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СІЧЕНЬ 

 

 3 – 110 років від дня народження народного художника України, уродженця  

м. Олександрівськ Петра Євлампійовича Сабадиша (1909 - 1994); 

 6 – 135 років від дня народження відомого живописця, графіка, уродженця     

с. Софіївка Бердянського району Запорізької області Ісака Ізраїльовича Бродського 

(1884-1939); 

 10 – 80 років від дня утворення Запорізької області (1939); 

 11 – 80 років від дня заснування Запорізької обласної філармонії (1939); 

 12 – 60 років від дня народження запорізького спортсмена-легкоатлета, заслу-

женого майстра спорту СРСР Володимира Ілліча Ященка (1959 - 1999); 

 13 – 80 років від дня народження запорізького письменника, журналіста Вік-

тора Максимовича Ахінька (1939); 

 13 – 100 років від дня народження академіка АМН СРСР, Героя України, Ге-

роя Соціалістичної Праці, уродженки с. Копані Оріхівського району Любові Трохи-

мівні Малої (1919-2003); 

 22 – 75 років від дня народження запорізького поета, публіциста Олександра 

Олексійовича Шостака (1944); 

 22 – 115 років від дня заснування Запорізької обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені О. М. Горького (1904). 

 

ЛЮТИЙ 

 

 7 – 80 років від дня народження запорізької поетеси Зінаїди Прокопівни Бебе-

шко (1939); 

 7 – 70 років від дня народження запорізького поета, голови обласної організа-

ції Національної Спілки письменників України Григорія Івановича Лютого (1949); 

 8 – 75 років від дня остаточного визволення Запорізької області від німецько-

фашистських загарбників (1944); 
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 11 – 65 років від дня народження запорізького письменника та журналіста 

Миколи Григоровича Білокопитова (1954); 

 15 – 70 років від дня народження запорізького спортсмена (гандбол), заслуже-

ного майстра спорту, олімпійського чемпіона (Монреаль, 1976) Юрія Лагутіна 

(1949-1978); 

 19 – 110 років від дня народження запорізького журналіста Миколи Костянти-

новича Попеля (1909 - 2001); 

 25 – 80 років від дня заснування Запорізького обласного радіомовлення (1939). 

 – 80 років тому міську бібліотеку для дітей м. Запоріжжя реорганізовано в об-

ласну (нині комунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний 

читач" Запорізької обласної ради) 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

 1 – 30 років від дня заснування обласного товариства єврейської культури 

(1989); 

 7 – 95 років від дня народження запорізького поета Володимира Івановича 

Омельченка (1924 – 1975); 

 18 – 80 років від дня народження запорізького письменника Олександра Гри-

горовича Стешенка (1939-2001); 

 26 – 30 років як розпочав свою роботу обласний Фонд милосердя і здоров’я 

(1989); 

 28 – 90 років від дня заснування Запорізького академічного обласного україн-

ського музично – драматичного театру імені В.Магара (1929); 

 31 – 85 років від дня народження уродженця Запоріжжя, дублера першого ко-

смонавта Юрія Гагаріна Григорія Григоровича Нелюбова (1934 – 1966). 

 

КВІТЕНЬ 

 

 1 – 80 років від дня народження запорізького  журналіста, публіциста, крає-

знавця Віталія Івановича Шевченка (1939); 
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 20 – 55 років від дня відкриття у м. Запоріжжя широкоформатного кінотеатру 

імені О. Довженка (1964); 

 22 – 20 років  від дня заснування міської організації Союзу поляків України 

"Полонія" (м.Запоріжжя) (1999); 

 29 – 45 років Шевченківському району м. Запоріжжя (1964); 

 – 50 років тому, у квітні 1969 р. у м. Запоріжжя відкрито плавальний басейн 

"Байкал"; 

 – 20 років тому, у квітні 1999 р. засновано запорізьку газету "Суббота - плюс". 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 5 – 110 років від дня народження українського прозаїка, драматурга, уроджен-

ця м. Гуляйполе Запорізької області Леоніда Ароновича Юхвіда (1909 – 1968); 

 6 – 90 років від дня народження запорізького вченого, філософа, поета Мико-

ли Олександровича Васютинського (1929); 

 9 – 90 років від дня народження запорізького журналіста, уродженця с. Варва-

рівка Гуляйпільського району Івана Семеновича Дерев’янка (1929); 

