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ЗНАМЕННІ ІПАМ'ЯТНІ ДАТИ 2022 РОКУ
СІЧЕНЬ
1
30 років тому (1992) вийшов перший номер обласної газети «Одеські вісті».
4
105 років від дня народження Анастасії Антонівни ЗОРИЧ (1917-2000),
письменниці. Закінчила філологічний факультет Одеського університету (1957)
та Літературний інститут ім. О. М. Горького (1961). Була членом Національної
спілки письменників України (1954). Народилась в Одесі.
5
195 років тому (1827) вийшов перший номер міської газети «Одесский
вестник».
8
90 років тому (1932) вийшов перший номер біляївської районної газети
«Прапор комуни» (з 1935 р. – «За більшовицький колгосп», з 1962 р. –
«Південна зоря»).
55 років від дня народження Наталії Віталіївни ГАЛАШЕВСЬКОЇ (1967),
поетеси. Народилася в м. Кодима. Член Національної спілки письменників
України з 1998 р.
10
180 років тому (1842) відкрита ланкастерська школа (метод навчання старшими
учнями молодших) в с. Нові Трояни (нині – Городненської сільської громади
Болградського району).
90 років від дня народження Ростислава Михайловича ПАЛЕЦЬКОГО
(1932-1978), українського митця, художника, новатора у жанрі декоративноужиткового розпису. Заслужений майстер народної творчості (1971). Народився
в с. Коханівка (нині – Ананьївської міської громади Подільського району).
12
115 років від дня народження Сергія Павловича КОРОЛЬОВА (1907-1966),
видатного вченого, академіка, двічі Героя Соціалістичної Праці (1956, 1961),
конструктора ракетно-космічних систем, юність якого проходила в Одесі.
У 1924 р. закінчив Одеську будівельну профшколу.
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15
75 років від дня народження Миколи Михайловича СУХОВЕЦЬКОГО
(1947), письменника. Закінчив філологічний факультет Одеського університету
(1970). Член Національної спілки письменників України з 1979 р.
25
165 років від дня народження Олександра Олександровича БРАУНЕРА
(1857-1941), зоолога, систематика, зоогеографа, палеонтолога, доктора
біологічних наук, професора. Був головою відділення Селянського земельного
банку в Одесі (1901-1919), головою комітету сільськогосподарських курсів
(1917-1918), на базі яких в 1918 р. утворено Одеський сільськогосподарський
інститут (з 2001 р. – Одеський державний аграрний університет). Наукова
діяльність була присвячена вивченню фауни України, питанням історії та
зоогеографії тваринництва, дослідженню екосистеми степової фауни.
28
125 років тому (1897) було проведено перший перепис населення м. Одеси.
125 років від дня народження Валентина Петровича КАТАЄВА (1897-1986),
письменника. Середню освіту здобув в одеській гімназії. Народився і жив в
Одесі до 1922 р. Був одним з головних створювачів літературного образу
Одеси. У повісті «Біліє парус одинокий» В. П. Катаєв описав Одесу,
Овідіополь, Кароліно-Бугаз, Дністровський лиман часів революції 1905 р.
У січні також виповнюється:
40 років від часу заснування (1982) смт Таїрове Одеського району.
ЛЮТИЙ
5
95 років від дня народження Володимира Григоровича ВЛАСОВА (19271999), заслуженого художника України. Народився в Одесі.
7
165 років від дня народження Миколи Костянтиновича ТОЛВІНСЬКОГО
(1857-1924), архітектора. За його проектами побудовано в Одесі низку
громадських споруд: університетську бібліотеку, будинки медичного
факультету, магнітно-метеорологічну обсерваторію, купальні в санаторії
«Куяльник», школи тощо.
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9
125 років від дня народження Ганни Михайлівни ПАНКРАТОВОЇ (18971957), видатного історика, академіка. Народилась в Одесі.
11
85 років від дня народження Віталія Федоровича ОРЛЕНКА (1937),
письменника. Закінчив інститут інженерів морського флоту (1964). Працював в
редакціях одеських газет, редактором видавництва «Маяк», редактором газети
«Моряк», директором Будинку творчості письменників. Член Національної
спілки письменників України з 1978 р.
