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 Відомі ювілейні дати 2020 року / Запорізька обласна бібліотека для дітей 

"Юний читач" – Запоріжжя, 2019. – 12 с. 

 

 

 

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

муться у Запорізькій області у 2020 році, про ювілеї письменників, художників та 

інших діячів мистецтва Запорізького краю. 

 Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів. 
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СІЧЕНЬ 

 

 02.01 – 135 років від дня народження Бориса Євгеновича Веденєєва, фахівця в 

галузі гідротехніки та гідроенергетики, академіка АН СРСР, головного інженера і 

заступника начальника Дніпробуду (1885-1946) 

 05.01 – 65 років (1955) запорізькому скульптору Володимиру Павловичу Гав-

ронському 

 07.01 – 55  років (1965) Людмилі Павлівні Супрун, доктору економічних наук, 

українському політику та громадському діячу, народному депутату України (1998-

2007), кандидату в Президенти України (2010), уродженки м. Запоріжжя 

 10.01 – 95 років від дня народження Петра Григоровича Тищенка, майстра 

спорту, заслуженого тренера України з футболу, срібного призера чемпіонату СРСР 

(1952), уродженця м. Запоріжжя (1925-2012) 

 11.01 – 95 років від дня народження Віктора Васильовича Полтавця, живопис-

ця, народного художника України, уродженця м. Пологи (1925-2003) 

 14.01 – 55 років (1965) від дня заснування Запорізького району 

 14.01 – 35 років (1980) від початку будівництва Запорізької АЕС 

 15.01 – 90 років від дня народження українського композитора, уродженця    

м. Запоріжжя Владлена Олексійовича Лукашова (1930 – 2003) 

 15.01 – 165 років від дня народження Опанаса Георгійовича Сластіона, живо-

писця, графіка, архітектора, мистецтвознавця, етнографа, педагога, громадського ді-

яча, уродженця м. Бердянськ (1855-1933) 

 15.01 – 115 років тому (1905) розпочала роботу Олександрівська міська гро-

мадська бібліотека (нині – комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна 

наукова бібліотека" Запорізької обласної ради) 

 16.01 – 30 років (1995) від дня заснування Мелітопольського товариства бол-

гарської культури "Балкани" 

 16.01 – 40 років (1980) від дня заснування Запорізького центру науково-

технічної творчості молоді 

 18.01 – 90  років (1930) запорізькому скульптору Борису Ізраїльовичу Рапопо-

рту  
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 19.01 – 95 років від дня народження українського художника Ліберія Павло-

вича Точиліна, уродженця м. Запоріжжя (1925-1984) 

 23.01 – 65  років (1955) Валентину Васильовичу Рекуненку, запорізькому ху-

дожнику, уродженцю м. Токмак, члену Національної Спілки художників України. 

 

ЛЮТИЙ 

 

 06.02 – 80 років (1940) Олегу Юхимовичу  Орачу (Комар), поету, прозаїку, пе-

рекладачу; уродженцю с. Благовіщенка Більмацького району 

 08.02 – 65 років (1955) Віталію Івановичу  Кругляку, запорізькому художнику, 

 члену Національної Спілки художників України 

 12.02 – 120 років від дня народження маршала Радянського Союзу, учасника 

визволення міста Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників, почесного гро-

мадянина міста Запоріжжя Василя Івановича Чуйкова (1900-1982) 

 16.02 – 55 років (1965) від дня заснування Запорізької міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги 

 28.02 – 60 років (1960) запорізькій поетесі, уродженці с. Грушеве Гуляйпільсь-

кого району Запорізької області Любові Григорівні  Геньбі 

  

БЕРЕЗЕНЬ 

 

 03.03 – 80 років (1940) Анатолію Федоровичу Сокуру, запорізькому краєзнав-

цю 

 05.03 – 115 років від дня народження Василя Івановича Сокола, українського 

письменника, уродженця с. Гусарка Більмацького району Запорізької області. Еміг-

рував до США(1979), а потім до Австралії (1905-2001) 

 14.03 – 65 років (1955) Олегу Васильовичу Серебрянському, футболісту (напі-

взахиснику), українському спортивному функціонеру та тренеру, чемпіону СРСР 

(1983), майстру спорту СРСР, уродженцю м. Запоріжжя 

 21.03 – 65 років (1955) Петру Христофоровичу  Чілібі, радянському футболіс-

ту (захисник); уродженцю м. Запоріжжя 
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 21.03 – 70 років (1950) запорізькому художнику (станковий живопис) 

