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бібліотека для дітей «Юний читач» –  Запоріжжя, 2020. – 12 с.

Видання  містить  інформацію  про  знаменні  та  пам’ятні  дати,  що

відзначатимуться  у  Запорізькій  області  у  2021  році,  про  ювілеї  письменників,

художників та інших діячів мистецтва Запорізького краю.

Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів.

Укладач:                                                                             Гудіна І. М.

Редагування та 

комп’ютерна верстка                                                        Веселова Л. Г.

Відповідальна за випуск                                                  Данилова Л. В.

1



СІЧЕНЬ

01. 01 – 30 років  (1991) з дня виходу першого номера газети "Запорозька Січ".
06.  01 – 65  років  від  дня  народження  Валерія  Кириловича  Сторчила,

запорізького художника-кераміста (1956)
15.  01 – 115  років  від  дня  народження  Натана  Михайловича  Лур’є,

українського та  єврейського письменника,  уродженця с.  Розкішне (нині  не  існує)
Гуляйпільського району (1906-1987) 

18. 01 – 85 років від дня народження Івана Петровича Євченка, запорізького
художника-живописця (1936 – 2014)

29.  01 –  50  років   (1971)  з  дня  введення  в  експлуатацію  Палацу  спорту
"Юність"

30.  01 – 45  років   з  дня  введення  в  експлуатацію  Запорізької  обласної
багатопрофільної лікарні (1976)

ЛЮТИЙ

02. 02 – 80 років від дня народження Олександра Петровича Короля, народного
артиста України, режисера, засновника і першого головного режисера Запорізького
театру юного глядача, педагога, професора ЗНУ (1941-2018) 

04. 02     –   85 років від дня народження Бориса Миколайовича Мозолевського,
українського археолога  (досліджував кургани на  території  Запорізької  області)  та
літератора,  кандидата  історичних  наук,  керівника  сектору  скіфо-сарматської
археології Інституту археології АН УРСР (1936-1993)

09. 02     –   65 років від дня народження Надії Борисівни Блізнякової, запорізької
художниці-графіка  (1956)

10.  02 – 15  років  від  дня  заснування  національного  парку  "Великий  Луг"
(Василівський район) (2006)

12. 02 – 35 років від дня заснування Національного історико-археологічного
заповідника "Кам’яна Могила" (Мелітопольський район) (1986)

18.  02 – 75  років від  дня народження Анатолія  Костянтиновича Беспалова,
запорізького  живописця,  художника  декоративно-прикладного  мистецтва,
скульптора (1946-2010)

БЕРЕЗЕНЬ

01.  03 –  80  років  від  дня  народження  Олексія  Миколайовича  Башкатова,
запорізького живописця, скульптора (1941-2013)

01.  03     –   75  років    від  дня  народження   Олександра  Васильовича  Галуненка,
льотчика-випробувача  АНТК  ім.  Антонова,  Героя  України  (1999),  уродженця  с.
Троїцьке Мелітопольського району (1946)
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03.  03     –   125 років  від  дня  народження Івана  Сергійовича  Паторжинського,
видатного українського співака (бас) і педагога, народного артиста УРСР, уродженця
с. Петро-Свистунове Вільнянського району (1896-1960)

07.  03 – 115  років  від  дня  народження  Олександра  Олександровича
Білокопитова,  українського  музикознавця,  члена  СКУ,  уродженця  м.  Мелітополь
(1906-1937) 

09.  03 – 75  років  від  дня  народження  Миколи  Терентійовича  Мироненка,
запорізького художника-живописця, графіка, скульптора, почесного громадянина м.
Бердянськ (1946)

12. 03     –   95 років від дня народження Олега Івановича Носика, композитора,
музиканта, педагога, викладача Запорізького музичного училища (1926-1996) 

