  Брагіна Бориса Федоровича (1937 –

2001),  фахівця у галузі механіки, доктора технічних  наук (1990), заслуженого 

діяча науки і техніки (1996), Академіка інженерної академії України. Уродженця 

м. Старобільськ Луганської області. 
13 80 років від дня народження Дячука-Ставицького Левка Михайловича (1942 –

2013), піаніста, педагога, заслуженого артиста України (1996), соліста і 

концертмейстера Луганської  обласної філармонії (з 1966 року). 
13 80 років від дня народження Тодика Юрія Миколайовича (1942 – 2007), 

державознавця, доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових 

наук України, завідувача кафедри конституційного права України Національної 

юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, уродженця с. Троїцьке 

Луганської області. 
28 75 років від дня народження Бішарєва Олега Леонтійовича (1947 – 1997), 

письменника, літературознавця, єсеніноведа, першого керівника міжрегіональної 

спілки письменників України в Луганській області, почесного громадянина 

м. Старобільськ 

31 95 років від дня  народження Мащенко Антоніни Михайлівни (1927 – 1943), 

членкині підпільної організації „Молода гвардія”. Нагороджена орденом  

Вітчизняної війни 1-го ступеню і медаллю „Партизану Отечественной войны” 1-го 

ступеню посмертно. Уродженка селища Біловодська Луганської області 

 

 

ЛЮТИЙ 

2 75 років від дня народження Концевого Володимира Павловича (1947 – 1997), 

луганського скульптора, члена НСХУ (1981); створював скульптурні портрети і 

композиції. 

2 65 років із дня народження Курила Віталія Семеновича (1957), українського 

політика, президента Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка, педагога, історика, доктора педагогічних наук, професора, академіка 

Національної академії наук України. Член спілки краєзнавців України. З 1996 року 

очолює обласну краєзнавчу спілку. Голова Луганського обласного товариства 

„Знання”.  Народився у  смт Білокуракине Луганської області. 

4 75 років від дня народження Стрельника Леоніда Петровича (1947 – 2017), 

українського письменника, журналіста, члена НСПУ з 1979 року, уродженця 

с. Оріхове на Луганщині. 

4 70 років від дня народження  Донича Івана Васильовича (1952 – 2010), 

письменника, поета, члена НСПУ з 1995 року. 

12 75 років від дня народження Монастирської Надії Олексіївни (1947 – 2019), 

дизайнерки інтер’єрів, художниці, заслуженої діячки мистецтва України (2011), 

членкині НСХУ (1986). Працювала в галузі художнього проєктування. Брала 

участь у створенні багатьох музеїв Луганська й області 

18 80 років від дня народження Голубенка Олександра Леонідовича (1942), 

ректора Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (1997 – 



2015), заслуженого діяча науки і техніки України (1990), професора, доктора 

технічних наук (1987), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки 

(2004), члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, академіка 

Міжнародної інженерної академії, Почесного залізничника України (1997), героя 

України (2012), Почесного громадянина м. Луганськ (2000). 

23 55 років із дня відкриття військово-патріотичної школи авіації та космонавтики у 

Луганському вищому військовому авіаційному училищі штурманів. Школа 

працювала майже чверть століття і випустила тисячі курсантів. 

25 225 років тому Луганський завод на річці Лугань отримав офіційну назву 

„Луганський ливарний завод” (1797) 

28 105 років із дня народження Бабичева Федіра Семеновича (1917 – 2000), 

українського вченого, фахівця в галузі органічної хімії, Академіка АН України, 

віцепрезидента АН УРСР. Народився в с. Бобрикове Луганської області. 

29 90 років від дня народження Богатикова Юрія Йосиповича (1932 – 2002), 

українського співака (баритон), народного артиста України (1973), був солістом 

Луганської філармонії з 1963 р. Нагороджений орденом „За заслуги” України I, II, 

III ступеня 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

7 95 років від дня народження Алпатова Олександра Федоровича (1927 – 2006), 

футболіста, майстра спорту СРСР, бронзового призера чемпіонату СРСР (1951). 

Виступав у юнацькій команді „Дзержинець” Ворошиловград (1943 – 1946), 

„Динамо” Ворошиловград (1947 – 1949). На тренерській роботі з 1960 року. 

Тренував „Хімік” Сєвєродонецьк (1963 – 1964), „Заря” Луганськ (1964). 

Уродженець м. Луганськ. 

9 65 років від дня народження Неживого Олексія Івановича (1957 – 2019), 

українського письменника-краєзнавця, ученого, журналіста, педагога, професора, 

члена НСПУ, літературознавця. 

13 105 років від дня народження Бірюкова Олексія Петровича (1917 – 1996), 

луганського скульптора, члена НСХУ(1962). 

16 140 років від дня народження Алчевської Христини Олексіївни (1882 – 1931), 

української письменниці, драматурга, прозаїка, поетеси та педагога, нашої 

землячки. 

21 95 років із дня народження Борц Валерії Давидівни (1927 – 1996), підпільниці 

Другої світової війни, учасниці антинациської організації „Молода Гвардія”. 

Нагороджена орденом Червоної Зірки і медаллю „Партизанові Вітчизняної війни” 

1го ступеню. 

25 30 років від часу створення управління Служби безпеки України в Луганській 

області (1992) 

26 30 років тому м. Комунарськ перейменоване в м. Алчевськ (1992). З 2014 року 

місто знаходиться на непідконтрольній Україні території. 

30 110 років від дня народження Огульчанського Олексія Яковича (1912 – 1996), 

письменника, публіциста, лауреат обласної літературної премії імені В. А. Лісняка 

(1967), члена Спілки письменників України з 1967 р., уродженця м. Луганськ. 

 

 

КВІТЕНЬ 

1 95 років від часу відкриття у м. Луганськ станції швидкої допомоги 

3 90 років від дня народження Водовозова Альберта Федоровича (1932), 

українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України з 1989 р., члена 

НСКУ  (1967), уродженця селища Вільхівка Луганської області. 



