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 Відомі ювілейні дати 2018 року / Запорізька обласна бібліотека для дітей "Юний 

читач" – Запоріжжя, 2015. – 12 с. 

 

 

 

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

відзначатимуться у Запорізькій області у 2018 році, про ювілеї письменників, 

художників та інших діячів мистецтва Запорізького краю. 

 Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів. 
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СІЧЕНЬ 

 1 - 75 років від дня заснування ракетно-артилерійської дивізії, що входить до 

складу Запорізького гарнізону («Уральські казарми») (1943); 

 2 - 70 років від дня народження журналіста, колишнього редактора газети 

«Південна зоря» (Бердянськ), автора краєзнавчих книжок В. І. Михайліченка, 

уродженця с. Чубарівка Пологівського району (1948); 

 6 - 80 років від дня народження соліста Запорізької обласної філармонії, 

заслуженого артиста України В. Гаркуші (1938); 

 12 - 80 років від дня народження актриси Запорізького академічного обласного 

українського музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара Л. І. Смолій (1938); 

 12 - 55 років від дня народження заслуженого майстра спорту з велосипедного 

спорту В. І. Жданова, уродженця м. Запоріжжя (1963); 

 13 - 105 років від дня народження запорізького художника В. Ф. Форостецького 

(1913–1981); 

 18 - 105 років від дня народження Героя України А. П. Шапіро (1913–2005); 

 20 - 60 років  від дня народження  запорізького  письменника і журналіста О. О. 

Михайлюти, уродженця с. Заріччя Гуляйпільського району Запорізької області (1958); 

 21 - 370 років тому відбулося повстання козаків у Запорізькій Січі під проводом 

Б. Хмельницького. Початок визвольної війни 1648–1654 рр. (1648); 

 28 - 80 років від дня народження важкоатлета, неодноразового чемпіона 

Олімпійських ігор Л. Жаботинського (1938 - 2016); 

 30 - 110 років від дня народження запорізького письменника і журналіста В. А. 

Лісняка, уродженця с. Вербове Пологівського району Запорізької області (1908-1963); 

 25 років тому було відкрито державний історико-архітектурний музей-

заповідник «Садиба Попова» (м. Василівка) (1993); 

 25 років  Запорізькій телекомпанії ТВ-5 (1993); 

 25 років  газеті Запорізької єпархії «Летопись православия» (до лип. 2000 р. – 

«Запорожье православное») (1993); 
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ЛЮТИЙ 

 18 - 85 років від дня народження народної артистки України, актриси 

Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру 

імені В. Г. Магара Т. К. Мірошниченко (1933–2009); 

 23 - 80 років  від дня народження художника, члена ЗОНСХУ В. Г. Симчука 

(1938); 

 23 - 50 років тому у м. Бердянськ заснована державна ветеринарна служба 

(1968); 

 70 років від дня заснування обласного літературного об`єднання (з травня 1970 

року – ім. М. Гайдабури) (1948); 

 65 років тому  м. Запоріжжя стало побратимом фінського міста Лахті (1953); 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 1 - 185 років від дня народження В. П. Попова - генерал-майора, предводителя 

дворянства, засновника поселення, що пізніше стало м. Василівка та Василівського 

замку ( нині - Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба 

Попова») (1833–1894); 

 2 - 25 років тому була заснована школа джур (м. Запоріжжя) (1993); 

 3 - 70 років від дня народження заслуженого тренера України, майстра спорту з 

футболу І. О. Надеїна. У 80-ті роки працював головним тренером команди «Металург» 

(Запоріжжя) (1948); 

 3 - 45 років тому став до ладу діючих Будинок друку (м. Запоріжжя) (1973); 

 6 - 105 років від дня народження тричі Героя Радянського Союзу, льотчика О. І. 

Покришкіна, який брав участь у визволенні області від німецько-фашистських 

загарбників у 1943 р. (1913–1985); 

 7 - 95 років тому засновані 3 округи: Бердянський, Запорізький, 

Мелітопольський (36 районів) (1923); 

 10 - 80 років від дня народження запорізького поета і прозаїка О. М. 