15.  03     –   65  років   від  дня  народження  Сергія  Георгійовича  Кушнірука,
запорізького  гандболіста,  олімпійського  чемпіона,  професора,  декана  факультету
фізичного  виховання,  завідуючого  кафедрою  теорії  та  методики  фізвиховання
Бердянського державного педагогічного університету (1956)

15. 03 – 100 років від дня перейменування м. Олександрівськ у м. Запоріжжя
(1921) 

26.03 – 85 років від дня народження Бориса Дмитровича Михайлова, історика,
археолога,  музеєзнавця,  доктора  філософії,  першого  директора  Національного
історико-археологічного заповідника "Кам’яна Могила" (1936-2008) 

КВІТЕНЬ

04. 04 – 120 років від дня народження Василя Семеновича Денисенка, історика
та етнографа (належав до наукової школи М. С. Грушевського), уродженця м. Токмак
(1896-1964) 

07.  04 – 95  років  від  дня  утворення  Запорізького  державного  інституту
удосконалення лікарів (нині – Запорізька медична академія післядипломної освіти)
(1926)

09. 04 – 85 років від дня народження Степана Івановича Кравчуна, колишнього
генерального  директора  ВАТ  "АвтоЗАЗ",  почесного  громадянина  м.  Запоріжжя
(1936-2019)

15. 04 – 30 років від дня заснування у м. Запоріжжя кабельного телебачення
(1991)

16.  04 – 25  років  з  дня  відкриття  на  будинку  синагоги  у  м.  Запоріжжя
меморіальної дошки в пам’ять про більш ніж 20 тис. євреїв, розстріляних у 1943
році (1996)

22.  04 – 65  років  від  дня  народження  Наталі  В’ячеславівни Сумської,
української актриси театру та кіно (протягом 1967-1973 рр. мешкала в м. Запоріжжя)
(1956)
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24.  04 –  60  років  від  дня  заснування  у  м.  Запоріжжя  кінотеатру  імені  О.
Довженка (1961)

26.  04 – 80  років  від  дня  народження  Анатолія  Васильовича  Матвієнка,
головного архітектора проєктно-будівельного концерну ''Укрмонолітспецбуд'', члена-
кореспондента Української академії наук, уродженця с. Новомиколаївка Запорізької
області (1941)

ТРАВЕНЬ

02. 05 – 115 років від дня народження Віри Михайлівни Єніної,  української
письменниці, художника-графіка, інженера-поліграфіста, перекладача, члена Спілки
письменників СРСР, уродженки с. Новотроїцьке Бердянського району (1906-1977) 

04.  05 – 65  років  від  дня  народження  Валерія  Миколайовича  Проніна,
запорізького художника, монументаліста, графіка (1956)

10.  05 – 55  років  від  дня  народження  Євгена  Олександровича  Прокоф’єва,
запорізького художника-графіка (1966)

15. 05 – 115 років від дня народження Марка Ісааковича Львовича, радянського
гідролога,  доктора  географічних  наук,  професора,  уродженця  м.  Олександрівськ
(нині м. Запоріжжя) (1906-1998)

16.  05 – 80  років від  дня  народження Аркадія  Борисовича  Копеліовича,
журналіста,  спортивного  оглядача  газети  "Запорізька  правда",  голови  Запорізької
асоціації спортивних журналістів України і заслуженого журналіста України (1941)

18.  05 – 55 років від дня народження Юлії  Анатоліївни Півень,  запорізької
художниці (працює в галузі станкового живопису) (1966)

19. 05 – 35 років від дня відкриття у м. Запоріжжя нового міського Палацу
піонерів  та  школярів.  Нині  –  Запорізький  міський  палац  дитячої  та  юнацької
творчості (1986)

23.  05 –  100 років від  дня народження кінорежисера,  сценариста,  педагога,
народного  артиста  СРСР  Григорія  Наумовича  Чухрая,  уродженця  м.  Мелітополь
(1921-2001)

Цього місяця виповнюється:

– 55 років від часу відкриття Вільнянської дитячої художньої школи (1966)