4 115 років від дня народження  Федченка Василя Харлампійовича (1907 – 1979), 

скульптора, заслуженого діяча мистецтв України з 1956 р., лауреата Державної 

премії імені Тараса Шевченка (1973). 

10 60 років проведений перший випуск металу з печі №1 Стахановського заводу 

феросплавів (1962) (ПАТ „Стахановський завод феросплавів”). 

16 70 років від дня народження Зеленського Олександра Михайловича (1952 – 

2002), луганського художника, члена НСХУ(1987). 

20 95 років з дня народження Луспекаєва Павла Борисовича (1927 – 1970), актора, 

заслуженого артиста РРФСР (1965), Лауреата Державної премії Росії (1997) за 

художній фільм „Біле сонце пустелі”, посмертно). Уродженець м. Луганськ. 

26 85 років від дня народження Мурзенка Володимира Григоровича (1937 – 2017), 

заслуженого шахтаря України, Героя України (2001), Почесного громадянина 

Луганщини (2005) та м. Свердловськ. 2000 року був включений в „Золоту Книгу 

України”. Уродженець с. Провалля Свердловського (Довжанського) району 

Луганської області. 

28 130 років тому введений в експлуатацію содовий завод (ВАТ „Лисичанська сода”  

– первісток хімічної промисловості Донбасу). 

30 75 років від дня народження Закорецької Валентини Миколаївни (1947 – 2010), 

спортсменки-парашутистки, заслуженого майстра спорту, абсолютної чемпіонки 

світу (1976). 

 

 

ТРАВЕНЬ 

4 95 років від дня народження Слєпцова Григорія Кузьмича (1927 – 2003), 

луганського скульптора, члена НСХУ з 1967 року, заслуженого художника 

Української РСР (1983), народного художника України (2003). 

6 115 років від дня народження Гастелло Миколи Францевича (1907 – 1941), 

радянського льотчика, Героя Радянського Союзу (посмертно). У травні 1932 був 

відправлений на навчання в Луганську авіаційну школу льотчиків 

7 50 років від дня відкриття в смт Мілове монументу «Україна – визволителям» 

(1972). Автори меморіального комплексу – скульптори В. Мухін, В. Федченко, 

І. Овчаренко, І. Чумак, архітектори Р. Головченко, А. Егоров, І. Мінько 

14 80 років з дня народження Брумеля Валерія Миколайовича (1942 – 2003), 

легкоатлета, заслуженого майстра спорту СРСР (1961), Олімпійського чемпіона 

(1964), срібного призера Олімпійських ігор (1960), чемпіона Європи (1962 р., 2,16 

м), чемпіона СРСР (1961 – 1963), рекордсмена світу (1961 – 1971). Жив і вчився в 

м. Луганськ. 

26 110 років від дня народження Сліпка Юрія Васильовича (1912 – 1969), поета, 

член НСПУ з 1968 р. З 1948 року жив і працював у м. Кіровськ (м. Голубівка) 

Луганської області, яке з 2014 року знаходиться під окупацією. 

27 55 років від дня відкриття в м. Сіверодонецьк Палацу культури хіміків (1967) 

30 30 років із дня виходу першого номера першої незалежної на Луганщині газети 

„Ракурс” (1992) 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

14 105 років від дня виходу в світ першого номера газети „Донецький пролетарій” 

(газета „Луганская правда”) 

21 100 років від дня народження Аванесова Георгія Амбарцумовича (1922 – 1982), 

українського диригента,  художнього керівника самодіяльного оркестру народних  

інструментів Луганського тепловозобудівного заводу з 1945 року, заслуженого 

діяча мистецтв Української РСР з 1973 року. 



21 15 років від дня відкриття Хреста пам’яті козакам, які брали участь у повстанні 

під керівництвом Кіндрата Булавіна (смт Чорнухине Перевальського району 

Луганської області, яке з 2015 року знаходиться під окупацією) 

22 20 років від часу відкриття у м. Луганськ першої міжнародної універсальної 

виставки „Східна брама України” 

 

 

ЛИПЕНЬ 

9 110 років від дня народження Годлевського Едуарда Вікентійовича (1912 – 

1994), заслуженого художника Української РСР (1977), члена НСХУ, лауреата 

премії імені Молодої гвардії 

18 70 років від дня народження Жиделя Сергія Петровича (1952 – 2019), 

художника-монументаліста, члена НСХУ(1990), заслуженого художника України 

(2018). Працював у галузі мозаїки, розпису, вітража, кераміки 

27 120 років від дня народження Васильєва Сергія Артемовича (1902 – 1977), 

заслуженого діяча мистецтв Української РСР, засновника Луганського музичного 

училища (нині Луганський коледж культури і мистецтв) 

28 20 років з часу першого випуску фахівців Луганської академії внутрішніх справ 

(нині Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка) 

 

 

СЕРПЕНЬ 

4 25 років від часу створення у м. Луганськ регіональної рятувальної служби 

медицини катастроф 

5 110 років від дня народження Бєляєва Бориса Леонідовича (1912 – 1982), 

письменника, літературознавця, історика-публіциста, професора кафедри 

російської та зарубіжної літератури Луганського педінституту (1962 – 74), члена 

НСПУ з 1953 року. 

6 80 років з дня народження Куркіна Володимира Гавриловича (1942 – 2009), 

народного артиста України, актора Луганського обласного українського 

академічного музично-драматичного театру, викладача кафедри театрального 

мистецтва Луганського державного інституту культури і мистецтв (з 2002), 

професора (2007). 

8 85 років від дня народження Дудника Олександра Семеновича (1937 – 2010), 

художника, графіка, члена НСХУ (1989), генерала-хорунжого, отамана 

Луганського козацтва 

17 90 років тому на шахті „Альберт” Первомайського рудоуправління випробуваний 

перший в світі вугільний комбайн (1932), сконструйований механіком 

рудоуправління А. І. Бахмутським. 