14
100 років від дня народження Маргарити Іванівни ДЬОМІНОЇ (1922-1999),
народної артистки Української РСР (1974). Була актрисою Одеського
академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного.
15
80 років від дня народження Георгія Миколайовича ГОРСТА (1942),
прозаїка, публіциста. Закінчив філологічний факультет Одеського державного
університету ім. І. І. Мечникова. Працював редактором на обласному
телебаченні та у видавництві «Маяк». Член Національної спілки письменників
України з 1984 р., член Національної спілки журналістів України. Народився в
Одесі.
17
155 років від дня народження Петра Петровича ШМІДТА (1967-1906), одного
з керівників Севастопольського повстання 1905 року. Народився в Одесі.
24
85 років від дня народження Олекси Сергійовича РІЗНИЧЕНКА (Різників)
(1937), поета, публіциста. Нагороджений премією ім. П. Тичини «Чуття єдиної
родини» (1993), премією ім. К. Паустовського (1999), премією «Твої імена,
Одесо» (1998), премією ім. Т. Мельничука (2004). Член Національної спілки
письменників України з 1990 р.
27
90 років тому (1932) було утворено Одеську область.

7

28
130 років від дня народження Семена Федоровича КАЛЬФИ (1892-1979),
доктора медичних наук (1936), професора (1936), офтальмолога. Разом з
В. П. Філатовим розробив метод ранньої діагностики глаукоми –
еластотонометрію. Був головою Одеського наукового офтальмологічного
товариства. Народився в Одесі.
120 років тому (1902) газета «Бессарабець» повідомила про відкриття в м. Рені
народної бібліотеки-читальні.
У лютому також виповнюється:
50 років тому (1972) була відкрита міська бібліотека м. Болград.
БЕРЕЗЕНЬ
2
75 років від дня народження Валерія Миколайовича ЗАПОРОЖАНА (1947),
доктора медичних наук, професора, дійсного члена Академії медичних наук
України, лауреата Державної премії України. Очолює Одеський національний
медичний університет з 1994 р. За значний особистий внесок у розвиток
медичної науки нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня; за гуманізацію
медичної науки дипломом «Почесного члена Польської Академії Медицини»,
«Золотою медаллю Альберта Швейцера», міжнародною медаллю «За заслуги в
медицині», «Золотою медаллю Альберта Швейцера», міжнародною медаллю
«За заслуги в медицині». Народився в м. Ізмаїл.
7
125 років від дня народження Михайла Григоровича РАХЛІСА (1897-1959),
композитора. Закінчив Одеську консерваторію в 1919 р. З 1923 р. – композитор
і диригент театральних оркестрів. Народився в Одесі.
30 років тому (1992) вийшов перший номер районної газети «Слово и дело»
Подільського району.
12
215 років від дня народження Олександра Григоровича ТРОЙНИЦЬКОГО
(1807-1871), видатного діяча, редактора газети «Одесский вестник». Був
Почесним громадянином Одеси, членом Державної ради. Народився в Одесі.
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21
115 років від дня народження Марка Григоровича КРЕЙНА (1907-1989),
українського математика, члена-кореспондента АН УРСР (1939). У 1929 р.
закінчив аспірантуру при Одеському інституті народної освіти. З 1933 р.
працював у вузах Одеси (до 1941 р. і з 1944 р.). Створив одну з перших в СРСР
школу функціонального аналізу. Був нагороджений премією АН УРСР
ім. М. М. Крилова (1978).
23
75 років тому (1947) засновано Одеський театр музичної комедії. До 1953 р. –
Львівський театр музичної комедії, в 1953 р. переведений до Одеси (нині –
Одеський академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного).
30
105 років тому (1917) з’явився перший легальний номер газети «Моряк».
КВІТЕНЬ
1
Свято гумору «Одеська гуморина» започатковане з 1973 року.
20 років тому (2002) в «Саду скульптур» Літературного музею відкрито
скульптурну композицію «Шаланди повні кефалі…» (скульптор Таїсія
Судьїна).
10
78 років (1944) від дня визволення Одеси від нацистських окупантів.
85 років від дня народження Володимира Григоровича РУТКІВСЬКОГО
(1937-2021), поета, прозаїка. Навчався в Одеському політехнічному інституті.
