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Головна гордість нашого краю – це його люди: сильні, обдаровані, впевнені. До 

90-річчя утворення Донецької області пропонуємо список «Видатні постаті Донеччини», 

до якого увійшли імена відомих особистостей, що народилися, або певний час проживали 

в Донецькій області. Це вони своїм життям, діяльністю та досягненнями прославили не 

лише Донеччину, а й усю Україну, зробили чимало для економічного, наукового та 

культурного розвитку нашого краю за дев’яносто років.  

 

А 

 

Александров Ігор Олександрович (21.06.1956-07.07.2021) - журналіст,  

телевізійний менеджер. Його ім’я викарбувано на Меморіалі журналістів у Вашингтоні 

(м. Слов’янськ) 

 

Амоша Олександр Іванович (04.08.1937) - економіст, академік (м. Горлівка) 

 

Андієвська Емма Іванівна (19.03.1931) - письменниця, художниця (м. Донецьк) 

 

Антип Петро Іванович (04.04.1959) - художник, скульптор (м. Горлівка). 

З 2014 р. проживає у Києві 

 

Арнаутов Віктор Михайлович (11.11.1896-22.03.1979) - художник-монументаліст  

(м. Маріуполь) 

 

Астахова Поліна Григорівна (30.10.1936-06.08.2005) - спортсменка (спортивна гімнастика) 

(м. Дніпропетровськ (Дніпро) 

 

Б 
 

Базилевський Іван Іванович (15.09.1935) - художник, скульптор (АР Крим). 

 

Байдебура Павло Андрійович (01.03.1901-26.01.1985) - письменник (Кіровоградська. обл.) 

 

Бендрик Микола Кузьмич (26.04.1914-17.02.1993) - художник (Донецька обл.) 

 

Биков Леонід Федорович (12.12.1928-11.04.1979) - актор театру та кіно, кінорежисер 

(Донецька обл.) 

 

Білий Дмитро Дмитрвич (25.07.1967) - письменник, історик (м. Макіївка) 

 

Білий Іван Омелянович (25.03.1942-17.12.2019) - поет, прозаїк (Київська обл.) 

 

Біляїв Володимир Іванович (25.06.1925-12.02.2006) - письменник (Донецька обл.) 

 

Бойко Вадим Григорович (03.07.1951-11.06.2005) - поет, драматург (м. Донецьк) 

 

Бойко Володимир Семенович (20.09.1938-10.06.2015) - металург, Герой України  

(м. Маріуполь) 



3 
 

 

Бойко Григорій Пилипович (псевд. Грицько Бойко) (05.09.1923-25.09.1978) - поет 

(Донецька обл.) 

 

Болдирєв Даниїл Владиславович (15.05.1992) - чемпіон світу зі скелелазіння (м. Донецьк) 

 

Бондар Григорій Васильович (22.04.1932-27.01.2014) - хірург-онколог, засновник школи 

онкологів Донеччини (Донецька обл.) 

 

Бровун Марк Матвійович (29.07.1946-09.10.2012) - театральний діяч (м. Донецьк) 

 

Бубка Сергій Назарович (04.12.1963) - легкоатлет зі стрибків із жердиною (м. Луганськ) 

 

Булгаков Віктор Володимирович (24.04.1936-08.02.1994) - вчений-гігієніст  

(м. Слов’янськ) 

 

Буров Сергій Давидович (28.06.1937) - краєзнавець, кандидат технічних наук  

(м. Маріуполь 

 

В 
 

Вайнштейн Мойсей (Михайло) Ісакович (20.02.1940-26.05.1981) - живописець, скульптор 

(м. Дружківка) 

 

Верлінський Борис Маркович (08.01.1888-30.10.1950) - шахіст, міжнародний майстер, 

гросмейстер (м. Бахмут) 

 

Г 
 

Гайдамака Петро Данилович (12.06.1907-07.09.1981) - композитор, диригент  

(м. Краматорськ) 

 

Гайдарівський (Гайворонський) Василь Андрійович(14.01.1906-13.11.1972) - письменник 

(м. Костянтинівка) 

 

Герасименко Костянтин Михайлович (Кость Герасименко) (11.05.1907-27.09.1942) - поет, 

драматург (Полтавська обл.) 

 

Гінзбург Віталій Аркадійович (23.04.1938-24.06.2006) - художник декоративного скла  

(м. Костянтинівка) 

 

Гомза Ярослав Юрійович (18.09.1927-22.09.2011) - публіцист, освітянин, правозахисник 

(Львівська обл.) 

 

Гонтар Сергій Олексійович (05.01.1930) - скульптор (Донецька обл.) 

 

Гордасевич Галина Леонідівна (31.03.1935-11.03.2001) - поетеса, прозаїк, співзасновниця 

Донецького Товариства української мови та Донецького Крайового Руху  

(Тернопільська обл.) 