18 75 років від дня народження Семенова В’ячеслава Михайловича (1947), 

футболіста, майстра спорту (1970), майстра спорту Міжнародного класу (1972). 

1969 року перейшов до луганської „Зорі”, у складі якої 1972 року став чемпіоном 

СРСР, бронзовим призером літніх Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, 

фіналіст Кубка СРСР 1973 року, ключова фігура в чемпіонському сезоні 1972 

року. 

19 100 років від дня народження Аєдоницького Павла Кузьмовича (1922 – 2003), 

композитора, народного артиста РСФСР (1984), кавалера орденів „За заслуги 

перед Отечеством” 4-го ступеня і ордена Пошани, уродженця с. Троїцьке 

Луганської області. 

22 70 років від дня народження Гайворонської Ганни Андріївни (1952), луганської 

поетеси, члена НСПУ з 1989 року. Мешкає в м. Кремінна Луганської області. 

30 60 років від дня народження Євсєєва Василя Аркадійовича (1962 – 2010), 
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футболіста, майстра спорту міжнародного класу (1986), чемпіона СРСР 1985 і 

1986 років, дворазового володаря Кубка СРСР. У складі „Зорі” виступав з 1980 по 

1982 рік. Один з кращих вихованців луганського футболу, уродженець 

м. Луганська. 

31 80 років з дня народження Самарцева Володимира Івановича (1942 – 2014), 

народного артиста України (1996), соліста-вокаліста Луганської обласної 

філармонії, багато років займався викладацькою діяльністю у Луганському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1 90 років від дня народження Козінцева Володимира Михайловича (1932 – 

1998), інженера-будівельника, генерального директора тресту „Луганськміськбуд” 

(1974 – 96), почесного громадянина міста Луганська (1997). 

3 140 років тому імператорським указом заводське селище Луганський завод і 

селище Кам’яний Брід були перейменовані в місто Луганськ (1882). 

11 85 років від дня народження Сенкевич Нонни Андріївни (1937 – 2012), 

старшого тренера збірної команди області з художньої гімнастики, директорки 

СДЮШОР з художньої гімнастики ФСТ „Україна”, заслуженого працівника 

фізичної культури і спорту України, заслуженого тренера України, Майстра 

спорту СРСР. Нагороджена медалями „За заслуги перед Луганськом”, „За заслуги 

перед Луганською областю”, „За заслуги перед Центральною радою ФСТ 

«Україна»”, грамотою Президента України. 

11 15 років тому Луганському державному університету внутрішніх справ присвоєно 

ім’я його засновника – Едуарда Олексійовича Дідоренка (розпорядження Кабінету 

Міністрів України №729-р від 11.09.2007). 

12 110 років від дня народження Коженовського Олександра Петровича (1912 –

2004), актора, режисера, заслуженого артиста України (1949). Працював у театрі 

юного глядача та драматичному театрі м. Луганськ. 

13 85 років від дня народження Астрова-Шумілова Геннадія Костянтиновича 

(1937 – 2011), гірничого інженера, заслуженого шахтаря Української РСР (1987), 

Героя України (2001), Уродженця м. Красний Луч (м. Хрустальний) Луганської 

області. 

13 110 років від дня народження Черкаського Юрія Ароновича (1912 – 1944), 

письменника, перекладача, уродженця міста Луганськ 

15 80 років від дня народження Лайтарука Андрія Прохоровича (1942 – 2001), 

луганського художника-графіка, члена НСХУ 

15 15 років від дня відкриття в Луганську пам’ятника відомому поетові Михайлу 

Матусовському. Пам’ятник відкритий біля головного корпусу Луганського 

державного інституту культури та мистецтв (від 2012 року – Луганська державна 

академія  культури і мистецтв імені М. Матусовського). 

18 70 років від дня відкриття готелю „Україна” (1952) (проєктна назва „Москва”, до 

1991 року – „Октябрь”). 

24 105 років від дня народження Мізіна Бориса Васильовича (1917 – 1993),  

луганського художника, скульптора, члена НСХУ (1958). 

25 75 років від дня народження Загірняка Михайла Васильовича (1947), доктора 

технічних наук (1996), професора (1993), заслуженого діяча науки і техніки 

України (1997). З 1971 по 2002 роки обіймав посади наукового співробітника, 

старшого викладача, доцента, завідувача кафедри, проректора Східноукраїнського 

національного університету імені В. Даля,  лауреата Державної премії України в 

галузі науки і техніки (2015) та в галузі освіти (2018). Загірняк М.В. заслужений 

тренер України з альпінізму (2011). 2001 року у складі групи українських  



альпіністів у Гімалаях вперше піднявся на пік, названий „Україна”. Від 2007 – 

перший віцепрезидент Федерації альпінізму і скелелазіння України. З листопада 

2002 року обраний ректором Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського та очолює його і нині. Уродженець м. Луганськ. 

30 90 років від дня народження Єгорова Анатолія Михайловича (1932 – 1991), 

архітектора, лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка (1973). 

30 80 років від часу заснування підпільної молодіжної антинацистської організації 

„Молода гвардія”, що діяла у роки Другої світової війни у м. Краснодон (з 2016 

року – м. Сорокине) Луганської області. 

 

 

ЖОВТЕНЬ 

1 100 років від дати утворення Луганської окружної прокуратури (1922) (нині 

Луганська обласна прокуратура). 

2 40 років від часу відкриття в м. Краснодон (з 2016 року – м. Сорокине) 

меморіального комплексу „Непокоренные” (1982), встановленого на місці 

загибелі 71 учасника підпілля „Молода гвардія”. 

6 100 років від дня народження Колесника Миколи (Колесникова  Миколи 

Петровича) (1922 – 1999) – українського письменника, прозаїка, лікаря, члена 

НСП України (1964), уродженця смт Фрунзе (з 2016 року – Сентянівка)  

Слов’яносербського району Луганської області. 