В’ячеславу Васильовичу Нежузі  

 23.03 – 35 років (1985) від дня заснування Запорізької міської дитячої філар-

монії 

 23.03 – 70 років (1950) запорізькій художниці (станковий живопис) Наталії 

Миколаївні Бовкун  

 25.03 – 95 років від дня народження Бориса Кузьмовича Єгорова, члена Запо-

різької організації Національної спілки художників України (1925 – 2017) 

 30.03 – 90  років від дня народження запорізького прозаїка Віктора Васильо-

вича Ликова (1930 – 1993) 

 31.03 – 70 років (1950) актору Запорізького театру юного глядача Віктору Ми-

колайовичу Гончарову 

  

КВІТЕНЬ 

 

 01.04 – 25 років (1995) від дня заснування запорізької дитячої газети „Клякса” 

 04.04 – 85 років (1935) від дня заснування Запорізького електротехнічного ко-

леджу 

 09.04 – 80 років (1940) Світлані Титівні Ващенко, заслуженій артистці Украї-

ни, концертмейстеру з класу вокалу Запорізького академічного обласного українсь-

кого музично-драматичного театру ім. В. Г. Магара 

 13.04 – 20 років (2000) від дня заснування Запорізького обласного військового 

ліцею "Захисник" 

 18.04 – 80 років (1940) Леоніду Івановичу  Попернацькому, композитору, ара-

нжувальнику  (з 1976 р. живе і працює в м. Запоріжжя) 

 21.04 – 55 років (1965) від дня заснування ансамблю "Чайка" Запорізького мі-

ського Палацу дитячої та юнацької творчості 

 22.04 – 90 років від дня народження генерального  директора ВАТ "Запоріжс-

таль", почесного громадянина міста Запоріжжя, уродженця міста Пологи Віталія 

Антоновича Сацького (1930 - 2017) 
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 26.04 – 85 років від дня народження Станіслава Володимировича Тельнюка, 

письменника, публіциста, перекладача, громадського діяча, уродженця с. Іскрівка 

Якимівського району (1935-1990) 

 28.04 – 80 років від дня народження Юрія Павловича Остапова, запорізького 

художника (1940 - 2017) 

 

ТРАВЕНЬ 

 

 02.05 – 95 років від дня народження Леоніда Михайловича Орленка, заслуже-

ного художника України, члена Національної Спілки художників України (1925-

1994) 

 05.05 – 90 років від дня народження Григорія Костянтиновича Пометуна, Ге-

роя Соціалістичної Праці, сталевара комбінату "Запоріжсталь", прототипу головного 

героя фільму "Весна на Зарічній вулиці"  (1930 - 2019) 

 05.05 – 75 років (1945) від дня заснування Запорізького машинобудівного 

конструкторського бюро (ЗМКБ "Івченко-Прогрес") 

 06.05 – 65 років (1955) Олександру Семеновичу Жолудю, запорізькому худо-

жнику-монументалісту, члену Національної Спілки художників України 

 07.05 – 165 років від дня народження Миколи  Феофановича  Кащенка, біоло-

га, ембріолога, селекціонера, академіка, уродженця хутора Веселий Олександрівсь-

кого повіту Катеринославської губернії (нині – Вільнянський район Запорізької об-

ласті) (1855-1935) 

 07.05 – 80  років (1940) Анатолію Михайловичу Івченку, запорізькому худож-

нику (станковий живопис і графіка) 

 18.05 – 95 років (1925) Петру Дмитровичу  Вольському, запорізькому худож-

нику 

 24.05 – 80 років від дня народження Володимира Миколайовича Луценка, за-

порізького художника (1940 – 2012) 

 31.05 – 20 років (2000) від дня заснування в м. Запоріжжя Ассірійської діаспо-

ри 
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ЧЕРВЕНЬ 

 

 02.06 – 90 років від дня заснування Запорізького авіаційного технікуму (нині – 

Запорізький авіаційний коледж) (1930) 

 11.06 – 90 років від дня народження запорізького художника (станковий жи-

вопис) Семена Костянтиновича Бондаренка (1930 – 1995) 

 12.06 – 90 років від дня народження запорізького скульптора Володимира Пе-

тровича В’ялого  (1930 – 2005) 

 20.06 – 75 років (1945) Ларисі Анатоліївні Коваль, запорізькій поетесі 

 20.06 – 65 років (1955) Юрію Олексійовичу Душину, запорізькому художнику 

 21.06 – 100 років від дня народження запорізької письменниці  Марії Петрівни 

Педенко (1920 – 1957) 