 

Горська Алла Олександрівна (18.09.1929-28.11.1970) - художниця, одна із засновниць руху 

шістдесятництва (м. Ялта, АР Крим) 

 

Гришко Михайло Степанович (27.02.1901-03.06.1973) – оперний співак (м. Маріуполь) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Гужва Валерій Федорович (31.07.1936) - поет, прозаїк (м. Покровськ) 

 

Гусак Володимир Корнійович (31.05.1939-21.10.2000) - хірург. Першим на Донеччині 

освоїв і впровадив операції на відкритому серці (м. Москва, РФ) 

 

Д 
 

Данчишин (Данченко) Володимир Андрійович (21.04.1914-17.12.1967) - актор  

(м. Маріуполь) 

 

Дзекун Олександр Іванович (25.12.1945) - режисер, актор (Донецька обл.) 

 

Дзюба Іван Михайлович (26.07.1931) - письменник, правозахисник (Донецька обл.) 

 

Дзюбан Іван Феодосійович  (02.02.1923-19.03.2008) - графік, живописець, монументаліст 

(Донецька обл.) 

 

Доценко Юрій Тимофійович (19.09.1954)  - поет, журналіст (м. Краматорськ) 

 

З 
 

Загнітко Анатолій Панасович (14.10.1954) - доктор філологічних наук (Вінницька обл.) 

 

Залізняк Марко Микитович (05.05.1893-10.11.1982) - фотохудожник, краєзнавець 

(Донецька обл.) 

 

Замковий Валентин Полікарпович (23.04.1911-23.01.2003) - краєзнавець, член 

географічного товариства (Полтавська обл.) 

 

Зіпір Надія Петрівна (16.10.1941-31.08.1975) – спортсменка (художня гімнастика), тренер 

(Донецька обл.) 

 

Зоц Ігор Олексійович (08.10.1961) – журналіст, головний редактор газети «Донеччина» 

(Донецька обл.) 

 

К 
 

Каверін (Ряст) Юрій Валентинович (18.02.1945-22.09.2014) - поет, перекладач  

(Донецька обл.) 

 

Карабиць Іван Федорович (17.01.1945-20.01.2002) - композитор (Донецька обл.) 

 

Кечеджи Олександр Гаврилович (26.03.1918-20.01.2006) - художник (м. Маріуполь) 

 

Кизим Леонід Денисович (05.08.1941-14.06.2010) - космонавт (Донецька обл.) 

 

Кіор Валерій Іванович (08.10.1951) - поет, перекладач (Донецька обл.) 

 

Кірьяков Леонтій Нестерович (08.05.1919-11.08.2008) - румейський поет, перекладач 

(Донецька обл.) 
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Коваленко Іван Пантелеймонович (1887-1949) - науковець, засновник маріупольського 

краєзнавчого музею (м. Маріуполь) 

 

Комар Олег Юхимович (Олег Орач) (06.02.1940-2005) - поет, письменник, перекладач 

(Запорізька обл.) 

 

Константинов Валентин Костянтинович (23.02.1923-04.12.2012) - художник-

монументаліст, графік (м. Маріуполь) 

 

Кончаловський Петро Петрович (21.02.1876-02.02.1956) – художник (м. Слов’янськ) 

 

Косматенко (Троян) Анатолій Денисович (03.10.1921-06.04.1975) - поет-байкар  

(Донецька обл.) 

 

Костиря Іван Сергійович (13.01.1932-27.08.2003) - письменник, краєзнавець 

(Дніпропетровська обл.) 

 

Костроменко Вадим Васильович (26.09.1934-01.11.2017) - сценарист, кінорежисер  

(м. Бахмут) 

 

Кримський Сергій Борисович (02.06.1930-30.06.2010) - вчений, культуролог (м. Бахмут) 

 

Кузьмінков Лель Миколайович (08.10.1925-15.03.2012) - художник-монументаліст, графік 

(м. Маріуполь) 

 

Кулинич Микола Олексійович ((1950-2005) поет, журналіст (м. Краматорськ) 

Курінний Олексій Вікторович (22.05.1986-06.09.2017) - український політолог, експерт з 

розвитку української мови (м. Бахмут) 

 

Кучер Роман Володимирович (12.03.1925-24.09.1991) - учений, хімік (м. Львів) 

 

Кущ Павло Вікторович (21.09.1962) - прозаїк, журналіст (Запорізька обл.) 

 

Л 
 

Литвиненко Леонід Михайлович (12.01.1921-26.10.1983) - учений-хімік, академік  

(м. Таганрог, РФ) 

 

Лісовська (Тесленко) Марія Павлівна (28.08.1922–10.08.1981) - педагог, письменниця 

(Чернігівська обл.) 