9 315 років від часу козацько-селянського повстання на Дону під проводом козака 

Кіндрата Булавіна, уродженця станиці Трьохізбенської (нині с. Трьохізбенка на 

Луганщині) 

10 85 років від дня народження Кремінського Ярослава Миколайовича (1937 – 

2014), луганського письменника, члена НСПУ з 1995 року, відзначеного 

Міжнародною літературною премією імені Івана Кошелівця та премією 

Пантелейомна Куліша (2007), лікаря, доктора медичних наук (2004), професора 

(2006). 

10 90 років від часу відкриття Старобільського медичного технікуму (1932), одного з 

найстаріших фахових навчальних закладів на Луганщині (з 2017 року – 

комунальний заклад „Старобільський медичний  коледж”). 

12 65 років від дня заснування Ворошиловського гірничо-металургійного інституту 

(1957)  (нині Донбаський державний технічний університет – вищий навчальний 

заклад IV рівня акредитації. Зараз університет є великим регіональним 

навчальним і науковим центром у галузі технічної освіти. Враховуючи складну 

суспільно-політичну ситуацію на Сході України і продовження збройного 

конфлікту, університет проводить свою освітню діяльність у м. Лисичанськ  

відповідно до наказу МОН України від 23.10.2014 №1197). 

14 130 років від дня народження Єрьоменка Андрія Івановича (1892 – 1970), 

Маршала Радянського Союзу, Героя Радянського Союзу (1944), уродженця 

смт Марківка  Луганської області. 

14 85 років від дня народження Меркур’єва Валентина Михайловича (1937 – 

2016) – письменника, поета, журналіста, члена НСПУ з 1983 року, члена 

Міжнародного співтовариства письменницьких спілок, лауреата літературних 

премій імені Б. Л.  Горбатова, імені М. Чернявського. Під час воєнних дій 2014 

року на Сході України у помешкання пана Меркур’єва (м. Певромайськ 

Луганської області) потрапив снаряд, письменник зазнав контузії і поранень. 

17 95 років від дня народження Курлата Йосипа Борисовича (1927 – 2000), поета, 

прозаїка, перекладача, члена НСПУ з 1960 року,  учасника Другої світової війни. 

Засновника щорічного Всеукраїнського фестивалю дитячої поезії «Джерельце» у 

м. Сіверодонецьк. Ім’я Курлата носить Сіверодонецька міська бібліотека для 



юнацтва, на честь поета названо вулицю у цьому місті. 

19 105 років з дня народження Сидоренка Олександра Васильовича (1917 – 1982), 

вченого-геолога, політика, громадського діяча, академіка АН СРСР (1966), 

віцепрезидента АН СРСР з 1975, Героя Соціалістичної Праці, уродженця 

с. Новомикільське Луганської області. 

20 30 років з часу формування Луганського прикордонного загону (1992). 

22 55 років тому на Луганському стадіоні „Авангард” став до ладу критий 

легкоатлетичний манеж облради товариства „Динамо” на 1200 глядачів (1967). З 

2014 року знаходиться на непідконтрольній Україні території. 

25 105 років з дня народження Полянського Дмитра Степановича (1917 – 2001), 

державного діяча. Перебуваючи на державних посадах, багато зробив для 

розвитку Луганщини. Уродженець смт Слов’яносербськ Луганської області. 

26 85 років від дня народження Гринчукова Володимира Володимировича (1937 – 

2010), луганського поета, члена Спілки журналістів України (1993), члена 

Міжнародного Співтовариства Письменницьких Спілок (1993), лауреата премії 

імені М. Матусовського (2002), лауреата літературної премії імені В. Даля, 

лауреата премії імені М. Чернявського (2007), лауреата премії українського 

відділення МСПС: „За внесок у розвиток літератури України” імені Б. Грінченка. 

27 95 років від дня народження Леснічевського Аркадія Олексійовича (1927 – 

2014), генерального директора міжнародних автотранспортних перевезень ВАТ 

„Транскінг”, „Транспеле” і „Лаатранс”, заслуженого працівника автотранспорту 

України (1988), академіка Транспортної Академії України (1997), почесного 

доктора Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (1997), 

депутата Луганської міської ради, учасника бойових дій Другої світової війни, 

почесного громадянина м. Луганськ з 1997 року. 

27 65 років від дня народження Кошель (Половинка) Надії Іванівни (1957), 

поетеси, члена НСПУ з 1999 р. (живе і працює в с. Верхньобогданівна 

Нижньотеплівської територіальної громади Щастинського району Луганської 

області). 

28 45 років від часу відкриття в м. Луганськ скверу Слави героїв громадянської 

війни (1977). 

 

 

ЛИСТОПАД 

1 80 років від дня народження Боярчука Дмитра Івановича (1942) – українського 

прозаїка, члена НСПУ з 1996 року, заслуженого журналіста України, члена 

НСЖУ. 

5 140 років від дня народження Свободіна Григорія Семеновича (1882 – 1971), 

заслуженого артиста Української РСР, художнього керівника та головного 

режисера першого професійного драматичного театру „Шахтарка Донбасу”, 

заснованого в м. Луганськ. 

7 65 років від дня відкриття на площі Мира Палацу Культури в м. Щастя (1957) 

8 105 років від дня створення мiлiцiї в Луганську  (1917) (нині Головне управлiння 

Національної поліції в Луганській області). 

17 40 років з дня народження Сердінова Андрія Вікторовича (1982), уродженця 

м. Луганськ, українського плавця, бронзового призера Олімпійських ігор з 

плавання у складі збірної команди України (2004), дворазового чемпіона Європи, 

триразового переможця Всесвітньої універсіади, заслуженого майстра спорту 

України. Загалом пан Сердінов представляв Україну на трьох Олімпіадах. 

