
 

Перелік  

основних ювілейних та пам'ятних дат,  

пов'язаних із Харківщиною, 

 на 2020 рік  

1640 р. 380-річчя заснування міста  Зміїва 

1640 р. 380-річчя заснування с. Юрченкове Чугуївського району 

1655 р. 365-річчя заснування міста  Куп’янська  

1655 р. 365-річчя заснування  с. Липці Харківського району 

1670 р. 350-річчя заснування с.  Гороховатка Борівського району 

1675 р. 345-річчя заснування смт  Нова Водолага 

1675 р. 345-річчя заснування с. Перекоп Валківського району 

1685 р. 335-річчя заснування с.  П’ятигірське  Балаклійського району 

1685 р. 335-річчя заснування с.  Шелудьківка Зміївського району 

1700 р. 320-річчя заснування смт  Шарівка  Богодухівського району 

1730 р. 290-річчя заснування с. Верхній Бишкин Первомайського району 

1795 р. 225-річчя заснування с. Новомиколаївка  Шевченківського району 

1805 р. 215-річчя з дня створення Харківського художнього музею 

29 січня 

1805 р. 

215-річчя з дня заснування  Харківського університету 

1820 р. 200-річчя від дня народження Харитоненка Івана Герасимовича, 

відомого цукрозаводчика, мецената 

1830 р. 190-річчя заснування с. Мосьпанове Чугуївського району 

1835 р. 185-річчя з перетворення Слобідсько-Української губернії у 

Харківську губернію 

1835 р. 185-річчя від дня народження Алчевського Олексія Кириловича, 

власника Харківського торгового банку, українського 

гірничозаводчика, мецената 

1855 р. 165-річчя заснування с.  Надеждине  Близнюківського району 

1870 р. 350-річчя заснування с.  Мельникове Валківського району 

1870 р. 350-річчя від дня відкриття Харківського заводу «Червоний 

Жовтень» (раніше-Харківський чавуноливарний завод» 

1885 р.  115-річчя заснування Будянського фарфоро-фаянсового заводу 

1895 р. 125-річчя заснування смт  Куп’янськ-Вузловий 



1895 р. 125-річчя заснування  Харківського зоопарку 

1900 р. 120-річчя заснування смт  Краснопавлівка Лозівського району 

1910 р. 110-річчя заснування станції «Швидкої допомоги» 

1920 р. 100-річчя заснуванню музею Слобідської України  

ім. Г. С. Сковороди (нині – Харківський історичний музей) 

06 

березня 

1920 р. 

100-річчя заснування Харківського інституту мікробіології            

і імунології ім.  І.І.Мечникова (раніше – Харківський  

бактеріологічний інститут) 

1925 р. 95-річчя заснування Харківського національного академічного 

театру опери та балету 

17 квітня 

1930 р. 

90-річчя заснування Харківського національного університету 

будівництва та архітектури (раніше – Харківський  інженерно - 

будівельний інститут) 

17 квітня 

1930 р. 

90-річчя заснування Харківського національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є.Жуковського (раніше – Харківський  

авіаційний інститут) 

08 липня 

1930 р. 

90-річчя заснування Української державної академії залізничного 

транспорту (раніше - Харківський інститут інженерів залізничного 

транспорту) 

08 липня 

1930 р. 

90-річчя заснування Харківського національного автомобільно-

шляхового університету (раніше – Харківський  автомобільно-

шляховий інститут) 

23 липня 

1930 р. 

90-річчя заснування Харківського національного технічного 

університету сільського господарства ім. П.Василенка  

(раніше – Харківський  інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства 

22 

жовтня 

1930 р. 

90-річчя заснування Харківського національного економічного 

університету (раніше – Харківський інженерно-економічний 

інститут) 

15 

травня 

1935 р. 

85-річчя заснування Харківського національного  університету 

«Юридична академію України  ім. Ярослава Мудрого» (раніше – 

Харківський  інститут радянського будівництва і права) 

1940 р.  80-річчя заснування дитячої залізниці «Мала Південна» 

 