 

Луков Леонід Давидович (02.05.1909-24.04.1963) - кінорежисер, сценарист (м. Маріуполь) 

 

Лупиніс Анатолій (Анатоль) Іванович (21.07.1937-05.02.2000) - поет, політичний та 

громадський діяч УНА-УНСО (Донецька обл.) 

 

М 
 

Марсюк Вадим Андрійович (21.03.1938) - поет, прозаїк (Донецька обл.) 

 

Мартинов Євген Григорович (22.05.1948-03.09.1990) - співак та композитор (м. Бахмут) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/1947
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E
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Мацука Геннадій Харлампійович (27.09.1939-27.05.1917) - вчений-біохімік  

(Донецька обл.) 

 

Минка Олександр Федорович (15.05.1938-28.01.2000) - живописець, графік  

(Донецька обл.) 

 

Москаленко Анатолій Захарович (12.07.1934-13.11.1999) - прозаїк, журналіст  

(Донецька обл.) 

 

О 
 

Овсієнко Анатолій Васильович (13.04.1940-06.10.2005) - поет, прозаїк (Житомирська обл.) 

 

Огнєва Людмила Родіонівна (1936) – журналістка, дослідниця та майстриня (художня 

вишивка) (Вінницька обл.) 

 

Оліфіренко Вадим Володимирович (08.10.1948) - педагог, літературний критик  

(м. Краматорськ) 

 

Отченашенко Світлана Іванівна (07.07.1945) - театральна актриса (Полтавська обл.) 

 

П 
 

Павлюк Віктор Іларіонович (1935-2007) – художник-графік (Донецька обл.) 

 

Патрича Донат Костянтинович (24.11.1934-06.12.2004) - поет, прозаїк, перекладач 

(Донецька обл.) 

 

Пеунов Вадим Костянтинович (29.04.1923-19.01.2020) - поет, письменник  

(м. Астрахань, РФ) 

 

Подкопаєва Лілія Олександрівна (15.08.1978) - спортсменка (спортивна гімнастика)  

(м. Донецьк 

 

Полоник Василь Петрович (13.02.1930-1995) - скульптор, художник (Донецька обл.) 

 

Пономарьов Віктор Васильович (04.07.1936) - художник-монументаліст, живописець 

(Архангельська обл., РФ) 

 

Прокоф’єв Сергій Сергійович (23.04.1891-05.03.1953) - композитор, диригент (Донецька 

обл.) 

 

Проценко Аркадій Дмитрович (06.02.1931-06.06.2017) - журналіст, письменник, 

краєзнавець (Донецька обл.) 

 

Прядкін Леонід Федорович (08.03.1906-27.12.1986) - кінооператор (м. Краматорськ) 

 

Пустова Феня Дмитрівна (08.10.1928-28.05.2010) - літературознавець, член Донецького 

обласного Товариства української мови імені Т. Г.Шевченка (Харківська обл.) 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2._%D0%93._%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Р 
 

Рева Віктор Якович ( 01.03.1954) - композитор (Донецька обл.) 

 

Рибалко Микола Олександрович (14.02.1922-08.07.1995) - поет (Донецька обл.) 

 

Романько Валерій Іванович (20.01.1952) - краєзн. ,кандидат педагогічних наук  

(Донецька обл.) 

 

Роздобудько Ірен Віталіївна (03.11.1962) - письменниця, сценаристка (м. Донецьк) 

 

Росич Олекса (справж. Олексій Андрієнко) (1975) - письменник, сценарист,  

режисер, актор (м. Донецьк) 

 

Руденко Микола Данилович (19.12.1920-01.04.2004) - письменник, засновник Української 

Гельсінської групи (Луганська обл.) 

 

Рябокрис Олександр Михайлович (01.06.1952) - режисер-документаліст (м. Покровськ) 

 

С 
 

Самохвалов Віктор Якович (18.06.1932) - музикознавець, педагог (м. Краматорськ) 

 

Сасько Геннадій Михайлович (20.10.1946) – композитор (м. Донецьк) 

 

Сахаров Олександр Семенович (13.05.1886-25.09.1963) - танцівник, хореограф, педагог  

(м. Маріуполь) 

 

Сидоренко Олександр Олександрович (27.05.1960) - Олімпійський чемпіон з плавання  

(м. Маріуполь) 

 

Силантьєв Костянтин Васильович (05.03.1931-13.03.2005) - співак (м. Дружківка) 

 

Смірнов Віктор Сергійович (02.08.1986) - Олімпійський. чемпіон з плавання (м. Донецьк). 

 

Смоленський Юрій Анатолійович (28.08.1942-12.12.2012) - поет, журналіст (Донецька обл.) 

