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ПАМ’ЯТНИКИ ТА МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ,  

ВІДКРИТІ У 2018 РОЦІ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПАМ’ЯТНИК 

СОЛДАТАМ НЕОГОЛОШЕНИХ ВОЄН 

НА ЧУГУЇВЩИНІ 

11 лютого 2018 року у селі Коробочкине Чугуївського району 

відкрили пам’ятник «Солдатам неоголошених воєн» − АТО, Афганістану 

і локальних конфліктів, у яких брали участь українці. 

Його споруджено за ініціативою аграрія та 

воїна-афганця, голови Харківської обласної 

організації Аграрної партії Михайла Золотарьова. 

З самого початку бойових дій на Донбасі 

аграрії допомагали українським військовим, тепер 

увічнюють пам'ять тих, хто так і не повернувся 

додому. 

Автором пам'ятника став відомий 

харківський скульптор, народний художник 

України Сейфаддін Гурбанов.  

Композиція містить глибокий зміст – дорога, 

яка піднімається в небо, встелена гільзами, і 

полум’я символізують стежку війни, на 

яку ступає солдат. Біля підніжжя – вбита 

горем мати, як символ скорботи, нагорі – 

хрест, як символ вічного життя вже на 

небесах. 

Джерело інформації:  
Герої не вмирають. На Харківщині 

відкрили пам'ятник Солдатам 

неоголошених воєн [Електрон. ресурс] // 

Новини Харкова.- Режим доступу: 

http://uanews.kharkiv.ua/society/2018/02/13/177707.html, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Гусев П. В селе Коробочкино открыли памятник солдатам 

необъявленных войн / П. Гусев // Веч. Харьков.- 2018.- 15 февр. 

За підтримки Аграрної партії на Харківщині відкрили пам’ятник 

«Солдатам неоголошених воєн» [Електрон. ресурс] // Аграрна партія.- Режим 

доступу: https://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/za-pidtrymky-ahrarnoi-partii-

na-kharkivshchyni-vidkryly-pamiatnyk-soldatam-neoholoshenykh-voien, вільний. 

- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Символ скорботи і пам’яті – у селі Коробочкине встановили пам’ятник 

«Солдатам неоголошених воєн» // Слобід. край.- 2018.- 15 лют. 

 

 

http://uanews.kharkiv.ua/society/2018/02/13/177707.html
https://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/za-pidtrymky-ahrarnoi-partii-na-kharkivshchyni-vidkryly-pamiatnyk-soldatam-neoholoshenykh-voien
https://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/za-pidtrymky-ahrarnoi-partii-na-kharkivshchyni-vidkryly-pamiatnyk-soldatam-neoholoshenykh-voien


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ М. ПЕРЕСАДИ-СУХОДОЛЬСЬКОГО 

У м. ВАЛКИ 

23 травня 2018 року у м. Валки на будівлі КЗ «Валківський 

краєзнавчий музей» відкрили меморіальну дошку борцю за волю України, 

земляку-валківчанину, герою Української революції, генерал-хорунжому 

дієвої Армії УНР М.С. Пересаді-Суходольському. 

Довідка: Пересада-Суходольський Михайло Степанович (25 травня 

1883, Валки – 29 липня 1938, Львів) – 

український військовий діяч, генерал-

хорунжий Армії УНР. 

Народився у місті Валки Харківської 

області. Початкову освіту здобув у реальній 

школі. Закінчив Валківське міське училище. 

1904 року добровольцем взяв участь у 

російсько-японській війні 1904–1905, 

отримав чин прапорщика. Військову освіту 

здобув у Чугуївському піхотному 

юнкерському училищі, Миколаївській 

академії Ген. штабу в Санкт-Петербурзі 

(1913). У роки Першої світової війни – 

командир батальйону, офіцер штабів дивізії, 

корпусу, підполковник. В Армії Української 

Народної Республіки – з кінця 1917, з березня 1918 – викладач 

Інструкторської школи старшин, генерал-квартирмейстер Київської групи 

Армії УНР в боях на більшовицькому і денікінському фронтах. 1919–20 – 

начальник штабу Запасної стрілецької бригади в Бресті (нині місто в 

Білорусі), командир бригади в ході Київської операції, 1-й генерал-

квартирмейстер Ген. штабу Армії УНР, начальник штабу 3-ї Залізної дивізії. 