Бронзову олімпійську медаль Андрій Сердінов виборов на афінській Олімпіаді в 

плаванні на 100 метрів стилем батерфляй. Головний тренер національної збірної 

України з плавання (2013 – 2016). 



 

22 100 років від дня народження Хаджинова Георгія Гнатовича (1922 – 1996), 

живописця, працював в області станкового живопису, член НСХУ(1962). 

30 65 років від дня створення Луганської обласної організації Національної спілки 

художників України (1957). 

 

 

ГРУДЕНЬ 

6 45 років від часу відкриття санаторію „Перлина” (1977) у  смт Новопсков 

Луганської області (ТОВ „Новопсковський санаторій «Перлина»”). 

10 70 років від дня народження Шакуна Олександра Дмитровича (1952 – 2017), 

футболіста, заслуженого тренера України. З 1983 року тренер ФК „Зоря”, 

головного тренера ФК „Зоря” (1997). 

12 40 років від часу відкриття меморіального комплексу „Слава” у м. Ровеньки, який 

присвячено пам’яті героїв-молодогвардійців та воїнам, які загинули при 

визволенні міста від німецько-фашистських загарбників (1982). 

14 70 років з дня народження Гончарова Володимира Леонідовича (1952 – 2011), 

відомого дитячого правозахисника, голови правління Луганського обласного 

благодійного фонду „Підліток”, представника Національного фонду соціального 

захисту матерів і дітей „Україна – дітям” в Луганській області, заслуженого 

працівника соціальної сфери України. 

15 95 років тому у м. Луганськ розпочалося місцеве радіомовлення. 

19 70 років від дня заснування газети „Стахановец” – видання Луганського 

верстатобудівного заводу (1952), яка пізніше змінила назву на „Передовик труда”, 

а після відновлення незалежності України – на „Луганский завод”. Нині завод 

перебуває на непідконтрольній Україні території. 

25 110 років від дня народження Рєзнікова Михайла Миколайовича (1912 – 2008), 

першого коменданта Луганського військового гарнізону, полковника, ветерана 

Другої світової війни, Почесного громадянина м. Луганськ. 

26 110 років від дня народження Гончаренка Миколи Гавриловича (1912 – 1997), 

історика, доктора історичних наук, професора Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка, чл. кор. АНУ, лауреата Державної премії 

УРСР в області науки і техніки (1969 р.), почесного громадянина м. Луганськ.  

30 60 років тому Указом Президії Верховної Ради УРСР (1962) м. Сіверодонецьк з 

смт Сиротине було віднесено у відання обласної Ради депутатів (місто обласного 

підпорядкування) 

 

 

ДАТИ, МІСЯЦЬ І ЧИСЛО ЯКИХ НЕ ВИЗНАЧЕНО 

1637 385 років від часу заснування с. Осинове 

 385 років від часу побудови фортеці Осинів Острог на правому березі річки 

Айдар. 

1652 370 років від часу заснування Острогозького Слобідського козачого полку 

1687 335 років тому смт Новоайдар з’явився на карті України як козацька слобода 

1737 285 років з дня народження Чарльза (Карла) Гаскойна (1837 – 1806), 

видатного шотландського інженера і промисловця, засновника і першого 

директора Луганського ливарного заводу 

1767 255 років від часу відкриття Деркульського кінного заводу, прибули перші 73 

коня. Для спорудження заводу був вибраний хутір Данилів (нині с. Данилівка) 

поблизу річки Деркул  

1772 250 років від часу заснування  с. Бондарівка  

1777 245 років від часу заснування с. Дякове  
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 245 років від часу заснування с. Єсаулівка  

1782 240 років від часу заснування с. Вишневе  

1787 235 років від часу  заснування поселення Лозова-Павлівка (нині – м. Брянка) 

1792 230 років тому було відкрито родовище кам’яного вугілля в Лисичому 

Байраку (відкрив родовище геолог Микола Аврамов) 

1797 225років від часу створення ескізу герба м. Луганськ 

 225 років від часу призначення м. Старобільськ повітовим містом Слобідсько-

Української, а потім Харківської губернії. Слобода Стара Біла перейменована 

в місто Старобільськ – повітовий центр Слобідсько-Української губернії 

 225 років від часу, коли селище, яке було створено навколо ливарного 

заводу,  одержало назву Луганський завод 

 225 років з часу виготовлення першої повітряної печі на Луганському 

ливарному заводі 

1802 220 років з часу виготовлення 1 і 8-фунтових гармат і 24-фунтових карронад 

на Луганському ливарному заводі 

1822 

 

200 років від часу заснування Лимарівського кінного заводу (нині – 

с. Новолимарівка) 

1827 195 років тому в Гірському журналі була опублікована робота гірничого 

інженера Е. П. Ковалевского „Опыт геогностических исследований в 

Донецком горном кряже” – перший досвід узагальнення даних про геологічну 

будову і корисних копалин регіону 

1837 185 років тому при Луганському заводі була створена метеорологічна станція, 

перша в Донбасі (нині – Луганський обласний центр з гідрометеорології) 

1847 175 років від дня народження Іллєнка Сергія Михайловича (1847-1918), 

проводиря Слов’яносербського повітового дворянства, члена Луганської 

міської Думи, Голови Луганського комітету Червоного Хреста. Вклав свої 

грошові кошти в будівництво залізничної лінії, що з’єднує місто Луганськ із 

залізничною станцією Міллерово, і побудував станцію, згодом названу його 

ім’ям – „Іллєнко” 

1882 140 років тому м. Луганськ за клопотанням місцевого купецтва і дворянства 

був зведений у статус повітового міста 

1887 135 років від часу перебування відомого письменника А. П. Чехова  на 

Луганщині  

1892 130 років від часу закінчення будівництва будинку Слов’яноcербської 

повітової  земської управи (нині ЗОШ  № 2 м. Луганськ) 

 130 років від часу заснування Луганського казенного патронного заводу 

 

1897 125 років від часу, коли на кошти мешканців м. Луганськ побудована міська 

бібліотека (заснована як земська народна бібліотека-читальня). 1938 року 

отримала статус обласної. Нині – Луганська обласна універсальна наукова 

бібліотека, яка після окупації Луганська переведена до м. Старобільськ 

 125 років від часу заснування Лутугинського об’єднання прокатних валків 

(нині Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат 

знаходиться під російською окупацією) 

 125 років від часу відкриття залізничної гілки Луганськ – станція 

Міллерово  Ростовської обл.” 

