
Перелік  

основних ювілейних та пам'ятних дат,  

пов'язаних із Харківщиною, 

 на 2019 рік  

 

1629 р. 390 років заснування смт Березівка Харківського району 

1659 р. 360 років заснування смт  Бірки Нововодолазького району 

1674 р. 345 років заснування міста Вовчанськ Вовчанського району 

1684 р. 335 років від дня спорудження у м. Ізюм Преображенського 

собору, який є пам’яткою архітектури 

1689 р. 330 років від дня спорудження у м. Харків Покровського собору, 

який є найдавнішою кам’яною спорудою міста (архітектор 

невідомий) 

1714 р. 305-річчя заснування смт Мала Данилівка Дергачівського району 

1789 р. 230-річчя відкриття головних та малих училищ на Харківщині 

1799 р. 220 років створення Слобідсько-Української епархії 

1834 р. 185-річчя заснування Харківського державного музею образо-

творчого мистецтва (нині - Харківський художній музей) 

1839 р. 180-річчя від дня народження Голенищева-Кутузова Івана 

Тимофійовича,  Харківського міського голови (1893-1900 рр.) 

1869 р. 150-річчя заснування Південної залізниці 

1869 р. 150-річчя заснування смт Панютине Лозівського району 

1869 р. 150-річчя відкриття Олександрівської лікарні (нині Перша міська 

клінічна лікарня) 

1869 р.  150-річчя заснування Харківського товариства розповсюдження в 

народі письменності 

1879 р. 140-річчя з початку спорудження Харківського міського 

водопроводу 

1879 р. 140-річчя заснування акціонерного товариства Гельферіх-Саде 

(завод «Серп і Молот») під назвою «Механічна та чавуноливарна 

майстерня» 

1909 р. 105-річчя відкриття пам’ятника М.В.Гоголю на кошти, зібрані 

громадськістю міста, до 100-річчя від дня його народження  

1909 р. 110-річчя побудування Робітничого будинку на кошти, зібрані 

трудящими Харкова (нині – Палац культури «Металіст») 

 



1924 р. 95-річчя заснування м. Первомайський Первомайського району 

1924 р. 95-річчя спорудження у м. Харкові першої в Україні радіостанції 

1929 р. 90-річчя створення Харківського інституту політичної просвіти 

(нині – Харківська академія культури) 

1929 р. 90-річчя відкриття Харківської філармонії  

1929 р. 90-річчя з початку вистав Харківського театру музичної комедії, 

першого в Україні 

1929 р. 90-річчя прийняття Всесоюзною Радою Народного Господарства 

СРСР рішення про будівництво Харківського тракторного заводу 

1934 р. 85-річчя створення Харківської обласної організації спілки 

письменників України 

1934 р. 85-річчя створення Харківської обласної організації спілки 

архітекторів України 

1939 р. 80-річчя відкриття першої тролейбусної лінії у м. Харків  

1959 р. 60-річчя від початку забудови великих житлових масивів 

Харкова: Павлова Поля і Селекційній станції  

 

 

Начальник відділу інформації, 

використання документів  

та документального забезпечення                                         М. ЕЛЬКСНІТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