З кінця 1920 – у таборах інтернованих формувань Армії УНР в Польщі. 1921 

– помічник начальника повстансько-партизанського штабу групи генерал-

хорунжого Ю.Тютюнника в Другому Зимовому поході Армії УНР 1921. У 

міжвоєнні роки мешкав у Львові. 

Похований у Львові на Янівському цвинтарі. 

 

Джерело інформації:  
Генерал-хорунжий Армії УНР Михайло Пересада-Суходольський 

учасник боротьби за незалежність України у XX столітті [Електрон. ресурс] // 

Народна правда.- Режим доступу: 

http://narodna.pravda.com.ua/nation/4fbba229e31ad/, вільний. - Назва з екрану.- 

Текст на екрані укр. мов. 

Поліщук Т. Генерал-хорунжий Армії УНР: До 135-річчя Михайла 

Пересади-Суходольського / Т. Поліщук // Сільські новини (Валківський р-н).- 

2018.- 2 черв. 

http://narodna.pravda.com.ua/nation/4fbba229e31ad/


Пересада-Суходольський Михайло Степанович [Електрон. ресурс] // 

Вікіпедія.- Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пересада-

Суходольський_Михайло_Степанович, вільний. - Назва з екрану.- Текст на 

екрані укр. мов. 

Пересада-Суходольський Михайло Степанович [Електрон. ресурс] // 

Інститут історії України НАН України.- Режим доступу: 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S

21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=T

RN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresada_S, вільний. - Назва з екрану.- 

Текст на екрані укр. мов. 

У День Героїв у Валках відкрили меморіальну дошку земляку-

валківчанину М.С. Пересаді-Суходольському [Електрон. ресурс] // 

Валківська районна державна адміністрація.- Режим доступу: http://valky-

rda.kh.gov.ua/news/206/58627, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. 

мов. 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЯНУША КОРЧАКА 

(ІЗЮМСЬКИЙ Р-Н) 

25 травня 2018 року у с. Бугаївка Ізюмського району на фасаді школи 

відкрили меморіальну дошку єврейсько-польському лікарю, письменнику й 

гуманісту Янушу Корчаку. 
Януш Корчак відомий тим, що під час Другої світової війни у 1942 

році, разом з двома сотнями дітей, якими опікувався в створеному ним «Домі 

сиріт», пішов до газової камери, коли 

мав можливість покинути гетто і 

врятуватися.  

Ініціатором відкриття пам’ятної 

дошки виступив голова благодійного 

фонду Андрія Первозваного Володимир 

Гальперін.  

Це вже друга пам’ятна дошка 

встановлена на фасаді школи. Перша 

вшановує пам’ять українського поета, 

перекладача й фольклориста, 

військового лікаря Володимира 

Степановича Олександрова. 

Джерело інформації:  
Зубар О. Поет і лікар в 

генеральському мундирі / О. Зубар // Обрії Ізюмщини.- 2018.- 2 серп. 

Логвиненко Л. У Бугаївці відкрили пам’ятну дошку Янушу Корчаку / 

Л. Логвиненко [Електрон. ресурс] // Главное.- Режим доступу: 

https://glavnoe.ua/articles/a12151-u-bugaivci-vidkrili-pam%E2%80%99jatnu-

doshku-janushu-korchaku, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Пересада-Суходольський_Михайло_Степанович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Пересада-Суходольський_Михайло_Степанович
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresada_S
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresada_S
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresada_S
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresada_S
http://valky-rda.kh.gov.ua/news/206/58627
http://valky-rda.kh.gov.ua/news/206/58627
https://glavnoe.ua/articles/a12151-u-bugaivci-vidkrili-pam%E2%80%99jatnu-doshku-janushu-korchaku
https://glavnoe.ua/articles/a12151-u-bugaivci-vidkrili-pam%E2%80%99jatnu-doshku-janushu-korchaku