Закінчив
Вищі
літературні
курси
при
Літературному
інституті
ім. О. М. Горького. Нагороджений премією Союзу журналістів СРСР (1991),
літературною премією імені Миколи Трублаїні за роман «Сторожова застава»
(1992), премією імені Лесі Українки за роман «Сторожова застава» (2002),
літературною премією «Звук павутинки» імені Віктора Близнеця за романтрилогію «Сині Води» (2005), премією «Книга року Бі-Бі-Сі» за романтрилогію «Сині Води» (2011), Національною премією України імені Тараса
Шевченка за напрямом «Література» за трилогію «Джури» (2012). Був членом
Національної спілки письменників (1969).
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21
40 років тому (1982) був відкритий історико-краєзнавчий музей в с. Городнє
(нині – Городненської територіальної громади Болградського району).
24
65 років тому (1957) був заснований Всесвітній день поріднених міст, який
відзначається щорічно в останню неділю квітня.
26
170 років від дня народження Йосипа Андрійовича ТИМЧЕНКА (1852-1924),
видатного одеського винахідника, творця першого в світі кіноапарату і
кінопроектора, інших унікальних приладів, інструментів і пристроїв.
120 років від дня народження Степана Петровича КОВГАНЮКА (19021982), перекладача, прозаїка, лауреата республіканської премії ім. Максима
Рильського (1975). Був членом Національної спілки письменників України
(1953).
27
110 років тому (1912) було створено селекційну станцію, з 1928 р. –
Український інститут селекції і генетики, з 1935 р. – Всесоюзний селекційногенетичний інститут (нині – Селекційно-генетичний інститут – Національний
центр насіннєзнавства та сортовивчення).
У квітні також виповнюється:
75 років тому (1947) було побудовано навчальну школу №6 в с. Гандрабури
(нині – Ананьївської міської громади Подільського району.
ТРАВЕНЬ
1
185 років тому (1837) було закладено сходи з бульвару до моря – Потьомкінські
сходи.
2
205 років тому (1817) Благородний (шляхетний) чоловічий інститут було
перетворено у Рішельєвський ліцей, названий на честь першого
градоначальника Одеси герцога де Рішельє.
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9
75 років від дня народження Вікторії Миколаївни ФРОЛОВОЇ (1947),
заслуженої артистки України (1996), народної артистки України (2015).
З 1964 р. служить в Одеському академічному театрі музичної комедії імені
Михайла Водяного.
10
205 років тому (1817) Одесі було надано право «порто-франко». «Вільне місто»
перетворилось на один з найважливіших торгівельних центрів. В експорті
переважає пшениця. Відмінено 19 квітня 1859 р.
12
115 років від дня народження Петра Опанасовича ЗЛОЧЕВСЬКОГО (19071987), народного художника УРСР (1964). З 1944 по 1987 рр. працював в
Одеському театрі опери та балету.
16
210 років тому (1812) закінчилася війна з Туреччиною. Було укладено
Бухарестський трактат, за яким до Росії приєднувалась Бессарабська область.
17
100 років від дня народження Миколи Петровича КАЛЮЖНОГО (19222016), заслуженого журналіста України. З 50-х рр. працював заступником
редактора районної газети «Вісті Ананьївщини». Народився в с. Каїри (нині –
Курісовської територіальної громади Березівського району).
21
165 років тому (1857) в Одесі було засновано головну контору Російського
товариства пароплавства і торгівлі (РТПІТ).
30
240 років від дня народження Михайла Семеновича ВОРОНЦОВА (17821856), Новоросійського генерал-губернатора і намісника Бессарабської області
(1823-1828), Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора (18281844).
31
130 років від дня народження Костянтина Георгійовича ПАУСТОВСЬКОГО
(1892-1968), письменника. Жив в Одесі з 1919 р. до січня 1922 р., присвятив їй
багато творів. В 1999 р. була заснована муніципальна літературна премія
ім. К. Г. Паустовського.
11

ЧЕРВЕНЬ
6
165 років від дня народження Олександра Михайловича ЛЯПУНОВА (18571918), видатного математика і механіка. Його називали «Лапласом ХХ
століття», провідним ученим світу в галузі точного природознавства. Одеський
період вченого тривав з літку 1917 р. В Одесі О. М. Ляпунову споруджено
пам’ятник, його ім’ям названо провулок в центральній частині міста. На
будинку, де він жив (вул. Короленка, 10), встановлено меморіальну дошку.