 23.06 – 85  років (1935) Олександрівському району м. Запоріжжя 

 25.06 – 85 років (1935) від дня народження Михайла Сергійовича Воскресен-

ського, тричі лауреата міжнародних конкурсів піаністів, уродженця м. Бердянськ 

 27.06 – 75 років (1945) Георгію Івановичу  Шаповалову, українському істори-

ку та археологу, професору, доктору історичних наук, колишньому директору Запо-

різького обласного краєзнавчого музею 

 27.06 – 70 років (1950) Ніні Петрівні Шинкарук, заслуженій артистці, провід-

ному майстру сцени Запорізького академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. В. Г. Магара 

 30.06 – 85 років від дня народження Сергія Івановича. Павлова, письменника-

фантаста, інженера-геофізика, уродженця м. Бердянськ (1935 – 2019) 

 

ЛИПЕНЬ 

 

 01.07 – 75 років (1945) від дня заснування Запорізької обласної наукової меди-

чної бібліотеки 

 01.07 – 120 років від дня заснування Олександрівського механіко-технічного 

училища (нині – Запорізький національний технічний університет) (1900) 

 01.07 – 190 років (1830) від дня заснування Бердянського торговельного порту 
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 03.07 – 95 років від дня народження Юрія Олександровича Смирнова, запорі-

зького художника-пейзажиста, члена Національної Спілки художників України 

(1925-1997) 

 03.07 – 80 років (1940) Анатолію Михайловичу  Івченку, запорізькому худож-

нику. Працює в галузі декоративно-прикладного та монументального мистецтва 

 03.07 – 55 років (1965) Михайлу Михайловичу  Буряку, запорізькому поету, 

члену Національної Спілки письменників України. 

 04.07 – 80 років (1940) Олександру Івановичу  Гапону, народному артисту 

України, актору Запорізького академічного обласного українського музично-

драматичного театру ім. В. Г. Магара, почесному громадянину м. Запоріжжя, уро-

дженцю с. Орлянське Василівського району Запорізької області 

 05.07 – 120 років від дня народження Володимира Герасимовича Магара, на-

родного артиста СРСР (1900-1965) 

 05.07 – 90 років від дня народження запорізького краєзнавця Степана Марко-

вича Кириченка (1930 – 2003) 

 07.07 – 70 років (1950) запорізькому художнику-графіку Леоніду Григоровичу 

Кривопусту 

 18.07 – 80 років (1940) Марку  Петровичу  Шевельову, письменнику, дослід-

нику рідного краю, уродженцю м. Мелітополь 

 20.07 – 90 років від дня народження Зінаїди Петрівни Лисак, української спі-

вачки, народної артистки УРСР, уродженки м. Запоріжжя (1930 – 2006) 

 23.07 – 115 років від дня народження Михайла Олександровича Ліфшица, ра-

дянського філософа, естетика, літературознавця, публіциста, уродженця м. Меліто-

поль (1905-1983) 

 24.07 – 65 років (1955) Віталію Івановичу  Денисенку, головному режисеру 

Запорізького академічного театру молоді, заслуженому діячу мистецтв України 

 27.07 – 85 років від дня народження Івана Потаповича Сухаря, запорізького 

письменника, уродженця с. Омельник Оріхівського району Запорізької області 

(1935-1999) 
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 29.07 – 100 років від дня народження українського актора, викладача, уродже-

нця м. Мелітополь Аркадія Євгеновича Гашинського  (1920 – 1991) 

 30.07 – 100 років (1920) від дня заснування Олександрівської губернії у складі 

Олександрівського, Мелітопольського та Бердянського повітів 

  31.07 – 90 років від дня народження запорізького художника-графіка Петра 

Григоровича Добриніна (1930 – 2000) 

 

СЕРПЕНЬ 

 

 10.08 – 25 років тому (1995) була заснована телерадіокомпанія "Алекс" (м. За-

поріжжя) 

 11.08 – 90 років (1930) від дня заснування Запорізького педагогічного інститу-

ту ( з 1985 року – Запорізький державний університет, з 2004 року – Запорізький на-

ціональний університет) 

 14.08 – 125 років (1895) від дня заснування Гуляйпільської земської бібліоте-

ки-читальні 

 18.08 – 55 років від дня народження Миколи Миколайовича Соболя, запорізь-

кого скульптора (1965-2005) 

 20.08 – 145 років від дня народження Івана Гавриловича Александрова, видат-

ного інженера та вченого в галузі енергетики та гідротехніки, академіка, автора про-

екту "Дніпрогес" (1875-1936) 