ПАМ’ЯТНИК 

ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ 

(ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н) 

21 вересня 2018 року у селі Кам’яна Яруга Чугуївського району 

відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932-1933 років. 
Пам’ятник складається з двох гранітних плит: на одній – нагадування 

про Закон про п’ять колосків (за ним 

засуджували навіть дітей, які збирали 

колосся пшениці на полях, аби втамувати 

голод), на другій – надпис, на чию 

пам’ять встановлено монумент. А разом 

дві плити утворюють образ свічки 

пам’яті. 

Джерело інформації:  
Коваленко О. У Кам’яній Ярузі 

відкрили пам’ятник жертвам Голодомору 

/ О. Коваленко // Вісник Чугуївщини.- 2018.- 29 верес. 

У Кам’яній Ярузі відкрили пам’ятник жертвам Голодомору [Електрон. 

ресурс] // Чугуївська районна державна адміністрація.- Режим доступу: 

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/6385-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-pam-yatnik-

zhertvam-golodomoru, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

ПАМ’ЯТНИК 

ДАНИЛУ БАКУМЕНКУ 

(ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н) 

4 жовтня 2018 року в Дергачах у сквері неподалік від районного 

будинку культури відкрили пам’ятник знаному земляку Бакуменку Данилу 

Олександровичу. 

Пам'ятник складається з постаменту та бюсту, зробленого з гіпсу. На 

фронтальній стороні постаменту нанесено 

герб та прапор України, а також напис: 

«Бакуменко Данило Олександрович (1918 - 

1998)». 

На бічній стороні постаменту – текст: 

«У спогадах правда всесила 

постане як пам'ять тривожна 

і душі обпалить до болю, 

бо пам'ять – не попіл, не можна 

її приорати у полі... 

 

Данило Бакуменко 

 

Письменнику Данилу Бакуменку від земляків». 

Автор пам’ятника – скульптор Ф.Бетліємський. Зі зворотнього боку 

бюсту є його автограф. 

http://chuguevrda.gov.ua/novosti/6385-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-pam-yatnik-zhertvam-golodomoru
http://chuguevrda.gov.ua/novosti/6385-u-kam-yanij-yaruzi-vidkrili-pam-yatnik-zhertvam-golodomoru


Довідка: Бакуменко Д.О. (народився 31 грудня 1918 в селі Деркачі, 

тепер місто Дергачі на Харківщині – помер 22 серпня 1998 м. Київ), 

український поет, прозаїк, перекладач. Член Спілки письменників України (з 

квітня 1955), лауреат премії імені Павла Тичини. 

Народився в родині лісника. В 1926–1936 навчався у Дергачівській 

середній школі № 1, де почав перші поетичні спроби. Закінчив філологічний 

факультет Харківського державного університету (1946) та редакторський 

факультет Військової політичної академії імені В. І. Леніна. (1952). 

У перші дні Другої світової війни добровільно пішов на фронт у складі 

Харківського студентського батальйону. Двічі поранений і тяжко 

контужений. Починав війну рядовим розвідником, а закінчив її капітаном на 

Далекому Сході у вересні 1945 року після перемоги над Японією. 

Був військовим журналістом, працівником політвідділів. У 1961 

звільнився в запас у званні підполковника. Працював у Спілці письменників 

України директором Бюро пропаганди художньої літератури (1961–1967). 

Нагороджений п’ятьма бойовими орденами та багатьма медалями. 

Поет видав півтора десятка книг. Твори Д.О. Бакуменка друкувалися 

багатьма мовами світу. 

Джерело інформації:  
Відкрито пам’ятник Д.О. Бакуменку // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 12 

жовт. 

