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Відомі ювілейні дати Запорізької області 2022 року / Запорізька обласна біблі-

отека для дітей "Юний читач". –  Запоріжжя, 2021. – 8 с. 

 

 

 

 

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

муться у Запорізькій області у 2022 році, про ювілеї письменників, художників та 

інших діячів мистецтва Запорізького краю. 

Розраховано на бібліотечних фахівців та широке коло читачів. 
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СІЧЕНЬ 

 

01. 01 – 75 років від дня народження Бориса Юхимовича Чудновського, запо-

різького художника (1947) 

04. 01 –  285 років Дніпровській флотилії (1737) 

07. 01 – 180 років тому слободу Новоолександрівка було перейменовано в міс-

то Мелітополь (1842) 

07. 01 –  95 років від дня народження Василя Феодосійовича Маремпольсько-

го, запорізького поета, літературознавця, кандидата філологічних наук (1927-2000) 

09. 01 – 95 років від дня народження Петра Ларивоновича Симоненка, запорі-

зького прозаїка, критика, перекладача (1927 – 1987)  

11. 01 – 115 років від дня народження Анастасії Іванівни Морозової, запорізь-

кої акторки, народної артистки України (1907 – 1984) 

17. 01 – 130 років від дня народження Дмитра Васильовича Котка, диригента, 

композитора, музичного та громадського діяча, уродженця с. Балки Василівського 

району (1892 – 1982)  

27. 01 – 95 років від дня народження Геннадія Опанасовича Жиздика, заслу-

женого тренера України, президента ФК "Металург" (1989 – 1991) та начальника 

футбольної команди "Металург" (1927 – 1991) 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

– 95 років від дня заснування Українського державного степового природного 

заповідника Національної академії наук України "Кам’яні Могили" (1927) 

 

ЛЮТИЙ 

 

02. 02 – 75 років від дня народження Костянтина Михайловича Берднікова, 

бердянського художника, члена Спілки художників СРСР (1947) 

  03. 02 – 85 років від дня народження Миколи Сергійовича Соболя, запорізько-

го скульптора, уродженця м. Вільнянськ (1937 – 2002) 
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 03. 02 – 85 років від дня народження Василя Івановича Діденка, запорізького 

поета, уродженця м. Гуляйполе (1937 – 1990)  

12. 02 – 60 років від дня заснування Запорізької організації Національної спіл-

ки художників України (1962) 

15. 02 – 95 років від дня народження Миколи Панасовича Кармазя, запорізько-

го художника (1927 – 2014) 

26. 02 – 70 років від дня народження Юрія Павловича Бакума, актора Запорі-

зького театру ім. В. Г. Магара, народного артиста України (1952) 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

25 років від дня заснування наукового товариства ім. Я. П. Новицького (1997) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

07. 03 – 90 років від дня народження Володимира Авксентійовича Дахна, укра-

їнського режисера і художника мультиплікаційних фільмів, народного артиста 

України, уродженця м. Запоріжжя (1932 – 2006) 

09. 03 – 70 років від дня народження Сергія Івановича Авдієнка, запорізького 

письменника і журналіста, уродженця м. Мелітополь  (1952) 

11. 03 –  90 років від дня народження Івана Якимовича Науменка, запорізького 

письменника, журналіста та публіциста (1932 – 2008) 

17. 03 – 85 років від дня народження Сергія Володимировича Данченка, режи-

сера, народного артиста СРСР, директора Київського державного (нині – Націона-

льного) українського драматичного театру ім. І. Франка, уродженця м. Запоріжжя 

(1937 – 2001) 

30. 03 – 110 років від дня народження Олексія Яковича Огульчанського, укра-

їнського письменника, краєзнавця, який жив і працював в м. Бердянськ (1912 – 

1996) 

  

Цього місяця виповнюється: 
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95 років з початку будівництва Дніпровської ГЕС (1927) 

 

КВІТЕНЬ 

 

09. 04 – 140 років від дня народження Віктора Олександровича Весніна, ра-

дянського та російського архітектора, одного з авторів архітектурного комплексу 

Дніпрогесу та частини забудови Запоріжжя (1882 – 1950) 

16. 04 – 75 років від дня народження Людмили Василівни Жульєвої, музико-

знавиці, композитора, піаністки, яка живе і працює у м. Запоріжжя (1947)  

19. 04 – 400 років від дня смерті Петра Сагайдачного, гетьмана Війська Запо-

розького (1622) 

24. 04 – 70 років від дня народження Юрія Аркадійовича Вілінова, запорізько-

го письменника та краєзнавця (1952) 

 

ТРАВЕНЬ 

 

01. 05 – 85 років від дня народження Павла Петровича Реви, вченого-

орнітолога, доцента кафедри зоології та дарвінізму Мелітопольського педінституту 

(нині – педагогічний університет ім. Б. Хмельницького) (1937 – 1999)  