 27.08 – 125 років від дня народження Андрія Кириловича Смирнова генерал-

лейтенанта, командарма 18-ї армії. Загинув 8 жовтня 1941 р. біля с. Попівка (з 1946 

р. – с. Смирнове) Більмацького району Запорізької області (1895-1941) 

 27.08 –  95 років (1925) від дня заснування Запорізького обласного державного 

архіву. 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

 01.09 – 85 років (1935) від дня заснування Запорізького гідроенергетичного 

технікуму (нині Запорізький гідроенергетичний коледж) 
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 06.09 – 250 років (1770) від дня заснування міста Запоріжжя (до 1921 року – 

Олександрівськ) 

 08.09 – 100 років від дня народження актора Запорізького академічного облас-

ного українського музично-драматичного театру ім. В. Магара  Костянтина Йосипо-

вича Параконьєва (1920 – 1989) 

 09.09 – 45 років (1975) від дня заснування Запорізького індустріального інсти-

туту (нині – Запорізька державна інженерна академія) 

 12.09 – 65 років (1955)  від дня заснування Запорізького медичного училища 

 14.09 – 185 років від дня народження Петра Савича Єфименка, українського і 

російського етнографа і краєзнавця, уродженця міста Великий Токмак (нині місто 

Токмак), (1835-1908) 

 18.09 – 55 років тому (1965) територія острова Хортиця була оголошена дер-

жавним  історико-культурним заповідником 

 21.09 – 85 років тому (1935) перша мартенівська піч заводу "Запоріжсталь" 

уперше видала сталь 

 24.09 – 65 років (1955) Олександру Олександровичу Вільчинському, заслуже-

ному майстру народної творчості України (2003), голові Запорізького осередку На-

ціональної спілки майстрів народного мистецтва України (з 2004) 

 26.09 – 100 років від дня народження запорізького скульптора Івана Микола-

йовича Носенка (1920 – 2000) 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

 01.10 – 90 років тому (1930) Запорізьку музичну профшколу було перетворено 

в музичний технікум (нині – Запорізьке музичне училище імені П. І. Майбороди) 

 01.10 – 75 років (1945) Запорізькому кінному заводу (с. Трудове Новомикола-

ївського району Запорізької області) 

 08.10 – 70 років (1950) запорізькій художниці (масляний живопис), члену На-

ціональної Спілки художників України Галині Михайлівні Сапегиній 

 13.10 – 70 років (1950) запорізькому художнику (прикладне та монументальне 

мистецтво) Степану Петровичу Марчуку 
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 16.10 – 70 років (1950) запорізькому художнику-графіку Анатолію Степанови-

чу Грабчилеву 

 19.10 – 30 років (1990) класичному ліцею при ЗНУ (м. Запоріжжя) 

 20.10 – 65 років (1955) В’ячеславу Васильовичу  Реді, народному артисту 

України, художньому керівнику та головному диригенту Запорізького академічного 

симфонічного оркестру 

 22.10 – 90 років від дня народження кінооператора,заслуженого діяча мис-

тецтв України, члена-кореспондента Академії мистецтв України, уродженця міста 

Гуляйполе Вілена Олександровича Калюти (1930 – 1999) 

 24.10 – 80 років (1940) Григорію Антоновичу Тишкевичу, українському худо-

жнику, уродженцю м. Запоріжжя 

 28.10 – 85 років від дня народження Ярослава Васильовича  Греськіва, заслу-

женого працівника культури України, заступника начальника Запорізького обласно-

го управління культури (1970-1997), (1935-2014) 

 

ЛИСТОПАД 

 

 01.11 – 80 років від дня народження запорізького поета Миколи Хомича Лихо-

діда (1940-1993) 

 05.11 – 225 років від дня заснування с. Балки Василівського району 

 06.11 – 85 років від дня народження Віктора Івановича  Хівренка, запорізького 

художника-графіка (1935-1992) 

 07.11 – 165 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького, видат-

ного археолога, етнографа, дослідника історії запорозького козацтва (1855-1940) 

 08.11 – 90 років (1930) від дня заснування Бердянського художнього музею 

імені І. І. Бродського 

 10.11 – 80 років (1940) Георгію Павловичу Карадуманову, запорізькому худо-

жнику. Працює в галузі станкової графіки та живопису, іконопису 

 12.11 – 125 років від дня народження Олексія Семеновича Титова, генерал-

майора, начальника артилерії 18-ї армії. Загинув 8 жовтня 1941 р. біля с. Водяне (з 

1963 р. – с. Титове) Більмацького району Запорізької області (1895-1941) 
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 16.11 – 90 років від дня народження кінодраматурга, автора сценарію фільму 