12
120 років від дня народження Андрія Івановича ВОРОБЙОВА (1902-1991),
агронома-селекціонера рослин, генетика, цитолога. Був автором понад
50 наукових праць. Нагороджений бронзовою медаллю «На ознаменування
100-річчя від дня народження І. В. Мічуріна». Народився в Одесі.
27
75 років від дня народження Мстислава Мстиславовича ГОРБЕНКА (1947),
альпініста, голови альпклубу «Одеса». Покорив (1990) найвищу точку планети
– Еверест (8848 м).
29
110 років від дня народження Павла Власовича МЕГЕРА (1912-1942),
першого одесита кавалера ордена «Золота Зірка», Героя Радянського Союзу.
30
95 років тому (1927) у с. Маяки було відкрито семирічну показову школу, яка
внесла значний вклад щодо ліквідації безграмотності серед місцевого
населення.
65 років тому (1957) було укладено угоду про споріднені зв’язки між Одесою та
містами Оулу, Генуєю і Ліверпулем.
У червні також виповнюється:
30 років від часу відкриття (1992) болгарської бібліотеки ім. Кирила та Мефодія
у м. Болград.
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ЛИПЕНЬ
11
160 років тому (1862) графа Олександра Григоровича СТРОГАНОВА,
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора, було нагороджено
вперше заснованим званням "Почесний громадянин міста Одеси" у зв'язку з
п'ятдесятирічним ювілеєм державної діяльності.
13
85 років від дня народження Миколи Онисимовича СКРИПНИКА (19372008), доктора історичних наук, професора, краєзнавця. Закінчив Одеський
державний університет ім. І. І. Мечникова (1965). Був одним з постійних
авторів колективних праць про історію міста. Народився в Одесі.
75 років від дня народження Андрія Олександровича ШИШКІНА (1947),
прозаїка, драматурга. Лауреат премії ім. Е. Багрицького (1981), Всесоюзної
літературної премії ім. М. Островського (1981). Член Національної спілки
письменників України з 1982 р.
18
45 років тому (1977) Одеський інститут фізики при Одеському державному
університеті ім. І. І. Мечникова було перетворено на Одеський фізико-хімічний
інститут, якому згодом було присвоєно ім’я О. В. Богатського.
20
175 років тому (1847) Одесу відвідав Ференц ЛИСТ, угорський композитор,
піаніст, диригент. Перший концерт відбувся в залі Нової біржі (нині – Одеська
обласна філармонія).
65 років від дня народження Ігоря Борисовича ГЕРАЩЕНКА (1957), поета,
драматурга, актора, перекладача. Заслужений артист України (2007). З 1986 р.
служить в Одеському академічному українському музично-драматичному
театрі ім. В. Василька. Член Національної спілки письменників України
з 1996 р.
28
140 років тому (1882) відбулося відкриття Одеської міської телефонної станції
(нині – Центр технічної експлуатації місцевого телефонного зв’язку Одеської
дирекції УДПЕЗ «Укртелеком»).
30
190 років від дня народження Олександра Петровича ЩОГОЛЄВА (18321914), героя Кримської війни 1853-1856 рр.
13

У липні також виповнюється:
105 років тому (1917) почала виходити газета «Чорноморська комуна»
(з 1992 р. – «Чорноморські новини»).
25 років від часу створення (1997) Овідіопольської студії телебачення «ОВІСТРМ» – одного з перших в Україні регіональних телеканалів. Організатор і
перший директор – член Національної спілки журналістів України
С. І. Димченко.
СЕРПЕНЬ
4
135 років від дня народження Євгена Самойловича БУРКСЕРА (1887-1965),
хіміка-неорганіка, геохіміка. Після закінчення Рішельєвського ліцею (1904)
вступив до природничого відділення фізико-математичного факультету
Новоросійського університету. Було присвоєно ступінь доктора хімічних наук
(1943). Народився в Одесі.
8
110 років від дня народження Дмитра Григоровича СЕРГІЄВИЧА (19122005), прозаїка. Був членом Національної спілки письменників України (1955).