04. 05 – 70 років від дня народження Володимира Павловича Супруненка, за-

порізького письменника, журналіста, краєзнавця та мандрівника (1952) 

08. 05 – 160 років від дня народження Василя Григоровича Кравченка, україн-

ського письменника, краєзнавця, фольклориста, етнографа, уродженця м. Бердянськ 

(1862 – 1945) 

19. 05 – 90 років від дня народження Петра Павловича Ребра, українського по-

ета, прозаїка, драматурга, перекладача, члена Спілки письменників України, почес-

ного громадянина м. Запоріжжя (1932 – 2014) 

26. 05 – 65 років від дня народження Лариси Віталіївни Жолудь, запорізької 

художниці-кераміста, членкині Запорізької організації Національної спілки худож-

ників України (1957) 

 

Цього місяця виповнюється: 
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50 років від дня заснування Запорізької дитячої залізниці (1972) 

55 років від дня заснування Запорізької міської бібліотеки-філії №17 (1967). 

 

ЧЕРВЕНЬ 

 

08. 06 – 75 років тому було відкрито запорізький шлюз та відновлено наскріз-

не судноплавство Дніпром (1947) 

12. 06 – 85 років від дня народження Петра Миколайовича Чаговця, запорізь-

кого архітектора, графіка (1937 – 1998) 

13. 06 – 75 років від дня народження Василя Васильовича Моруги, запорізько-

го письменника та поета (1947 – 1989)  

23. 06 – 50 років від дня народження Оксани Анатоліївни Москвіної, запорізь-

кої художниці (1972) 

 

ЛИПЕНЬ 

 

01. 07 – 85 років від дня народження Валерія Михайловича Гайдабури, мисте-

цтвознавця, заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, уро-

дженця м. Гуляйполе (1937) 

01. 07 – 65 років від дня народження Лариси Костянтинівни Фучаджі, україн-

ської піаністки та композитора, уродженки м. Запоріжжя (1957) 

09. 07 – 55 років від дня народження Надії Миколаївни Кисельової, запорізької 

художниці (1967) 

13. 07 – 90 років від дня народження Віктора Семеновича Берковського, нау-

ковця, композитора, барда, уродженця м. Запоріжжя (1932 – 2005) 

 

СЕРПЕНЬ 

 

15. 08 – 30 років тому в м. Запоріжжя було засновано учбово-виховний соціа-

льно-педагогічний комплекс "Січовий колегіум" (1992)  

17. 08 – 85 років від дня народження Леоніда Григоровича Фащенка, українсь-

кого художника, уродженця м. Запоріжжя (1937 – 2010) 
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28. 08 – 85 років від дня народження Володимира Васильовича Шкарана, за-

порізького борця (греко-римська боротьба), майстра спорту міжнародної категорії, 

уродженця с. Мала Токмачка Оріхівського району Запорізької області (1937) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

01. 09 – 30 років тому розпочалися заняття у Запорізькому духовному училищі 

(1992) 

05. 09 – 230 років тому розпочалося переселення запорізьких козаків на Ку-

бань (1792) 

06. 09 – 85 років від дня народження Олега Олександровича Бурбовського, Го-

лови правління Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожни-

ків України, заслуженого працівника культури України (1937) 

12. 09 – 85 років від дня народження Віктора Антоновича Чабаненка, україн-

ського мовознавця, фольклориста, доктора філологічних наук, професора, члена На-

ціональної спілки письменників України, уродженця с. Єлизаветівка Василівського 

району Запорізької області (1937 – 2014) 

13. 09 – 55 років від дня народження Анатолія Васильовича Сердюка, україн-

ського композитора та співака, уродженця м. Запоріжжя (1967) 

19. 09 – 200 років від дня народження Олександра Єгоровича Канкріна, пред-

водителя дворянства Олександрівського повіту Катеринославської губернії, першого 

почесного громадянина м. Олександрівськ (нині – м. Запоріжжя) (1822-1891) 

25. 09 – 25 років тому було засновано Запорізьке товариство корейської куль-

тури (1997) 

30. 09 – 50 років від дня заснування Оріхівського краєзнавчого музею (1972) 

30. 09 – 25 років тому було засновано Запорізький міський Центр татарської 

культури (1997) 

 

ЖОВТЕНЬ 
 

01. 10 – 120 років від дня народження Костя Григоровича Гуслистого, вченого, 

фольклориста, етнографа, уродженця м. Олександрівськ (нині – м. Запоріжжя) 

(1902-1973) 
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01. 10 – 30 років тому було засновано Запорізький інститут державного та му-

ніципального управління (нині – Класичний приватний університет) (1992) 

05. 10 – 135 років від дня народження Олекси Наумовича Синявського, відо-

мого мовознавця, уродженця с. Андріївка Бердянського району Запорізької області 

(1887 – 1937) 

08. 10 – 90 років тому було засновано Мелітопольське літературне об’єднання 

"Таврія" імені П. Ловецького (1932) 