Бакуменко Данило Олександрович [Електрон. ресурс] // Вікіпедія.- 

Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бакуменко_Данило_Олександрович, вільний. - 

Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Остапенко С. У Дергачах відкрили пам’ятник / С. Остапенко // Слово 

ветерана Харківщини.- 2018.- 12-18 жовт. 

Пам’ятник поетові Данилові Бакуменку [Електрон. ресурс] // Шукач.- 

Режим доступу: https://www.shukach.com/ru/node/66492, вільний. - Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Фотогалерея [Електрон. ресурс] // Управління освіти, культури і 

туризму Дергачівської районної державної адміністрації Харківської 

області.- Режим доступу: http://dergachiv.osv.org.ua/photo/, вільний. - Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО 

(м. КРАСНОГРАД) 

4 жовтня 2018 року у м. Красноград було відкрито меморіальну 

дошку Леоніду Первомайському. 

Пам’ятний знак встановлено на фасаді будівлі, де в початковій 

єврейській школі навчався письменник, по вулиці Соборна, 77.  

Ініціаторами виступили громадські організації «Харківський музей 

Голокосту» та Харківський обласний комітет «Дробицький Яр». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бакуменко_Данило_Олександрович
https://www.shukach.com/ru/node/66492
http://dergachiv.osv.org.ua/photo/


Довідка: Леонід Первомайський (справжнє ім’я – Ілля Шльомович 

Гуревич; 1908–1973) народився в місті Костянтиноград, нині Красноград. 

На початку двадцятих років в комсомольській 

пресі публікувалися нариси, оповідання та вірші 

молодого письменника. У наприкінці 1926 року 

вийшла перша книжка оповідань, в 1929 році 

перший збірник віршів, в 1930 – поставлена перша 

п’єса.  

Надалі Леонід Первомайський працював 

переважно в області поезії: книги «З фронту», 

«Героїчні балади», «Нова лірика», «Барвінковий 

світ» А також для театру, п’єси: «Невідомі 

солдати», «Ваграмова ніч», «Початок життя» і 

«Олекса Довбуш». 

На фронті Леонід Первомайський працював в 

радіомовленні і з початку 1943 року 

кореспондентом «Правди». У 1946 році став 

лауреатом Сталінської премії II-ступеня. 

Письменник багато працював над перекладом іноземних класиків на 

українську мову. Він переклав «Лейлі і Меджнун» Нізамі, вірші Г. Гейне та 

Ш. Петефі, видав велику антологію народних балад «З глибини». 

Українською мовою тричі виходило зібрання творів письменника. 

Вірші і проза Леоніда Первомайського переведені на іноземні мови. 

Джерело інформації:  
Відкриття меморіальної дошки Леоніду Первомайському (2018) 

[Електрон. ресурс] // ТРК «Центр».- Електрон. Ресурс: 

http://www.centr.kh.ua/?p=6571, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані 

укр. мов. 

Красноградська міська рада [Електрон. ресурс] // Красноградська 

міська рада.- Режим доступу: http://krasnograd-rada.gov.ua/2018/10/04/8574/, 

вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Ляхова Л. Настав твій час, земляче! / Л. Ляхова // Вісті 

Красноградщини.- 2018.- 12 жовт. 

Пам’ять українського письменника Леоніда Первомайського 

вшанували відкриттям меморіальної дошки на малій батьківщині [Електрон. 

ресурс] // Харківська обласна рада.- Режим доступу: 

http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/20261-pam-yat-ukrajinskogo-

pismennika-leonida-pervomajskogo-vshanuvali-vidkrittyam-memorialnoji-doshki, 

вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

 

 

 

 

 

http://www.centr.kh.ua/?p=6571
http://krasnograd-rada.gov.ua/2018/10/04/8574/
http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/20261-pam-yat-ukrajinskogo-pismennika-leonida-pervomajskogo-vshanuvali-vidkrittyam-memorialnoji-doshki
http://oblrada.kharkov.ua/ua/press-center/news/20261-pam-yat-ukrajinskogo-pismennika-leonida-pervomajskogo-vshanuvali-vidkrittyam-memorialnoji-doshki


МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА,  

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ІВАНА ШАКІНА 

(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н) 

2 листопада 2018 року у селі Петрівка Шевченківського району на 

адміністративній будівлі ТОВ «Харків агро-2000» відкрили меморіальну 

дошку заслуженому працівнику сільського господарства Івану Івановичу 

Шакіну. 