Бродецького (псевдонім Олесь Бродяга-Бродецький) (1938); 

 10 - 70 років від дня народження археолога, співробітника Запорізького 

обласного краєзнавчого музею З. Х. Попандопуло  (1948); 
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 28 - 80 років від дня народження художника ЗОНСХУ О. М. Якушенка (1938); 

 30 - 75 років від дня народження заслуженого тренера України з греко-римської 

боротьби В. І. Міхеєнка (1943); 

 95 років тому на Кічкаському заводі сільгоспмашин (м. Запоріжжя) був 

створений перший вітчизняний трактор «Запорожець» (1923); 

 40 років тому запорізький спортсмен В. Ященко виборов золоту медаль на ІХ 

зимовій першості Європи з легкої атлетики (1978); 

 

КВІТЕНЬ 

 4 -  915 років тому  київські дружини здобули перемогу над половцями на річці 

Молочній (в районі с. Покровське Токмацького району) (1103); 

 22 -  180 років тому  став до ладу діючих Бердянський маяк (1838); 

 22  - 80 років від дня народження доктора історичних наук, професора ЗНУ А. А. 

Карагодіна (1938–2003); 

 28 - 20 років від дня заснування Міжнародного благодійного фонду «Небайдужі 

люди» (м. Запоріжжя) (1998); 

 55 років пологовому будинку № 5 м. Запоріжжя (1963); 

 25 років тому постановою Кабінету Міністрів України о. Хортиця набув статусу 

Національного заповідника (1993); 

 

ТРАВЕНЬ 

 1 – 85 років тому було здійснено перше шлюзування пароплавів у системі 

шлюзів Дніпрогесу (1933); 

 2 - 80 років  тому став до ладу стадіон «Сталь» («Металург»; нині – «Славутич-

Арена»); (1938) 

 6 - 120 років від дня народження української майстрині художнього керамічного 

розпису О. П. Грядунової, уродженки міста Бердянськ (1898–1974); 

 6 – 65 років від дня народження запорізької художниці Л. І. Бережненко (1953); 

 10 - 60 років від дня народження запорізького фотохудожника Б. В. Дворного 

(1958); 
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 15 - 85 років від дня народження заслуженого тренера УРСР з гандболу (1976) С. 

І. Полянського,  уродженця м. Запоріжжя (1933); 

 15 - 80 років від дня народження борця, дворазового чемпіона світу, заслуженого 

майстра спорту С. Г. Рибалки (1938–1989); 

 17 - 55 років від дня народження заслуженого артиста України О. А. Бренгача 

(1963); 

 18 - 25 років  від дня заснування громадської організації кримських татар м. 

Мелітополя (1993); 

 19 - 95 років від дня народження М. Л. Яценка, Героя Радянського Союзу, який 

першим в танку Т-34 увірвався у звільнене від нацистів м. Запоріжжя (1923–1943); 

 24 - 45 років Запорізькій ДРЕС (ТЕС) (1973); 

 27 - 95 років від дня народження Героя Соціалістичної Праці М. С. Помазана, 

директора племінного заводу ім. Кірова Токмацького району (1923–2001) 

 35 років тому підписаний договір про дружбу з австрійським містом Лінц 

(1983); 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 3 - 95 років від дня народження запорізького письменника М. Р. Ласкова, 

уродженця м. Токмак Запорізької області (1923–2002); 

 8 - 455 років тому у Стамбулі стратили князя Дмитра Вишневецького (рік 

народження невідомий) (1563); 

 12 - 85 років від дня заснування ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий 

комбінат» (до 1990 р. – Дніпровський алюмінієвий завод); 

 20  - 45 років тому Запоріжжя стало побратимом англійського міста Бірмінгем 

(1973); 

 28 - 80 років  від дня народження українського диригента і педагога, професора 

(з 1985 року), заслуженого діяча мистецтв України (з 1996 року) В. А. Дженкова, 

уродженця с. Радолівка Приморського району (1938); 

 29  - 25 років  газеті «Верже» (м. Запоріжжя) (1993); 

 135 років тому М. О. Корф організував і провів з’їзд учителів Бердянського 

повіту (1883); 
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 85 років  від дня пуску Запорізького заводу вогнетривів (1933); 

 55 років тому з метою вирішення проблеми водопостачання Бердянська на річці 

Берда була збудована гребля та створене водосховище (1963); 

 

ЛИПЕНЬ 

 7 - 55 років від дня народження майстра спорту міжнародного класу з художньої 

гімнастики (з 1978 року), чемпіонки світу 1979 року у групових вправах В. А. Сєрих 

(Безсонової), уродженці м. Запоріжжя (1963); 

 10 - 25 років тому  була заснована грецька рада Запорізької області «Еллада» 

(1993); 

 10 - 95 років від дня народження українського живописця, заслуженого 

художника УРСР О. В. Байдукова, уродженця с. Троїцьке Мелітопольського району 

(1923–2005); 

 15 - 75 років від дня народження запорізького художника, члена ЗОНСХУ О. П. 