ЧЕРВЕНЬ

01.  06 – 55  років  з  дня  введення  в  експлуатацію  нового  Запорізького
аеровокзалу (1966)
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11.  06 – 135  років  від  дня  народження  Єлизавети  Олексіївни  Хуторної,
заслуженої артистки УРСР (у 1944 – 1957 рр. – актриса Запорізького українського
музично-драматичного театру) (1886-1980)

15.  06 – 85 років від  дня народження Валентина Олександровича Шавріна,
запорізького художника, монументаліста, графіка (1936-1990) 

25. 06 – 90 років від дня народження Тетяни Іванівни Нещерет,  запорізької
поетеси, актриси (1931-2007)

29. 06 – 55 років від дня народження Олександра Миколайовича Бондаренка,
українського  футболіста  (напівзахисник  та  захисник),  уродженця  м.  Запоріжжя
(1966)

ЛИПЕНЬ

09. 07 – 65 років від дня народження Ірини Станіславівни Гресик, художниці,
графіка, заслуженого художника України, голови правління Запорізької організації
Національної Спілки художників України (1956)

12.  07     –   330  років  від  дня  народження  Петра  Івановича  Калнишевського,
останнього кошового Запорозької Січі (1691-1803)

19.  07 – 30  років  від  дня  заснування  Запорізького  обласного  товариства
болгарської культури (1991)

23. 07 – 85 років від дня народження Станіслава Федоровича Артюха, доктора
технічних  наук,  заслуженого  діяча  науки  і  техніки,  уродженця  села  Михайло-
Лукашеве Вільнянського району Запорізької області (1936-2016)

25.  07     –   75  років  від  дня  народження  Віталія  Григоровича  Шлайфера,
українського колекціонера,  бізнесмена та  письменника,  засновника Музею історії
зброї у м. Запоріжжя, керівника майстерні авторської зброї,  видавця та головного
редактора альманаху "Історія зброї" (1946-2014)

27. 07 – 20 років із дня затвердження сучасного прапора та герба Запорізької
області (2001)

СЕРПЕНЬ

02.  08     –   85  років  від  дня  народження  Маргарити  Олександрівни  Пресич,
української  театральної  актриси,  заслуженої  артистки  України,  уродженки  м.
Запоріжжя (1936-2011) 

03.  08 – 80  років  від  дня  народження  Юрія  Олександровича  Ботнера,
запорізького журналіста, члену Національної спілки журналістів України (1941)

08.  08 – 65  років  від  дня  утворення  Запорізького  державного  науково-
дослідного та проєктного інституту титану (1956)
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12. 08 – 70 років від дня народження Галини Миколаївни Малик, української
дитячої письменниці, уродженки м. Бердянськ (1951)

18. 08   – 80 років  з початку оборони м. Запоріжжя від нацистів; з 19 серпня –
евакуація промислових підприємств міста; з 3 жовтня – окупація Запоріжжя (1941)

22.  08 – 55  років  від  дня  народження  Ольги  В’ячеславівни  Сумської,
української актриси театру та кіно (протягом 1973-1980 рр. мешкала в м. Запоріжжя,
навчалась в СШ № 1) (1966)

28. 08 – 50 років з дня відкриття у м. Запоріжжя готелю "Інтурист" (1971)
29. 08     –   75 років від дня народження Володимира Васильовича Форостецького,

запорізького художника,  заслуженого діяча мистецтв України (1946-2017)
31.  08    –   75  років  від  дня  народження  Федора  Федоровича  Сизова,  фізика,

доктора фізико-математичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України,
уродженця м. Запоріжжя (1946)

ВЕРЕСЕНЬ

04.  09     –   70  років  від  дня  народження  В’ячеслава  Юрійовича  Мурзіна,
українського  археолога,  доктора  історичних  наук,  професора,  почесного  доктора
ЗНУ,  члена  Національної  спілки  журналістів  України,  лауреата  Державної  премії
України в області науки і техніки, уродженця м. Мелітополь (1951-2019)