 

1902 120 років від часу, коли була побудована казенна жіноча гімназія (нині  школа 

естетичного розвитку дитини на вул. Поштовій м. Луганськ) 

 

1917 105 років від часу створення громадських організацій „Просвіта в містах 

Луганськ і Старобільськ, Рубіжне, Лисичанськ, Алчевськ Луганської області 



 105 років тому утворена Луганська міська Рада 

105 років тому заснована обласна суспільно-політична газета „Донецький 

пролетарій”, від 1991 – „Луганська правда”. До лютого 2014 року газету 

друкували тричі на тиждень. У липні 2014 року будівля редакції значно 

пошкоджена під час артилерійського обстрілу, нині газета не виходить 

 

1922 100 років від часу створення Луганського соціально-економічного технікуму 

на базі соціально-економічної школи 

 100 років від часу заснування Луганського кооперативного технікуму 

 100 років тому в м. Луганськ організований пересувний драматичний 

колектив, який обслуговував копальні і шахти Донбасу – перший російський 

театр на Україні „Шахтарка Донбасу”. Керував театром Г. С. Свободин, актор, 

режисер, заслужений артист УРСР 

 100 років від часу заснування Луганського індустріального робітничого 

факультету 

 100 років від часу виходу першого номеру літературного журналу „Забой”, 

редактор О. І. Селівановський 

100 років від часу створення Луганського обласного краєзнавчого музею 

шляхом об’єднання природничо-географічного музею (відкритий 1920 року) 

та Музею живописної культури (працював від 1921 року). З 2015 року музей 

перереєстрований у м. Старобільськ 

                                                                                        

1927 95 років від часу початку будівництва коксохімічного заводу в м. Алчевськ 

 95 років від часу, коли В. Куйбишев відвідав Алчевський металургійний завод 

з нагоди пуску першої відновленої домни 

 95 років від часу відкриття у м. Рубіжне хімічного технікуму (нині ВСП 

„Рубіжанський фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка»”) 

 95 років від часу перебування відомого російського поета В. В. Маяковського 

у м. Луганськ 

 95 років тому в м. Луганськ почалося місцеве радіомовлення 

 95 років від дня заснування Луганського культпросвітучилища. Сучасна назва 

– Луганський обласний коледж культури і мистецтв (1997), створений на базі 

трьох училищ: культури, художнього та музичного 

95 років від дня заснування Луганського музичного училища на базі 

Луганської музичної професійної школи. Від 2014 року училище знаходиться 

на непідконтрольній Україні території 

 

1932 90 років від часу перебування відомого українського письменника Петра 

Панча у м. Краснодон (нині – м. Сорокине) Луганської області 

 90 років від часу, коли став до ладу Лисичанський скляний завод з новим 

конвейєром для  шліфування та полірування скла 

 90 років від часу початку експлуатації залізниці  „Луганськ – Москва” 

 90 років від часу відкриття шахт: № 4-2 біс „Ірміне”; № 3-3 біс імені 

І. В. Чеснокова; № 1-2 „Горська” тресту „Кадіїввугілля” 

 90 років від часу створення адміністративно-територіальної одиниці – 

Донецької області, до складу якої увійшли Луганський та Старобільський 

округи 

 90 років від часу першого театрального сезону Театру юного глядача у 

м. Луганськ 

 90 років тому в м. Луганськ працював Театр опери і балету (1932 – 1941) 

Луганчани слухали опери „Борис Годунов”, „Царская невеста”, „Черевички”, 



„Евгений Онегин”, „Пиковая дама”, „Гугеноты”, „Запорожец за Дунаєм”, 

„Тарас Бульба”, „Раймонда” та інші 

 

1937 85 років від часу початку роботи Луганської телефонної станції 

 85 років від часу заснування заводу тракторних запчастин імені 20-річчя 

Жовтня (на базі Луганського костильного заводу) (нині – ЗАТ „Луганський 

завод колінчастих валів”) 

 85 років від часу, коли український письменник Григір Тютюнник (1931 – 

1980) переїхав жити із с. Шилівка Полтавської області до родичів у 

смт Щотове Антрацитівського району Луганської області 

 85 років від часу перебування у м. Луганськ російського поета  С. І. Кірсанова  

 85 років тому паровози ФД та ІС Ворошиловградського тепловозобудівного 

заводу були представлені в числі кращих зразків світового 

локомотивобудування на Паризькій міжнародній виставці 

 

1942 80 років від часу, коли були збудовані та передані Південному фронту три 

бронепоїзди Ворошиловградського паровозобудівного заводу 

 80 років від часу утворення 4-го  Гвардійського механізованого корпусу 

 80 років від часу утворення 569-го  Ворошиловградського мінометного полку 

 80 років від часу опублікування нашим земляком, письменником 

Б. Л. Горбатовим публіцистичних нарисів „Листи товаришу” та „Олексій 

Куликов – боєць” 

 80 років від часу, коли вийшла друком збірка віршів М. Л. Матусовського 

„Фронт”  

 80 років від часу присвоєння звання Героя Радянського Союзу нашим 

землякам: Бєлікову П. В., Болоту П. Й., Васильченку О. А., Конкіну М. П., 

Кир’якову В. Ф., Кліщеву І. І., Липовенку П. М., Мірошниченку В. П., 

Онуфрієнку Г. Д., Остапенку Д. Я., Погорєлову В. П., Перепелиці П. Л., 

Руденку О. Є., Титаренку С. І.  