Бовкуна (1943); 

 15 - 20 років від дня заснування науково-дослідного інституту козацтва (м. 

Запоріжжя) (1998); 

 26 - 120 років від дня народження художника О. Г. Тишлера, уродженця м. 

Мелітополь (1898–1980); 

 28 - 75 років від дня народження народного артиста України  В. І. Шинкарука. З 

1972 р. – актор Запорізького музично-драматичного театру ім. Щорса. (1943–1993) 

 345 років тому відбулися походи запорозьких козаків під проводом І. Сірка на 

турецькі фортеці Очаків та Ізмаїл. (1673); 

 

СЕРПЕНЬ 

 9 - 55 років від дня народження заслуженої артистки України, провідної співачки 

Запоріжжя І. О. Гапон (Клименко) (1963); 

 14 - 130 років від дня народження вченого, археолога Ф. Т. Камінського, 

учасника Дніпрогесівської археологічної експедиції (1927–1929), репресованого. Після 

реабілітації повернувся до Запоріжжя (1888–1978); 

 18 - 85 років  від дня заснування аероклубу в м. Запоріжжя (1933); 
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 22 - 155 років  від дня заснування Бердянської жіночої гімназії (1863); 

 25 - 145 років  від дня появи телеграфу у м. Олександрівськ (1873); 

 25 - 105 років від дня народження заслуженого артиста УРСР  А. О. Князєва. З 

1932 року проживав у Запоріжжі. Працював у театральній студії при пересувному 

робітничому театрі  «Дніпробуду». З 1948 р. – артист Запорізької філармонії (1913 – 

2006); 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 10- 60 років від дня народження запорізького письменника, казкаря О. Є. 

Виженка (1958); 

 12 - 80 років від дня народження професора ЗНУ, поета В. А.Чабаненка (1938-

2014); 

 14 - 75 років тому почалося визволення території області від німецько-

фашистських загарбників (14.09.1943 – 8.02.1944); 

 14 - 75 років від дня народження заслуженого художника України, члена 

ЗОНСХУ А. Я. Якимця (1943); 

 15- 80 років від дня народження А. Л. Сокульського, кандидата історичних наук, 

доцента Класичного приватного університету, першого директора Державного 

історико-культурного заповідника історії запорозького козацтва на о. Хортиця (нині – 

Національний заповідник «Хортиця»), директора-організатора Запорізького відділення 

НДІ козацтва Інституту історії України НАН України, старшого наукового 

співробітника Національного заповідника «Хортиця» (1938); 

 15 - 70 років від дня народження запорізького письменника О. Г. Абліцова, (1948 

– 2017); 

 19 - 160 років від дня народження українського історика, письменника А. Ф. 

Кащенка, уродженця хутора Веселий Олександрівського повіту (нині – с. Веселе 

Вільнянського району) (1858–1921); 

 19 - 155 років тому збудовано, а в грудні того ж року освячено храм в ім’я 

архістратига Михаїла в с. Верхній Токмак Чернігівського району (1863); 

 23 – 70 років від дня народження колишнього міського голови Запоріжжя О. В. 