"У бій ідуть лише "старі", уродженця міста Пологи Олександра Степановича Саць-

кого (1930 – 1986) 

 20.11 – 85 років від дня народження Віталія Івановича  Шевченка, українсько-

го художника-графіка, уродженця м. Запоріжжя (1935-2007) 

 21.11 – 75 років від дня народження Анатолія Захаровича Рекубрацького, за-

порізького поета, почесного громадянина м. Запоріжжя (1945-2011) 

 21.11 – 40 років (1980) від дня заснування будинку-музею Петра Петровича 

Шмідта у м. Бердянськ 

 21.11 – 100 років від дня народження композитора, дитячі роки якого пройшли 

в Пологівському районі, Яна Абрамовича Френкеля (1920 – 1989) 

 24.11 – 30 років (1990) від дня заснування Запорізького обласного осередку 

Національної спілки народних майстрів України 

 25.11 – 115 років від дня народження Андрія Степановича Клюненка, журна-

ліста, редактора газети "Индустриальное Запорожье" (1905-1991) 

 28.11 – 100 років від дня заснування Якимівської районної бібліотеки (1920) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

 04.12 – 110 років від дня народження  Героя Радянського Союзу, уродженця 

села Різдвянка Новомиколаївського району Запорізької області Івана Антоновича 

Манойлова (1910 – 1942) 

 06.12 – 165 років від дня народження Миколи Олександровича  Каришева, 

економіста, статистика, педагога, громадського діяча, життя та творчість якого були 

пов’язані із Запорізьким краєм (1855-1905) 

 11.12 – 60 років (1960) від дня заснування Гуляйпільського районного крає-

знавчого музею.  

 15.12 – 150 років від дня народження одного з перших вітчизняних авіаконст-

рукторів, уродженця села Трудове Токмацького району Григорія Герасимовича Че-

чета (1870 – 1922) 
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 19.12 – 100 років від дня народження дослідника Запорізького краю Івана Ва-

сильовича Пухи (1920 – 2005) 

 23.12 – 85 років тому (1935) став до ладу діючих Запорізький титано-

магнієвий комбінат 

 24.12 – 100 років від дня народження льотчиці, Героя Радянського Союзу, 

уродженки міста Бердянськ Євгенії Максимівни Руднєвої (1920 – 1944) 

 25.12 – 95 років від дня народження Леоніда Федоровича Яворського, запорі-

зького художника  (1925-1989). 

 28.12 – 100 років (1920) від дня заснування Запорізького педучилища №1 

 31.12 – 50 років (1970) від дня заснування Палацу спорту "Юність" (м. Запорі-

жжя)  

 

ДАТИ, МІСЯЦЬ І ЧИСЛО ЯКИХ НЕ ВИЗНАЧЕНО 

 – 235 років тому (1785) Олександрівськ-форштадт був перейменований в по-

сад 

 – 245 років (1775) від дня заснування м. Оріхів 

 – 235 років (1785) від дня заснування м. Гуляйполе 

 – 230 років (1790) від дня заснування німецькими колоністами шкіл на Запо-

ріжжі 

 – 225 років тому (1795) почалося переселення ногайців на Молочні води 

 – 225 років (1795) від дня заснування м. Пологи 

 – 215 років (1805) від дня заснування с. Новомлинівка Розівського району 

 – 215 років (1805) від дня заснування с. Осипенко Бердянського району 

 – 205 років (1815) від дня заснування смт. Веселе 

 – 185 років тому (1835) письменник Микола Васильович Гоголь проїжджав 

через м. Олександрівськ (нині – м. Запоріжжя) до Криму 

 – 180 років (1840) від дня заснування м. Вільнянськ 

 – 135 років (1885) від дня заснування Мелітопольської друкарні 

javascript://
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 – 135 років від дня народження Марії Григорівни Нікіфорової (1885-1919), од-

ного з лідерів анархістського руху України, уродженки м. Олександрівськ (нині –   

м. Запоріжжя) 

 – 130 років тому (1890) у м. Олександрівськ (нині – м. Запоріжжя) з’явилась 

перша бібліотека для читання Б. Я. Штерна 

 – 125 років (1895) від дня заснування першої на Запоріжжі школи для дівча-

ток-меноніток, зараз – ЗОШ №81 на Верхній Хортиці) 

 – 115 років тому (1905) у м. Пологи відкрилась перша бібліотека та локомоти-

вне депо 

 – 105 років (1915) від дня заснування у м. Олександрівськ (нині – м. Запоріж-

жя) служби швидкої допомоги  
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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 

 