09.  09     –   75  років  від  дня  народження  Анатолія  Петровича  Жульєва,
композитора,  диригента,  викладача  Запорізького  музичного  училища ім.  П.
Майбороди (1946)

14. 09     –   65 років від дня народження Віталія Івановича Прудкого, запорізького
журналіста, фотохудожника (1956-2004)

17. 09     –   70 років від дня народження Валентини Іллівни Баталкіної-Бурлай,
дослідниці  історії  Запорізького  краю,  засновниці  та  організатора  музею-галереї
прикладної  кераміки  та  живописної  творчості  Іллі  та  Олексія  Бурлаїв,  автора
проєкту "Музей і школа" (1951)

20.  09 –  110  років  від  дня  народження  Миколи  Львовича  Нагнибіди,
українського поета, уродженця села Смирнове Куйбишевського (нині Більмацького)
району Запорізької області (1911-1985)

23. 09 – 105 років від дня народження Олександра Всеволодовича Бодянського,
українського краєзнавця, археолога-розвідника, дослідника древностей Подніпров’я,
уродженця с. Петропіль Запорізького району (1916-1992)

26. 09     –   80 років від дня народження Миколи Івановича Боровика, запорізького
художника-живописця (1941)

29. 09 – 50 років від дня заснування Запорізького художнього музею (1971)

Цього місяця виповнюється:
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–  75 років від дня заснування бібліотеки-філії ім. В. Лісняка (м. Запоріжжя)
(1946)

ЖОВТЕНЬ

05.  10 – 75  років від  дня  народження Костянтина  Івановича  Сушка,
запорізького письменника, журналіста, краєзнавця (1946)

11. 10 – 65 років від дня народження Сергія Павловича Шевчука, краєзнавця,
засновника  та  члена  Запорізького  наукового  товариства  ім.  Я.  П.  Новицького,
засновника та керівника громадського Центру краєзнавчих досліджень Північного
Приазов’я (1956)

17. 10 – 115 років від дня заснування Оріхівського реального училища (нині –
Оріхівський НВК № 2) (1906)

Цього місяця виповнюється:

– 95 років від часу заснування Запорізької музичної школи № 1 (1926)
– 55 років від часу заснування запорізької школи-гімназії № 31 (1966)
–  55  років  від  часу  здобуття  запорізьким  важкоатлетом  Леонідом

Жаботинським золотої медалі на чемпіонаті світу та Європи (1966)

ЛИСТОПАД

04.  11 – 65 років  від  дня заснування академічного симфонічного оркестру
Запорізької обласної філармонії (1956)

05.  11 – 130  років  від  дня  народження  Ганни  Григорівни  Касьяненко,
письменниці,  педагога,  перекладача,  члена  катеринославської  "Просвіти",
уродженки с. Хортиця (нині в межах м. Запоріжжя) (1891-1969)

09.  11 – 85  років  від  дня  народження  Степана  Дмитровича  Рев’якіна,
запорізького літератора, журналіста (1936)

09.  11 – 80  років  від  дня  народження  Олександра  Семеновича  Никоненка,
ректора  Запорізької  медичної  академії  післядипломної  освіти,  завідувача  кафедри
госпітальної  хірургії  ЗДМУ,  доктора  медичних  наук,  професора;  почесному
громадянина м. Запоріжжя (1941)

11.  11 – 125  років  від  дня  народження  Віктора  Михайловича  Арнаутова,
українського  живописця-монументаліста,  графіка,  уродженця  с.  Успенівка
Токмацького району (1896-1979)

11. 11 – 80 років від дня народження Валерія Івановича Луньова, запорізького
художника-живописця (1941-2012)
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20. 11 – 25 років від дня заснування на базі ЗНУ запорізької філії  Науково-
дослідного інституту козацтва (1996)

24.  11 – 30  років  від  дня  заснування  Мелітопольського  товариства  греків
"Еллада" (1991)