 

Соловей Олег Євгенович (21.02.1970) - письменник, літературознавець. Засновник і 

співредактор наукового альманаху «Стусознавчі зошити» (м. Донецьк) 

 

Солов’яненко Анатолій Борисович (25.09.1932-29.07.1999) - оперний співак (м. Донецьк) 

 

Сосюра Володимир Миколайович (06.01.1898-08.01.1965) - поет (Донецька обл.) 

 

Старухін Віталій Володимирович (06.06.1949-09.08.2000) - легенда футболу У 2006 році 

визнаний найкращим футболістом «Шахтаря» усіх часів (м. Мінськ, Білорусь) 

 

Стебун Ілля Ісаакович (справж. І. І. Кацнельсон) (1911-2005) - вчений-славіст, літературний 

критик (Чернігівська обл.) 

 

Стогній Анатолій Олександрович (01.06.1932-02.02.2007) - кібернетик, професор (Донецька 

обл.) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)
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Стус Василь Семенович (06.01.1938-04.09.1985) - поет, правозахисник (Віннницька обл.) 

 

Стяжкіна Олена Вікторівна (25.02.1968) - доктор історичних наук, журналіст (м. Донецьк) 

 

Т 
 

Талалай Леонід Миколайович (11.11.1941-19.06.2012) - поет (Харківська обл.) 

 

Тарасов Валентин Миколайович (07.04.1966) - кіносценарист, актор (м. Краматорськ) 

 

Тесленко Костянтин Макарович (22.05.1917-20.06.1988) - прозаїк (Полтавська обл.) 

 

Тихий Олексій (Олекса) Іванович (27.01.1927-05.05.1984) - письменник, правозахисник 

(Донецька обл.) 

 

У 
 

Узун Геннадій Гаврилович (09.09.1941-04.01.2010) - спортсмен (греко-римська боротьба) 

(Донецька обл.) 

 

Ф 
 

Фіалко Олег Борисович (28.06.1946) - кінорежисер, сценарист (м. Дружківка) 

 

Х 
 

Ханжонков Олександр Олексійович (08.08.1877-26.09.1945) - кінопромисловець 

(Донецька обл.) 

 

Харабет Юхим Вікторович (29.07.1929-08.03.2004) – скульптор, художник-медальєр 

(Донецька обл.) 

 

Ч 
 

Чукарін Олексій Іванович (09.11.1921-25.08.1984) – гімнаст, чемпіон Олімпійських ігор 

(Донецька обл.) 

 

Чумак Галина Володимирівна (20.08.1948) - громадська діячка, письменниця, фахівець 

музейної справи (м. Донецьк) 

 

Чумаченко Микола Григорович (01.05.1925-14.10.2011) - доктор економічних наук, 

професор (Херсонська обл.) 

 

Чупа Олексій Андрійович (30.08.1986) - поет, прозаїк (м. Макіївка) 

 

Ш 
 

Шамрай Анатолій Васильович (1954-2018) – краєзнавець, археолог, історик  

(м. Слов’янськ) 

 

Шапошніков Сергій Миколайович (28.02.1911-11.07.1973) - оперний співак  

(м. Маріуполь) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Шапурма Антон Амвросійович (29.01.1911-27.09.1987) - румейський поет, перекладач 

(Донецька обл.) 

 

Шевченко Анатолій Васильович (11.09.1936-03.08.2019) - письменник, краєзнавець 

(Донецька обл.) 

 

Шевченко Олександр Іванович (23.08.1926-10.12.2010) - художник, засновник музею 

народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прелесне Слов’янського району 

(Донецька обл.) 

 

Шепітько Лариса Юхимівна (06.01.1938-02.07.1979) - кінорежисерка, сценаристка, актриса 

(м. Бахмут) 

 

Шутов Віктор Васильович (27.07.1921-21.07.1987) - поет, прозаїк (м. Донецьк) 

 

Ю 
 

Юргенс Наталія Микитівна (14.02.1932-02.06.2014) - актриса Донецького академічного 

обласного драматичного театру (Маріуполь), народна артистка України  

(м. Санкт-Петербург, РФ) 

 

Юречко Віталій Іванович (24.09.1936-05.09.2004) - поет, дитячий письменник, журналіст  

(Кіровоградська обл.) 

Я 
 

Янцелевич Анатолій Савелійович (11.01.1917-1982) - полярник, майстер спорту, капітан 

далекого плавання (Донецька обл.) 

 

Ярмонов Ігор  Петрович (03.12.1967) - міжнародний майстер з шахів (м. Мурманськ, РФ) 

 

Яруцький Лев Давидович (16.11.1931-13.11.2002) - викладач, письменник, краєзнавець  

(с. Вертюжани, Молдова) 

 

Ясиненко Микола Васильович (05.01.1932-16.05.2001) - скульптор, художник  

(Донецька обл.) 
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