 12 – 80 років від дня народження української художниці (живопис), уроджен-

ки м. Запоріжжя Майї Яківни Бакаєвої (1939); 

 13 – 110 років від дня народження запорізького письменника, уродженця        

с. Вербове Пологівського району Запорізької області Михайла Денисовича Гайдабу-

ри (1909 – 1942); 

 14 – 310 років від дня першого зруйнування царськими військами Запорозької 

Січі (1709); 

 18 – 95 років від дня народження запорізького художника Євгена Васильовича 

Чуйкова (1924 - 2000); 

 20 – 85 років від дня закладення Дніпровського магнієвого заводу (1934); 

 23 – 50 років Заводському району м. Запоріжжя (1969). 

 

ЧЕРВЕНЬ 
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 9 – 395 років від дня штурму запорозькими козаками м. Стамбул (1624);  

 18 – 60 років від дня виходу з експериментального цеху заводу "Комунар" 

першого вітчизняного мікролітражного автомобіля "Запорожець" (1959);  

 28 – 100 років від дня народження Героя Радянського Союзу, уродженця         

с. Новотроїцьке Бердянського району Пантелея Борисовича Лактіонова (1919 - 

1944); 

 30 – 90 років від дня народження вченого у галузі металургії, академіка НАН 

України (1990), уродженця с. Семенівка Пологівського району Михайла Івановича 

Гасика (1929); 

 – 75 років тому, червні 1944 р. відкрито Михайлівську районну бібліотеку. 

 

ЛИПЕНЬ 

 

 3 – 85 років від дня заснування багатотиражної газети "Днепровский метал-

лург" комбінату "Запоріжсталь" (1934);  

 4 – 230 років від дня народження менонітського підприємця, адміністратора, 

суспільного діяча Йогана Йогановича Корніса (1789 - 1848); 

 4 – 85 років від дня заснування Запорізького річкового порту (1934); 

 14 – 185 років від дня народження відомого земського діяча і педагога, діяль-

ність якого пов’язана із Запорізьким краєм, Миколи Олександровича Корфа (1834 – 

1883); 

 15 – 85 років від дня народження запорізького художника-живописця Ігоря 

Олексійовича Маляренка (1934 – 2002); 

 20 – 190 років від дня народження письменника, перекладача, драматурга, 

уродженця слободи Гуляй – Поле  Олександрівського повіту Катеринославської гу-

бернії (нині Запорізька область) Віта Андрійовича Косовцова (1829 – не раніше 90-х 

рр. ХІХ ст.); 

 20 – 90 років тому у греблю Дніпрогесу було закладено перший кубометр бе-

тону (1929); 
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 21 – 70 років від дня народження запорізької художниці (живопис, графіка, 

дизайн) Наталії Володимирівни Коробової (1949); 

 24 – 95 років від дня народження запорізького художника, уродженця с. Ново-

данилівка Запорізької області Федора Федоровича Шевченка (1924-1981).  

 

СЕРПЕНЬ 

 

 1 – 60 років  Запорізькому електромашинобудівному заводу "Іскра" (1959); 

 4 – 85 років від дня народження запорізького письменника Олександра Івано-

вича Авраменка (1934 – 1974); 

 4 – 60 років тому відбулася перша телевізійна передача із Запорізької  телес-

тудії  (1959); 

 5 – 60 років від дня народження запорізького поета Олега Миколайовича Гон-

чаренка (1959); 

 15 – 30 років від дня заснування Токмацького краєзнавчого музею Запорізької 

області (1989); 

 29 – 25 років від дня перейменування Запорізького індустріального інституту 

на Запорізьку державну інженерну академію (1994); 

 29 – 80 років тому, у серпні 1939 р. засновано Запорізький обласний театр ля-

льок. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 8 – 85 років від дня народження запорізького художника-живописця Григорія 

Прокоповича Мацегори (1934); 

 18 – 90 років з дня випуску  колективом Запорізького заводу "Комунар" пер-

шого вітчизняного комбайну (1929); 

 24 – 25 років  від дня заснування Запорізького обласного литовського товарис-

тва  (1994); 
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 25 – 60 років від дня заснування Центрального парку культури та відпочинку 

"Дубовий гай" у м. Запоріжжя (1959); 