08. 10 – 115 років від дня народження Поліни Денисівни Осипенко, знаменитої 

льотчиці, Героя Радянського Союзу, уродженки с. Новоспасівка (нині – Осипенко) 

Бердянського району Запорізької області (1907 – 1939) 

10. 10  – 90 років тому відбулося урочисте відкриття Дніпровської гідроелект-

ростанції (вперше дала промисловий струм 1 травня 1932 року) (1932) 

14. 10  – 175 років від дня народження Якова Павловича Новицького, україн-

ського фольклориста, історика, археолога, етнографа, архівіста, педагога, засновни-

ка Запорізького краєзнавчого музею (1847 – 1925) 

15. 10  – 85 років від дня народження Анатолія Сергійовича Скрипки, запорі-

зького художника та скульптора (1937 – 2020) 

18. 10 – 120 років від дня народження Марії Іванівни Сокіл-Рудницької, украї-

нської оперної та концертно-камерної співачки (сопрано), уродженки с. Жеребець 

Оріхівського району Запорізької області (1902 – 1999) 

30. 10  – 25 років тому у м. Запоріжжя було засновано радіо "Юніверс" (1997) 

 

ЛИСТОПАД 

 

04. 11 – 65 років від дня заснування академічного симфонічного оркестру За-

порізької обласної філармонії (1957) 

04. 11 – 45 років тому у м. Запоріжжя відкрито Палац культури заводу "Дніп-

роспецсталь" (1977) 

05. 11 – 60 років тому було введено в експлуатацію дамбу, яка з’єднала стару 

та нову частини міста Запоріжжя (1972) 
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17. 11 – 100 років від дня народження Станіслава Гавриловича Шинкаренка, 

запорізького художника (1822 – 1991) 

22. 11 – 100 років від дня народження Миколи Гордійовича Курузова. У лис-

топаді 1943 року командир окремого саперного батальйону, молодший лейтенант 

Курузов, разом з групою саперів розмінував Дніпрогес. Його ім’ям названо одну з 

вулиць у м. Запоріжжя (1922 – 1984) 

 

Цього місяця виповнюється: 

 

90 років від дня заснування Бердянського педінституту (нині – Бердянський 

державний педагогічний університет ім. П. Д. Осипенко) (1932) 

 

ГРУДЕНЬ 

 

04. 12 – 150 років тому було засновано Олександрівську міську Думу як орган 

самоврядування (1872) 

04. 12 – 120 років від дня народження Миколи Васильовича Крюкова , запорі-

зького художника (1902 – 1974). 

15. 12 – 70 років тому було введено в експлуатацію Палац культури ЗАЛКу 

(1952) 

17. 12 – 105 років від дня народження Павла Федоровича Редіна, українського 

живописця, уродженця м. Запоріжжя (1917 – 1992) 

22. 12 – 80 років від дня народження Миколи Миколайовича Чученка, майстра 

спорту СРСР, восьмиразового чемпіона світу з греко-римської боротьби серед вете-

ранів (1942) 

26. 12 – 85 років від дня народження Леоніда Анатолійовича Ратнера, заслу-

женого тренера СРСР та України, тренера збірної команди України з гандболу 

(1937) 

31. 12 – 70 років тому у м. Запоріжжя було введено в експлуатацію залізничні 

мости через Новий та Старий Дніпро, спроєктовані інженером Борисом Миколайо-

вичем Преображенським (1952) 

31. 12 – 70 років тому було засновано об’єднання запорізьких композиторів 

(1952) 
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Події, місяць і число яких не визначено 

 

–  260 років від дня заснування Нової Січі (1762-1775) 

–  240 років тому було засновано смт. Більмак (1782) 

–  170 років від дня народження Фелікса Францевича Мовчановського, місько-

го Голови Олександрівська (нині – Запоріжжя) (1852-1921) 

–  135 років тому було засновано м. Пологи (1887) 

–  130 років тому побачила світ перша книга Дмитра Івановича Яворницького 

"История запорожских казаков" (1892) 

–  85 років тому було засновано Бердянську міську бібліотеку для дітей (нині – 

бібліотека-філія для дітей № 9 ім. О. Огульчанського Бердянської МЦБС Бердянсь-

кої міської ради) (1937) 

–  75 років тому  було засновано бібліотеку для дітей Оріхівського району 

(нині – Оріхівська бібліотека-філія для дітей Оріхівської публічної бібліотеки КЗ 

"Центр культури і дозвілля" Оріхівської міської ради) (1947) 

 

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 2012 рік / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР. – Запо-

ріжжя : АА Тандем, 2011. – 224 с. 

Знаменні та пам’ятні дати Запоріжжя на 2017 рік / КЗ "ЗОУНБ" ЗОР. – Запоріжжя : 

Кругозір, 2016. – 456 с. 

Відомі ювілейні дати 2017 року :  Інформаційний краєзнавчий список  / Запо-

різька обласна бібліотека для дітей "Юний читач". – Запоріжжя : 2016. – 8 с.  
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