Знаменну подію було приурочено до 100-річчя з дня народження 

видатного земляка. 

Довідка: Народився Іван Шакін у простій селянській сім’ї. Навчався у 

Петрівській початковій та Гетьманівській семирічній школах. У 

Куп’янському фабрично-заводському училищі отримав професію слюсаря. 

Рік трудився на Харцизькому 

вагоноремонтному заводі. Потім 

повернувся у рідне село. Його, як 

хлопця з досить не поганим для того 

часу рівнем освіти, призначають 

спочатку полеводом, потім 

обліковцем у машинно-тракторній 

станції. У 1939 році його призвали 

до армії. Пройшов всю війну – від 

Кавказу до Чехословаччини. Був зенітником. Там же, у 211-му зенітно-

артилерійському дивізіону, зустрів свою другу половинку – Марію 

Федорівну Рикову, з якою разом пройшов свій бойовий шлях, разом 

отримували нагороди. В 1946 році, демобілізувавшись з армії, повернувся до 

свого рідного села. 

Спочатку його призначили керівником молочно-товарної ферми. А в 

1950 році, коли відбувалося об’єднання двох колгоспів, місцеві жителі 

вибрали Івана Івановича своїм керівником. С того часу він 35 років керував 

цим колгоспом. 

Джерело інформації:  
У селі Петрівка відкрили пам’ятну дошку Івану Івановичу Шакіну 

[Електрон. ресурс] // Шевченківська районна державна адміністрація 

Харківської області.- Режим доступу: http://shevchrda.gov.ua/news/id/10227, 

вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Чорняк О. 100-річчя з дня народження Івана Шакіна / О. Чорняк // 

Слово ветерана Харківщини.- 2018.- 9 – 15 лист. 

 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ГЕРОЛЬДА БОНДАРЕНКА  

(ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н) 

5 листопада 2018 року в селищі Селекційне Харківського району на 

будівлі Мереф'янської будинку культури відкрито меморіальну дошку 

Почесному громадянину міста Мерефа Герольду Леонідовичу Бондаренку. 

http://shevchrda.gov.ua/news/id/10227


Довідка: Понад чверть століття Г.Л. Бондаренко очолював інститут 

овочівництва і баштанництва НААН України. Під його керівництвом 

інститут набув популярності як 

найбільший науково-дослідний і 

координаційно-методичний центр не 

тільки в Україні, а й далеко за її 

межами. Ним було створено понад 

120 сортів овочевих і баштанних 

культур.  

Щоденну увагу Бондаренко 

приділяв не тільки роботі в інституті, 

але і вирішенню соціально-побутових 

питань жителів селища, будівництва житла, об'єктів водопостачання, 

водовідведення, газифікації та створення комфортних умов життя городян. 

Завдяки його активній щоденній роботі в селищі було побудовано більше 400 

квартир, два гуртожитки, дитячий садочок, Мереф’янський будинок 

культури та багато інших об'єктів життєдіяльності. 

Джерело інформації:  
Квитина Е. Умел жить для других / Е. Квитина.- Слово ветерана.- 

2018.- 9-15 нояб. 

Только сохранив историческую память, мы можем построить 

достойное будущее – Валерия Мураева [Електрон. ресурс] // "Status quo".- 

Режим доступу: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/05.11.2018/tolko_sohraniv_istoricheskuyu

_pamyat_my_mozhem_postroit_dostoynoe_buduschee_valeriya_muraeva/, 

вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

ПАМ’ЯТНИК 

ЛІКВІДАТОРАМ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

(НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н) 

18 листопада 2018 року у Мелихівці Новодолазького району відкрили 

пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС.  