Автор повістей «Нет последних рубежей» (1982), «Тревожная осень» (1962);
романів «Высокий остров» (1969), «Привет из юности» (1964) та ін.
105 років від дня народження В’ячеслава Васильовича ТОКАРЄВА (19172001), народного художника УРСР (1977), лауреата Державної премії
Української РСР імені Т. Г. Шевченка (1986). У 1949-1955 рр. викладав в
Одеському художньому училищі.
11
95 років від дня народження Микити Олексійовича БРИГІНА (1927-1986),
письменника, журналіста, краєзнавця. Був засновником Одеського
літературного музею, його першим директором (1977-1979).
21
110 років від дня народження Олександра Еммануїловича НУДЕЛЬМАНА
(1912-1996), вченого, конструктора військової техніки, двічі Героя
Соціалістичної Праці. Народився в Одесі.
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23
80 років від дня народження Василя Володимировича БАРЛАДЯНУБИРЛАДНИКА (1942-2010), поета, прозаїка, літературознавця, публіциста.
Був членом Національної спілки письменників України (1993).
24
85 років від дня народження Віктора Володимировича НАРУШЕВИЧА
(1937-2003), поета. Був нагороджений Республіканською премією ім. Степана
Олійника (2003). З 1978 р. – завідувач редакції художньої літератури
видавництва «Маяк». Був членом Національної спілки письменників України
(1983).
31
90 років від дня народження Олександра Веніаміновича КНЯЗИКА (1932),
скульптора, заслуженого художника України (1965). Автор пам’ятників та
скульптурних композицій в Одесі: пам’ятник Й. Дерибасу (1994), меморіал
захисникам правопорядку (1997), меморіальна дошка І. Ільфу (1997), пам’ятник
загиблим морякам (1997), пам’ятник одеситам-чорнобильцям (1999), пам’ятний
знак Б. Дерев’янку (1999), пам’ятник «Одеса-мама» (2000), пам’ятник «Сашкомузикант» (2001), пам’ятник Г. Маразлі (2004), пам’ятник А. Міцкевичу (2004)
пам’ятник Володимиру Висоцькому (2012). Нагороджений «Дерибасівською
премією» (2000). Член Національної спілки художників України (1962).
20 років тому (2002) на морвокзалі, в районі 16-гопричалу, було встановлено
мармурову меморіальну дошку в пам'ять про загибель пароплава «Адмірал
Нахімов», найбільшою катастрофою на Чорному морі в мирний час (31 серпня
1986 р.).
У серпні також виповнюється:
210 років від часу заснування (1812) с. Балбока (з 1948 – с. Котловина, нині –
Ренійської міської громади Ізмаїльського району).
210 років тому (1812) в Одесі вибухнула епідемія чуми; від хвороби померли
2632 чоловік – кожна 9-та особа тогочасного міста-порту. Суворий карантин
тривав 46 діб. Жертв епідемії ховали на околиці міста в окремій спільній
могилі, над якої створили штучний курган, який згодом отримав назву «Гора
Чумка».
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ВЕРЕСЕНЬ
1
175 років від часу заснування (1847) Караїмського чоловічого училища.
2
День міста. 228 роки тому (1794) рескриптом Катерини ІІ засновані порт і місто
Одеса.
6
125 років від дня народження Івана Кіндратовича МИКИТЕНКА (18971937), прозаїка, драматурга. На початку 1920-х рр. вчився в Одеському
медичному інституті. У 1925-1926 рр. завідував літературною частиною в
Одеському українському музично-драматичному театрі. Був членом
Національної спілки письменників України (1934).
115 років від дня народження Григорія Яковича КОЛТУНОВА (1907-1999),
кінодраматурга, режисера, заслуженого діяча мистецтв України. Народився в
Одесі.
11
80 років від дня народження Олександра Івановича РОВЕНКА (1942-2005),
музикознавця, професора, педагога, композитора. Перший доктор
мистецтвознавства в Одеській консерваторії. Був членом Одеського відділення
Спілки композиторів України (1979). Нагороджений премією Державного
комітету СРСР з народної освіти (1988).
13
125 років тому (1897) в Одесі засновано музичне училище, на базі якого у 1913
р. була утворена Одеська державна консерваторія (з 1950 р. –
імені А. В. Нежданової, з 8 травня 2012 р. – Одеська національна музична
академія імені А.В. Нежданової).