 

1947 75 років від часу нагородження Ворошиловградського паровозобудівного 

заводу (нині – ХК „Луганськтепловоз”) орденом Леніна. Більш ніж 270 

працівників заводу були нагороджені урядовими нагородами 

 75 років від часу створення Луганської міської клінічної багатопрофільній 

лікарні №5 

 75 років тому на Красній площі в м. Луганськ встановлено пам’ятник 

видатному льотчикові, нашому земляку Молодчему А. І., двічі Герою 

Радянського Союзу. Автор пам’ятника – скульптор З. І. Азгур 

 

1952 70 років від часу відкриття нового ливарно-механічного заводу у 

м. Лисичанськ 

 70 років від часу створення станції швидкої допомоги у м. Антрацит 

Луганської області 

 70 років від часу відкриття Лисичанського педагогічного училища (нині ВСП 

„Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»”) 

 70 років від часу відкриття шахти „Привільнянська” тресту 

„Лисичанськвугілля” 

 70 років від часу відкриття Троїцької районної бібліотеки (смт Троїцьке 

Луганської області) 

 70 років тому Горбатову Б. Г., луганському письменнику, була присуджена 

Державна премія СРСР 



 70 років від часу введення у дію шахти „Привільнянська – Південна” тресту 

„Лисичанськвугілля” 

 70 років тому м. Лисичанськ став містом обласного підпорядкування 

 70 років від початку будівництва Луганської ДРЕС – нині Луганська ТЕС 

(розташована в м. Щастя), яка стала першою ЕС на території України, де 

проведено відновлення потужних енергоблоків. З початком бойових дій на 

Сході України від серпня 2014 року Луганська ТЕС працює в обмеженому 

режимі. 

 70 років від часу закінчення будівництва першої черги Сіверодонецької ТЕЦ 

 70 років тому був створений Лисичанський машинобудівний завод (нині ЗАТ 

„ЛисМаш”) 

 70 років з часу закінчення будівництва першої черги Сіверодонецької ТЕЦ 

 70 років від початку будівництва міста енергетиків – Щастя 

 70 років тому був закладений парк на кургані „Острая Могила”. Основа 

паркової композиції – курган. Курган є історичним місцем, пов’язаний з 

історією оборони Луганська під час Громадянської та Другої світової воєн 

 

1957 65 років тому відкрився Палац Культури на площі Мира в м. Щастя 

 65 років тому заснована наукова бібліотека Донбаського державного 

технічного університету 

 65 років від часу, коли на VІ Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у 

Москві, Ворошиловградський самодіяльний оркестр народних інструментів 

Палацу культури тепловозобудівного заводу під керівництвом Г. А. Аванесова 

був удостоєний звання Лауреату та нагороджений „Золотою медаллю” 

 65 років від часу введення у дію на Луганщині шахт „Талівська”, 

„Комсомольська”, „Хмельницька”, „Харківська”, Одеська”, „Львівська” 

і  „Чернігівська” 

 65 років від часу, коли вийшов Указ Президії Верховної Ради УРСР про 

злиття Ватутінського та Жовтневого районів м. Луганськ в один – Жовтневий 

 65 років тому заснований сквер „Героїв Великої Вітчизняної війни” в центрі 

м. Луганськ 

 65 років тому Новоайдар отримує статус селища міського типу 

 

1962 60 років від часу заснування Народної хорової капели ветеранів війни і праці 

м Луганськ 

 60 років від часу відкриття у м. Сіверодонецьк хіміко-механічного технікуму 

(ВСП „Сєвєродонецький політехнічний фаховий коледж СНУ імені В. Даля” 

 60 років тому розпочато будівництво нового комплексу Сіверодонецького 

аеропорту (нині КП „Міжнародний аеропорт «Сєвєродонецьк»”) 

 60 років від часу відкриття тролейбусного руху у м. Луганськ. Перша 

тролейбусна лінія – маршрут № 51 

 60 років від часу створення Луганського міського шкірно-венерологічного 

диспансеру 

 60 років від часу відкриття у м. Свердловськ Луганської обласного медичного 

училища 

 60 років з часу початку будівництва Лисичанського заводу гумових технічних 

виробів (наразі ТОВ „Лайон”) 

 60 років від часу, коли розпочалась забудова великого житлового масиву у 

східній частині м. Луганськ 

 60 років від часу надання селищу Голубівка Кадіївського 

міськвиконкому  статусу міста (нині – м. Кіровськ)  

 60 років від часу, коли міста Пролетарськ та Верхнє були включені в межі 



м. Лисичанськ 

 60 років від часу відкриття Сватівського краєзнавчого музею (м. Сватове 

Луганської області) 

 

1967 55 років тому засновано Біловодський краєзнавчий музей 

 55 років тому почала видаватися газета „Імпульс” ДонДТУ (раніше газета 

називалася „Ленінець”) 

 55 років від часу, коли у Луганській області відбувся перехід робітників та 

службовців підприємств, установ і організацій на п’ятиденний робочий 

тиждень з двома вихідними днями 

 55 років від часу поновлення видання обласної комсомольської газети під 

новою назвою „Молодогвардієць” 

 55 років тому на Луганськом стадіоні „Авангард” відкритий легкоатлетичний 

манеж облради товариства „Динамо” на 1.2 тис глядачів 

 55 років тому побудовано готель „Советский” (1967) за проектом І. Никитина 

 55 років від часу відкриття Луганського будинку шлюбу 

 55 років від часу, коли Лисичанський скляний завод „Пролетарій” першим у 

країні, освоїв шестимашинну систему по виробленню листового скла, методом 

безчовникового витягування (5 ВВС) 