26. 11 – 30 років від дня відкриття у м. Запоріжжя ліцею "Логос" (1991)
29. 11 – 85 років  від дня народження  Любові Іванівни Малицької, співачки,

народної артистки України, солістки Запорізької обласної філармонії (1936)

ГРУДЕНЬ

01. 12 – 65 років від дня народження Пилипа Сергійовича Юрика, запорізького
письменника та журналіста (1956)

02. 12     –   45 років від дня народження Марини Анатоліївни Брацило, запорізької
поетеси, члена Національної спілки письменників України (1976-2013)

04.  12     –   95  років  від  дня  народження  Віктора  Кириловича  Гайдука,
запорізького художника-живописця (1926-1992)

06.  12 – 50  років  з  дня  введення  в  експлуатацію  в  м.  Запоріжжя  Палацу
урочистих подій (1971)

07.  12 – 30  років  від  дня  заснування  Мелітопольському  відділення
караїмського товариства (1991)

10. 12     –   125 років від дня народження Івана Михайловича  Бічука, запорізького
краєзнавця,  лікаря  за  фахом, співавтора  книги  "Герої  не  вмирають.  Їх  іменами
названо вулиці м. Запоріжжя" (1896-1982)

14.  12 –  100  років  від  дня  народження  Миколи  Петровича  Киценка,
запорізького письменника, краєзнавця, одного з організаторів Державного історико-
культурного  заповідника  на  острові  Хортиця  (нині  –  Національний  заповідник
"Хортиця") та Музею історії запорозького козацтва (1921-1982)

14.  12     –   115  років  від  дня  народження  Олександра  Наумовича   Цфасмана,
відомого піаніста, диригента, композитора, аранжувальника та керівника джазового
оркестру,  заслуженого  артиста  РРФСР,  уродженця  м.  Олександрівськ (нині  –  м.
Запоріжжя ) (1906-1971)

17. 12 – 25 років від дня заснування Запорізького міського товариства дружби
"Запоріжжя – Оберхаузен" (1996)

17.  12 – 15  років  від  дня  заснування  Запорізької  обласної  вірменської
молодіжної організації "Урарту" (2006)

22.  12 – 85  років  від  дня  народження  Валентини  Гаврилівни   Харлової,
майстрині  народного  мистецтва,  члена  Національної  Спілки  майстрів  народного
мистецтва,  заслуженої вчительки України, уродженки с. Успенівка Гуляйпільського
району (1936)
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25.  12   –  90  років від  дня народження Владлена Костянтиновича Дубініна,
запорізького художника та скульптора (1931)

Цього місяця виповнюється:

–  55  років  (1966)  від  дня  заснування  Запорізької  обласної  організації
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

–  100 років  від  дня  заснування  Запорізького обласного краєзнавчого  музею
(1921)

Використані джерела:

Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. – Київ: Інститут історії

Академії наук УРСР, 1970. – 765 с.

Запорізька область: природа, історія. Ілюстрована енциклопедія. – Запоріжжя:

Дике Поле, 2004. – 248 с.

Знаменні  та  пам’ятні  дати  Запоріжжя  на  2011  рік.  Довідкове  видання.  –

Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 198 с.

Знаменні  та  пам’ятні  дати  Запоріжжя  на  2016  рік.  Довідкове  видання.  –

Запоріжжя: АА Тандем, 2015. – 200 с.

Відомі  ювілейні  дати  2016  року.  Інформаційний  краєзнавчий  список.  –

Запоріжжя, 2015. – 8 с.
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Комунальний заклад "Запорізька обласна бібліотека для дітей 
"Юний читач" Запорізької обласної ради

69006
м. Запоріжжя

вул. В.Лобановського, 14

Телефони: (061) 236-85-62
                            236-85-63
                            236-86-27
                            236-86-49
      Факс:      61) 236-85-62

Ел. пошта: zobd@ukr.net
Сайт:            zobd.zp.ua
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