Пам’ятник є символом подвигу та 

даниною пам’яті всім, хто не шкодуючи 

свого життя рятував світ від наслідків 

ядерної стихії. 

Збудованого його за кошти районного та 

сільського бюджетів. 

Джерело інформації:  
У Мелихівці відкрили пам'ятник 

ліквідаторам аварії на ЧАЕС [Електрон. 

ресурс] // Нововодолазька районна 

державна адміністрація Харківської 

області.- Режим доступу: 

http://novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/575, 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/05.11.2018/tolko_sohraniv_istoricheskuyu_pamyat_my_mozhem_postroit_dostoynoe_buduschee_valeriya_muraeva/
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/05.11.2018/tolko_sohraniv_istoricheskuyu_pamyat_my_mozhem_postroit_dostoynoe_buduschee_valeriya_muraeva/
http://novovodolaga-rda.gov.ua/news/id/575


вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

У Мелихівці відкрили пам'ятник ліквідаторам аварії на ЧАЕС // Слово 

ветерана Харківщини.- 2018.- 23 – 29 лист. 

 

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 

ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ  

(НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н) 

4 грудня 2018 року в селі Охоче Нововодолазького району відкрили 

пам’ятний знак воїнам-інтернаціоналістам. 

Джерело інформації:  
Відкрито пам’ятний знак воїнам-

інтернаціоналістам [Електрон. ресурс] // 

Нововодолазька районна державна 

адміністрація Харківської області.- Режим 

доступу: http://www.vodolaga-

rayrada.gov.ua/vidkrito-pam-yatniy-znak-

voyinam-internatsionalistam/, вільний. - Назва 

з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

 

 

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА, 

ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 

(ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н) 

5 грудня 2018 року у Харківській державній зооветеринарній академії 

(вул. Академічна, 1, смт. Мала Данилівка, Дергачівський район) відкрили 

пам’ятну дошку Олександру Івановичу Кандибі (Олександру Олесю). 

Видатний український письменник навчався у Харківському 

хліборобному училищі – 1893-1900 роках (нині тут знаходиться ХДЗВА), де 

отримав атестат земельного 

статистика. 

Довідка: *Олександр 

Іванович Кандиба (23 листопада 

[5 грудня] 1878, Білопілля, 

Харківська губернія (нині – 

Сумська область) – 22 липня 

1944, Прага, Протекторат Богемії 

та Моравії) – український 

письменник, поет, драматург, представник символізму. Свої твори 

публікував під псевдонімом Олександр Олесь. Батько поета та політичного 

діяча Олега Ольжича. 

Початкову освіту здобув у сільській школі. У віці 15 років (1893) 

вступив до хліборобської школи у містечку Деркачі неподалік Харкова. Там 

Олександр брав участь у випуску рукописних журналів «Комета» та 

«Первоцвіт», в яких з'являються його перші вірші. 

http://www.vodolaga-rayrada.gov.ua/vidkrito-pam-yatniy-znak-voyinam-internatsionalistam/
http://www.vodolaga-rayrada.gov.ua/vidkrito-pam-yatniy-znak-voyinam-internatsionalistam/
http://www.vodolaga-rayrada.gov.ua/vidkrito-pam-yatniy-znak-voyinam-internatsionalistam/


Став вільним слухачем агрономічного відділення Київського 

політехнічного інституту, незабаром через матеріальні нестатки Олесь 

змушений був залишити його. Працював у маєтку промисловця 

практикантом. 

1903 Олесь склав іспит із латини і вступив до Харківського 

ветеринарного інституту. Під час навчання водночас заробляв на прожиття 

статистиком у земстві. 

1907 року одружився з Вірою Свадковською, яка народила йому сина 

Олега Ольжича. 