Поляка (1948–2003); 
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 25 – 65 років від дня народження запорізького художника А. Б. Тарабанова 

(1953); 

 29 – 70 років від дня народження запорізької поетеси  В. М. Коваль (1948); 

 240 років від дня заснування с. Новомлинівка Куйбишевського району 

(переселення греків і вірмен у Приазов`я) (1778); 

 120 років від дня заснування залізничної станції Пологи (1898); 

 

ЖОВТЕНЬ 

 1 - 55 років від дня заснування Запорізького домобудівного комбінату (1963); 

 1 - 55 років від дня заснування запорізького державного підприємства 

«Кремнійполімер» (1963); 

 6 - 70 років від дня народження видатного запорізького гандболіста, 

олімпійського чемпіона 1976 року, тренера гандбольного клубу «ЗТР» О. Резанова 

(1948); 

 7- 80 років від дня народження журналіста, члена НСЖУ А. Я. Солонського, 

автора поетичних збірок «Оце мій світ», «Триколос», уродженця с. Новоспасівка 

Бердянського району (1938); 

 8 - 180 років від дня народження А. Я. Коопа, підприємця, одного із засновників 

сільськогосподарського машинобудування в Олександрівську; уродженця колонії 

Розенталь (с. Верхня Хортиця) (1838–?); 

 9 - 55 років  від дня народження поета, члена Національної спілки письменників 

України П. І. Вольвача, уродженця м. Запоріжжя (1963); 

 10 - 140 років від дня народження начальника будівництва Дніпрогесу О. В. 

Вінтера (1878–1958); 

 10 -  85 років  від дня заснування ВАТ «Запорізький завод феросплавів» (1933); 

 14 - 75 років  від дня визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських 

загарбників (1943); 

 14 - 35 років тому  на о. Хортиця був відкритий Музей історії м. Запоріжжя (нині 

– Музей історії запорозького козацтва) (1983); 

 17 - 70 років від дня народження С. В. Лаврова, фотохудожника, члена 

фотоклубу «Запоріжжя», члена Національної спілки журналістів України та 
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Національної спілки фотохудожників України. 1991–2000 рр. – фотокореспондент 

газет «Верже», «Запорозька Січ», «МИГ» (1948); 

 18 - 60 років від дня народження запорізького художника Л. І. Томіліна (1958); 

 18 - 95 років від дня народження В. Гнаровської, Героя Радянського Союзу, 

санінструктора, іменем якої назване колишнє село Вербове (Вільнянський район) 

(1923–1943); 

 25 - 80 років від дня народження І. І. Смолія, народного артиста України, актора 

Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. 

В. Г. Магара (1938); 

 29 - 60 років  від дня заснування Запорізького міського дитячого ботанічного 

саду (1958); 

 105 років від дня народження журналіста, поета М. І. Медведовського, автора 

пісень про Мелітополь (1913–1998); 

 

ЛИСТОПАД 

 4 - 55 років від дня заснування Запорізького хлібозаводу № 4 (1963); 

 4 - 25 років  від дня заснування Бердянського товариства польської культури 

«Відродження» (1993); 

 5 - 55 років тому у м. Запоріжжя було відкрито центральний універмаг 

«Україна» (1963); 

 8 - 130 років від дня народження керівника селянського збройного руху на півдні 

України в 1917–1921 рр. Н. І. Махна, уродженця м. Гуляйполе (1888–1934); 

 14 - 75 років від дня народження художниці, члена ЗОНСХУ Л. С. Форостецької 

(1943); 

 16 - 85 років  від дня заснування ВАТ «Запоріжсталь» (1933); 

 23 - 115 років від дня народження українського конструктора авіаційних 

двигунів, Героя Соціалістичної Праці О. Г. Івченка, уродженця м. Токмак (1903–1968); 

 26 - 80 років від дня народження запорізького художника П. П. Добрева, 

уродженця с. Коларівка Приморського району (1938); 

 27 - 20 років  від дня заснування регіонального ландшафтного парку «Панай» 

(Василівський район) (1998); 
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ГРУДЕНЬ 

 1 - 80 років від дня народження вченого-біолога, заслуженого діяча науки і 

техніки П. В. Вольвача, уродженця с. Вольвачівка (нині Новопрокопівка) Токмацького 

району (1933); 

 1 - 25 років  від дня заснування телеканалу «Запоріжжя» (1993); 

 2 - 60 років від дня народження П. Виниченка, майстра спорту СРСР 

міжнародного класу з греко-римської боротьби, уродженця м. Оріхів (1958); 

 9 - 70 років від дня народження заслуженого майстра спорту з футболу В. А. 

Матвієнка, уродженця м. Запоріжжя (1948); 

 17 - 65 років  від дня народження М. М. Мельника Героя Радянського Союзу, 

льотчика-винищувача, ліквідатора аварії на ЧАЕС (1953); 

 17 - 70 років від дня народження запорізької художниці О. Кіргеєвої (1948); 

 19 - 145 років від дня народження літератора, краєзнавця, художника М. Г. 