 28 – 120 років від дня заснування Запорізького інструментального заводу 

(1879); 

 29 – 90 років від дня народження запорізького художника-живописця, одного з 

організаторів та беззмінного керівника творчого об’єднання самодіяльних майстрів 

народного мистецтва "Самоцвіти Запоріжжя" Юрія Семеновича Краснокутського 

(1929); 

 – 50 років тому, у вересні 1969 р. засновано Дніпрорудненську міську бібліо-

теку-філію для дітей Василівської районної ЦБС (нині – відділ обслуговування дітей 

Дніпрорудненської міської бібліотеки сімейного читання). 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

 10 – 90 років від дня народження запорізького мистецтвознавця, художника 

(живопис, графіка) журналіста Сергія Васильовича Латанського (1929); 

 13 – 70 років від дня народження народної майстрині з вишивки, члена Націо-

нальної Спілки майстрів народного мистецтва України Таїсії Михайлівни Мазур 

(1949); 

 15 – 35 років від дня заснування Запорізької атомної електростанції у м. Енер-

годар Запорізької області (1984); 

 15 – 30 років від дня заснування Запорізького обласного товариства німецької 

культури "Відродження"(1989); 

 19 – 85 років від дня народження запорізького письменника Бориса Ілліча Без-

дольного (1934 – 2001); 

 26 – 105 років від дня народження запорізького поета та художника-

живописця Олександра Артемовича Фесюка (1914 – 2001); 

 27 – 120 років від дня народження вченого, академіка АН СРСР, уродженця   

с. Омельник Оріхівського району Миколи Антоновича Доллежаля  (1899 - 2000); 
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 31 – 25 років від дня заснування частини спеціального призначення "Гепард" 

(м. Запоріжжя) (1994); 

 – 20 років тому, у жовтні 1999 р. засновано Запорізький обласний притулок 

для неповнолітніх; 

 –  70 років тому, у жовтні 1949 р. засновано Гуляйпільську районну бібліотеку 

для дітей; 

 – 55 років тому, у жовтні 1964 р. видатний український спортсмен-важкоатлет, 

почесний житель м. Запоріжжя Леонід Жаботинський на ХУІІІ Олімпійських іграх у 

м. Токіо в змаганнях із важкої атлетики виборов золоту медаль. 

 

ЛИСТОПАД 

 

 6 – 80 років від дня народження дослідника історії Запоріжжя Анатолія Івано-

вича Голдобіна (1939); 

 12 – 80 років з дня виходу першого номера газети "Комсомолець Запоріжжя" 

(з 01.01.1991 р. – "МИГ") (1939); 

 19 – 100 років від дня народження запорізького скульптора та художника, 

уродженця с. Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області Михайла Ми-

колайовича Худаса (1919 – 1990); 

 20 – 40 років від дня заснування Запорізького театру молоді (1979); 

 21 – 75 років від дня заснування Михайлівської районної бібліотеки для дітей 

Запорізької області (1944); 

 21 – 25 років тому  управлінням юстиції Запорізької області зареєстровано ко-

зацьку організацію – Козацьке Військо Запорозьке Низове (1994); 

 – 70 років тому, у листопаді 1949 р. Запорізький трансформаторний завод ви-

робив перший трансформатор; 

 – 60 років тому, у листопаді 1949 р. у м. Запоріжжя став до ладу діючих Палац 

піонерів. 
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ГРУДЕНЬ 

 

 20 – 85 років від дня заснування онкологічної служби Запоріжжя (1934); 

 21 – 85 років від дня народження запорізького журналіста, наукового редакто-

ра науково-редакційного підрозділу Запорізької облдержадміністрації з підготовки 

та випуску серії книг "Реабілітовані історією» Михайла Петровича Литовченка 

(1934); 

 22  – 70 років тому у м. Запоріжжя відкрито першу тролейбусну лінію (1949); 

 24 – 90 років від дня народження запорізького скульптора Емілії Миколаївни 

Низової (1929); 

 26 – 90 років від дня заснування Олександрівського району м. Запоріжжя (до 

листопада 1961 р. – Сталінський, з 1961р. по 2016 р. – Жовтневий); 

 29 – 60 років від дня народження краєзнавця, дослідника історії Запорізького 

краю, уродженця м. Пологи Запорізької області Олександра Миколайовича Ємця 

(1959); 

 – 80   років тому, у грудні 1939 р. засновано Запорізький обласний центр на-

родної творчості. 

