
 

 

Перелік  

основних ювілейних та пам'ятних дат,  

пов'язаних із Харківщиною, 

 на 2021 рік  
 
 

1646 р. 375-річчя заснування м. Валки 

1651 р. 370-річчя заснування смт  Краснокутськ 

1681 р. 340-річчя заснування м. Ізюм  

16 квітня 

1841 

року 

180-річчя від дня народження Алчевської Христини Данилівни 

(1841-1920 рр.), педагога, суспільного діяча, публіциста, засновниці 

Харківської недільної жіночої школи (1862 р.)  

1851 р. 170-річчя заснування Харківського ветеринарного інституту 

 (нині - Харківська державна зооветеринарна академія)  
 

1871 р.  150-річчя з початку роботи першого в Російській імперії 

акціонерного земельного банку, який знаходився у м. Харків 

 

1886 р. 135-річчя заснування міської публічної бібліотеки (нині Харківська 

державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка).  

1891 р. 130-річчя заснування заводу  «Світло шахтаря»  

1896 р. 125-річчя заснування кондитерської фабрики «Жорж Борман» 

(нині - Корпорація «Харків-Бісквіт») 

30 квітня 

1901 

року 

120-річчя від дня народження Кузнеця Семена (Саймон Сміт) 

(1901-1985 рр.), уродженця м. Харків, американського економіста, 

професора економіки Гарвардського університету (з 1960 р.), 

лауреата Нобелівської премії (1971 р.)  

1906 р. 115-річчя відкриття першої лінії електричного трамваю, який 

з'єднав центр міста з Балашовським вокзалом  

24 
березня 

1906 р. 

115-річчя від дня народження Шульженко Клавдії Іванівни (1906-

1984 рр.), уродженки м. Харків, естрадної співачки, народної 

артистки СРСР (з 1971 р.)  

1921 р. 100-річчя заснування Харківського художнього технікуму (нині – 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв) 



1921 р. 100-річчя заснування на базі фармацевтичного відділення 

медичного факультету Харківського університету першого в Україні 

фармацевтичного інституту 

1926 р. 95-річчя початку діяльності Державного українського 

драматичного театру «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса  

1931 р. 70-річчя початку роботи Харківського тракторного заводу  

ім. С. Орджонікідзе 

грудень 

1941 р. 

80-річчя початку масового розстрілу єврейського населення у 

Дробицькому Яру під Харковом  

1966 р. 55-річчя створення Харківського державного інституту 

радіоелектроніки  (нині - Харківський національний університет 

радіоелектроники)  

серпень 

1981 р. 

40-річчя відкриття пам'ятнику воїнам визволителям на розі  

пр. Леніна та вул. 23 Серпня у м. Харкові 

 

 

Начальник відділу інформації, 

використання документів  

та документального забезпечення                                         Марія ЕЛЬКСНІТ 

 

 

 