З жовтня 1909 працював ветеринарним лікарем у Києві, водночас з 

1911 співпрацював у редакції «Літературно-наукового вісника» та у 

видавництві «Лан». 1919 виїхав до Будапешта як аташе з питань культури 

посольства Української Народної Республіки в Угорщині. 

З 1920 проживав у Відні, де очолював Союз українських журналістів та 

редагував журнал «На переломі». З 1924 жив у Празі (Чехословаччина).  

Тяжкими були останні роки Олександра Олеся. У вересні 1939 р. 

спалахнула Друга світова війна.  

22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після 

того, як одержав повідомлення про загибель сина Олега Ольжича. Похований 

на Ольшанському кладовищі в Празі. 

29 січня 2017 року прах Олеся і його дружини Віри було перепоховано 

на Лук'янівському кладовищі у Києві.  

Джерело інформації:  
До 140 – річчя від Дня народження Олександра Олеся [Електрон. 

ресурс] // Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА) офіційний 

сайт.- Режим доступу: https://hdzva.edu.ua/blog/2018/12/07/11/, вільний.- Назва 

з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Олександр Іванович Кандиба [Електрон. ресурс] // Вікіпедія.- Режим 

доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Олександр_Олесь, вільний.- Назва з 

екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Меморіальна дошка на честь Олександра Олеся // Харьков. известия.- 

2018.- 24 нояб. 

Меморіальна дошка на честь Олександра Олеся [Електрон. ресурс] // 

Харьковские известия.- Режим доступу: http://izvestia.kharkov.ua/on-

line/20/1282785.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов. 

Район, область, країна: Культура // Вісник Дергачівщини.- 2018.- 7 

груд. 

Чумак М. Читаючи Олександра Олеся і про Олеся / М. Чумак // Вісник 

Дергачівщини.- 2018.- 23 лист. 

 

АЛЕЯ ПАМ’ЯТІ У ЗАЧЕПИЛІВЦІ 

12 грудня 2018 року у Зачепилівці відкрили Алею пам’яті. 

Парк і алею оновили в рамках міні-проекту «Без історії немає 

майбутнього», що реалізується в рамках обласного конкурсу. До створення 

https://hdzva.edu.ua/blog/2018/12/07/11/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Олександр_Олесь
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1282785.html
http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1282785.html


Алеї пам'яті приєдналися чотири сільських ради: Руновщинська, 

Малоорчинська, Новомажарівська і Чернещинська. 

Зараз триває реконструкція парку. У центрі селища створять 

Меморіально-парковий комплекс. На 

монументі пам'яті, встановленому в цьому 

році, розмістяться барельєфи загиблих 

воїнів Другої світової, АТО, воїнів-

інтернаціоналістів, чорнобильців, жертв 

Голодомору.  

Крім того, в парку знаходиться 

Свято-Архангело-Михайлівський храм, 

який увійде в Меморіально-парковий 

комплекс. 

Джерело інформації:  
Под Харьковом открыли Аллею памяти (фото) [Електрон. ресурс] // 

Status quo.- Режим доступу: 

http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/13.12.2018/pod_harkovom_otkryli_alleyu

_pamyati_foto/, вільний. - Назва з екрану.- Текст на екрані рос. мов. 

 

ПАМ’ЯТНИК 

ВОЇНАМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ 

(НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р-Н) 

13 грудня 2018 року у с. Старовірівка Нововодолазького району 

відкрили пам’ятник українським воїнам, що загинули в Афганістані. 

Джерело інформації:  
Урочисте відкриття пам’ятника воїнам-афганцям // 

Вісті Водолажчини.- 2018.- 20 жовт. 

У Старовірівці відбулося урочисте відкриття 

пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам [Електрон. ресурс] // 

Нововодолазька районна державна адміністрація 

Харківської області.- Режим доступу: http://novovodolaga-

rda.gov.ua/news/id/469, вільний. - Назва з екрану.- Текст на 

екрані укр. мов. 
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