 55 років від часу присвоєння Указом Президії Верховної Ради УРСР  звання 

„Заслужений оркестр УРСР” оркестру народних інструментів під 

керівництвом Г. А. Аванесова  

 55 років від часу, коли футбольна команда „Заря” (м. Луганськ) почала 

виступати в вищій лізі 

 55 років від часу надання Луганській обласній бібліотеці статусу державної 

наукової бібліотеки універсального профілю 

 55 років від часу першої публікації повісті В. Титова „Всем смертям назло” на 

сторінках журналу „Юність” 

 55 років від часу відкриття у м. Первомайськ пам’ятника Борису Горбатову – 

відомому радянському письменнику, уродженцю м. Первомайська Луганської 

області 

 55 років від часу відкриття пам’ятника „Трудівникові Луганщини” у 

м. Луганську вул. Радянська, 46. Автори – архітектор В. М. Житомирський, 

скульптори І. М. Чумак та І. П. Овчаренко 

 

1972 50 років від часу відкриття Кам’янобродського Будинку дитячої та юнацької 

творчості 

 50 років від часу присвоєння Сватівському краєзнавчому музею звання 

народного 

 50 років від часу відкриття Свердловського заводу гірничошахтного 

обладнання  

 50 років від часу, коли ворошиловградська футбольна команда „Зоря” стала 

чемпіоном Радянського Союзу з футболу (ХХХІV чемпіонат країни з 

футболу). Уперше в історії радянського футболу команда обласного центру 

стала переможцем першості країн 

 

1977 45 років від часу заснування дитячого вокального ансамблю „Зернятко” 

 45 років від часу відкриття лікарні у селищі Ювілейне 

 45 років від часу відкриття народного музею у м. Кіровськ (нині місто 

Голубівка) 

1982 40 років від часу відкриття Слов’яносербського районного музею на 

громадських засадах 



 40 років від часу створення Луганського міського центру здоров'я  

 

1987 35 років тому санаторій-профілакторій „Сосновий” в с. Макарове прийняв 

перших відпочивальників 

 35 років від часу, коли на Чемпіонаті СРСР з легкої атлетики, успішно 

виступили наші земляки – майстри спорту міжнародного класу: Віктор 

Бризгін у бігу на 100 м завоював срібну медаль, а  Ольга Бризгіна в естафеті 

4х400 м одержала золоту медаль 

 35 років від часу, коли на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходив у 

Римі, Ольга Бризгіна стала чемпіонкою світу з бігу на дистанції 400 м 

 35 років від часу, коли рішенням Ворошиловградського міськвиконкому одній 

з центральних вулиць міста Луганська (вул. 13-а лінія) присвоєне ім’я 

луганського письменника В. А. Титова 

 

1992 30 років від часу виходу першого номеру газети „Голос Донбасса” у 

м. Луганськ 

 30 років від часу відкриття підприємства „Луганськцентрокуз” 

 30 років від часу відкриття Акціонерного товариства „Управління пожежно-

страхової компанії” 

 30 років від часу, коли рішенням  8ї сесії Луганського міськвиконкому 

повернено історичний герб м. Луганськ  

 30 років від часу відкриття Будинку творчої інтелігенції „Світлиця” у 

м. Луганськ на вул. Шевченка, 4 

 30 років від часу, коли на ХХУ літніх Олімпійських іграх (25.07. – 09.08) в 

м. Барселона Чемпіонами олімпійських ігор стали луганчани О. Бризгіна – в 

естафетному бігу 4х400 м.; І. Коробчинський та Г. Мілютін – зі спортивної 

гімнастики; О. Кучеренко – з греко-римської боротьби 

 

1997 25 років від часу заснування Свято-Володимирського духовного училища при 

Свято Миколо-Володимирівському соборі у м. Луганськ 

 25 років від часу відкриття Луганського обласного комунального правового 

ліцею 

 25 років від часу створення Луганської обласної організації Демократичної 

партії України 

 25 років від часу, коли луганчанин Соладзе Давид  став золотим призером 

Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у м. Стамбул 

 25 років від часу введення в експлуатацію Луганською міською телефонною 

мережею об’єднання „Укртелеком” транспортного вузла Інтернету 

 25 років від часу створення Луганської  обласної організації Народно-

демократичної ліги молоді 

 25 років від часу розробки першого вітчизняного пасажирського вагону для 

дизель-поїздів ХК „Луганськтепловоз” 

 25 років від часу створення Луганського загону прикордонного контролю 

 

2002 20 років від часу створення Луганської комунальної аварійно-рятувальної 

служби 

 20 років тому на півдні Луганській області відкрито розсипне родовище 

золота. Це перше родовище золота, відкрите геологами в Україні за останні 

більш ніж сто років 

 

 

 

20 років тому створено Луганське обласне відділення Олімпійської Академії 

України.                                                                                                                                                                  

20 років від дня заснування Луганського державного інституту культури і 
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мистецтв. 2 квітня 2012 року розпорядженням КМУ навчальний заклад 

перейменований на Луганську державну академію культури і мистецтв 

(ЛДАКМ). 2014 року заклад переведений до Києва. 

20 років від дня відкриття у Луганську Першої Міжнародної універсальної 

виставки „Східна брама України” 

20 років тому у м. Сіверодонецьк встановлений пам’ятник радянським воїнам-

інтернаціоналістам, які брали участь у війнах на територіях 24 країн 

 

15 років тому створено Попаснянський вагоноремонтний завод – досить 

молоде залізничне підприємство, розташоване в м. Попасна Луганської 

області, яке розпочало свою діяльність з грудня 2007 року 

15 років тому у м. Сіверодонецьк встановлений пам’ятник „Хрест пам’яті 

жертв голодомору 1932 – 1933 років”, розташували його на території Собору 

Різдва Христового Української православної церкви Московського 

патріархату 

 

10 років тому у м. Сіверодонецьк за ініціативою ландшафтного дизайнера 

Наталії Зубань, громадських організацій та підтримки активних мешканців 

громади відновлений сквер імені Миколи Гоголя – „Гоголь-сквер” 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012