Філянського, директора першого музею Дніпробуду (1873–1938); 

 19 - 60 років ВАТ «Запоріжгаз» (1958); 

 23 - 95 років від дня народження Героя Радянського Союзу В. В. Козлова, автора 

книги спогадів «У гуркотливому небі війни», уродженця м. Запоріжжя (1923); 

 23 - 85 років  від дня заснування «Дніпроенерго» (1933); 

 23 - 60 років  від дня заснування Бердянського заводу скловолокна (1958); 

 23 - 25 років від дня заснування Запорізького автоклубу(1993); 

 26 - 65 років від дня народження запорізького художника Г. Т. Кургіняна, (1953); 

 28 - 135 років від дня заснування ВАТ «Запорізький кабельний завод» (1883); 

 28 - 40 років від дня заснування Запорізького хлібозаводу № 5 (1978); 

 55 років  від дня заснування Запорізького міського фотоклубу (1963). 

 

ПОДІЇ, МІСЯЦЬ І ЧИСЛО ЯКИХ НЕ ВИЗНАЧЕНО 
 

 - 370 років тому гетьман Б.Хмельницький розбив польський гарнізон біля 

Кічкаської переправи (1648); 

 - 345  років  тому запорізькі козаки написали листа турецькому султану 

Мухаммеду ІV (1673); 

 - 240 років  від  дня заснування с. Велика Білозерка Кам’янсько-Дніпровського  

району (1778); 
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 - 235 років  від  дня заснування смт. Чернігівка (1783); 

 - 215 років  від  дня заснування м. Молочанськ Токмацького району (1803); 

 - 205 років  від  дня заснування с. Семенівка Мелітопольського району (1813); 

 - 195 років  від  дня заснування смт. Розівка (1823); 

 - 195 років  від  дня заснування смт. Нововасилівка Приазовського району 

(1823); 

 - 185 років  від  дня заснування смт. Якимівка (1833); 

 - 175 років  тому на о. Хортиця, у м. Олександрівську перебував український 

поет Т. Г. Шевченко (1843); 

 - 165 років  від  дня заснування с. Новомихайлівка Чернігівського району (1853); 

 - 155 років  від  дня заснування запорізького автозаводу «Комунар» (1863); 

 - 155 років  від  дня заснування с. Кам’янка (1863); 

 - 165 років  від  дня заснування с. Шелюги Якимівського району (1873); 

 - 130 років тому в Петербурзі видали книгу Д. І. Яворницького «Запорожье в 

остатках старины и преданиях народа» (1888); 

 - 125 років Свято-Миколаївській церкві (м. Запоріжжя) (1893); 

 - 115 років від дня заснування бібліотеки Запорізького державного медичного 

університету ( 1903); 

 - 105 років тому у м. Олександрівську почали будувати земську лікарню (нині – 

обласна дитяча лікарня) (1913); 

 - 85 років від дня заснування Запорізької школи греко-римської боротьби 

(1933); 

 - 80 років тому побудовано «Круглий будинок» – перлину Соцміста. В Нью-

Йорку цього ж року проект Соцміста (архітектурний ансамбль забудови м. Запоріжжя) 

отримав золоту медаль (1938); 

 - 75 років Бердянській трикотажній фабриці (1943); 

 - 70 років ВАТ «Запоріжтрансформатор» (1948); 

 - 70 років Запорізькому обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (1948); 

 - 60 років від дня заснування Запорізького клубу юних моряків (1958); 

 - 40 років Токмацькому краєзнавчому музею (1978); 

 - 25 років школі козацького бойового мистецтва «Спас» (м. Запоріжжя) (1993); 

 - 25 років Оріхівському краєзнавчому музею (1993); 

 - 25 років Запорізькому обласному товариству вірменської культури (1993); 

 - 25 років зоологічному парку «Таврія» (Новомиколаївський район) (1993); 

 - 20 років від дня заснування муніципального театру-лабораторії «Vie» (о. 

Хортиця) (1998); 

 - 15 років тому засновано загальні Всеукраїнські пленери «Хортиця крізь віки» 

(2003). 
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