 

ПОДІЇ, МІСЯЦЬ І ЧИСЛО ЯКИХ НЕ ВИЗНАЧЕНО. 

 

 –  420 років тому (1599) гетьманом Запорозької Січі було обрано С. Кішку; 

 –  285 років тому (1734) засновано Нову Січ; 

 –  240 років тому (1779) засноване с. Чубарівка Пологівського району; 

 –  235 років тому (1784) засновані міста Мелітополь, Токмак та с. Мала Біло-

зерка Василівського району; 

 –  230 років (1789) від початку переселення менонітів в Таврію; 

 –  220 років тому(1799 засноване с. Семенівка Пологівського району; 

 – 150 років (1869) від початку переселення чехів в Мелітопольський район та 

заснування с. Новгородківка (Чехоград); 
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 – 150 років тому (1869) вознесенівський вчитель Я. П. Новицький організував 

перші екскурсії з вивчення краю; 

 – 140 років від народження орнітолога А. С. Костюченка, який проводив дос-

лідження за птахами в заповіднику на Обіточній косі (м. Бердянськ), (1879 - 1953);

 – 135 років (1884) від часу заснування Дж. Грієвзом заводу сільськогосподар-

ських машин у м. Бердянськ (нині – Першотравневий завод сільськогосподарських 

машин); 

 – 125 років тому (1894) у м. Олександрівськ (нині – м. Запоріжжя) з’явилася 

перша книгарня;  

 – 125 років (1894) садибі графа Попова (м. Василівка) (нині – Василівський іс-

торико-архітектурний музей-заповідник "Садиба Попова"); 

 – 120 років (1899) від часу заснування Алтагірського лісництва (Якимівський 

район); 

 – 90 років (1929) від часу заснування 3-ї міської лікарні (обслуговувала робіт-

ників Дніпробуду, а потім – мешканців Ленінського (нині – Дніпровський) району 

м. Запоріжжя); 

 – 90 років (1929) від часу заснування Бердянського краєзнавчого музею; 

 – 90 років (1929) від часу заснування газети "Прапор комунізму" (сучасна на-

зва – "Рідний край") Куйбишевського (нині – Більмацький) району; 

 – 85 років (1934) від часу заснування Палацу культури "Металург" (м. Запорі-

жжя); 

 –  75 років (1944) від часу заснування Запорізької обласної станції переливан-

ня крові; 

 – 75 років (1944) від часу заснування фармацевтичної фабрики "Віола" (м. За-

поріжжя); 

 – 70 років (1949) О. О. Стариковському, запорізькому кобзарю, артисту кінно-

го театру на о. Хортиця; 

 – 45 років (1974) від часу заснування народного камерного хору Палацу куль-

тури ЗАлК (м. Запоріжжя); 
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 – 40 років (1979) від часу заснування Запорізького батальйону патрульної 

служби; 

 – 35 років тому (1984) розпочато будівництво житлового масиву "Південний" 

(м. Запоріжжя); 

 – 35 років (1984) від часу заснування творчого об’єднання самодіяльних майс-

трів народного мистецтва "Самоцвіти Запоріжжя"; 

 – 30 років тому (1989) засноване Запорізьке об’єднання товариства шануваль-

ників української мови; 

 – 30 років тому (1989) засноване Товариство білоруської мови у Запоріжжі; 

 – 30 років (1989) від часу заснування Запорізького обласного відділення Спіл-

ки діячів естрадних мистецтв України; 

 –  30 років (1989) від часу заснування товариства українських німців "Відерге-

бурт" ("Відродження") у м. Бердянськ; 

 – 30 років (1989) від часу заснування школи мистецтв № 2 (м. Запоріжжя); 

 – 30 років (1989) від часу заснування народного ансамблю запорізької міліції 

"Пернач"; 

 – 25 років тому (1994) заснований запорізький культурний Центр "Альянс 

Франсез";  

 – 25 років (1994) від часу заснування Запорізького інституту економіки та ін-

формаційних технологій (ЗІЕІТ); 

 – 25 років (1994) від часу заснування Запорізького державного воєнізованого 

спеціалізованого пошуково-рятувальному загону "Кобра"; 

 – 20 років тому (1999) з дна Дніпра було піднято козацьку "Чайку". 
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