14
70 років від дня народження Сергія Івановича РЯДЧЕНКА (1952), поета,
прозаїка. Нагороджений премією ім. К. Паустовського (2001). Член
Національної спілки письменників України з 1988 р. Народився в Одесі.
15
95 років тому (1927) було відкрито Одеський академічний російський
драматичний театр.
16

20
270 років від дня народження Франца Павловича ДЕ-ВОЛАНА (1752-1818),
видатного гідротехніка, фортифікатора і державного діяча. За його проектом
побудовані місто Одеса та одеський порт.
10 років тому (2012) с. Виноградівка отримало свою символіку – герб та прапор
(нині – Болградської міської громади Болградського району).
21
190 років від дня народження Петра Івановича НІЩИНСЬКОГО (псевдонім
Петро Байда) (1832-1896), видатного композитора і поета-перекладача. У 18601875 рр. жив і працював в Одесі.
24
50 років тому (1972) було підписано угоду про поріднення міст Одеси та
Ванкувера (Канада).
26
190 років від дня народження Петра Петровича СОКАЛЬСЬКОГО (18321887), українського композитора, музичного та громадського діяча,
фольклориста. Організував в Одесі «Товариство любителів музики» (1865).
28
110 років від дня народження Сергія (Садофа) Яковича ДАНИЛОВА (19121984), поета. Жив в Одесі. Був членом Національної спілки письменників
України (1947).
29
10 років тому (2012) біля Одеської кіностудії (Французький бульвар, 33) був
відкритий пам’ятник Володимиру Семеновичу ВИСОЦЬКОМУ (1938-1980),
актору, поету (скульптор О. Князик, архітектор В. Глазирін).
У вересні також виповнюється:
40 років тому (1982) відкритий пам’ятник видатному українському музиканту,
педагогу, літератору Петру Івановичу НІЩИНСЬКОМУ в м. Ананьєв.
(Автор – одеський скульптор П. І. Кравченко).
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ЖОВТЕНЬ
1
135 років тому (1887) було відкрито міський театр. Споруджений за проектом
архітекторів Ф. Фельнера і Г. Гельмера на місці колишнього, що згорів у 1872 р.
(нині – Одеський національний академічний театр опери та балету).
130 років (1892) від появи в Одесі першого номеру «Южно-русской
медицинской газеты» в Одесі.
4
65 років від дня народження В’ячеслава Всеволодовича ВЛАСОВА (1957),
доктора сільськогосподарських наук, заслуженого працівника сільського
господарства України, члена-кореспондента Національної академії аграрних
наук України, вченого з питань екології винограду, директора Національного
наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»
Національної академії аграрних наук України.
7
70 років тому (1952) було створено Іллічівське гідрометеобюро (нині у складі
Гідрометцентру Чорного та Азовського морів).
15
170 років від дня народження Кіріака Костянтиновича КОСТАНДІ (18521921),українського художника, засновника одеської живописної школи.
В 1907 р. отримав звання академіка живопису. З 1917 р. по 1921 р. займав
посаду директора Міського музею витончених мистецтв (з 1919 р. – Перша
державна картинна галерея, з 14 жовтня 2021 р. – Одеський національний
художній музей). Народився в с. Дофінівка Одеського повіту Херсонської
губернії (нині – с. Нова Дофінівка Фонтанської сільської громади Одеського
району).
125 років від дня народження Іллі Арнольдовича ІЛЬФА (Файнзільберга)
(1897-1937), видатного письменника, гумориста, фейлетоніста. Народився і
почав літературну діяльність в Одесі.
17
115 років від народження Петра Пантелеймоновича ПАРХЕТА (1907-1986),
заслуженого художника України. Народився в Одесі.
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20
120 років тому (1902) було відкрито Одеську школу борошномелів, з 1906 р. –
млиново-технічне училище, на базі якого у 1922 р. створено технікум зерна й
борошна (з 1970 р. – Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова; з
1994 р. – Одеська національна академія харчових технологій).
30
150 років від часу відкриття (1872) Бессарабського-Таврійського земельного
банку. Засновниками були Г. Маразлі, Ф. Рафалович, А. Стюард,
К. Писаржевский і К. Стамеров.
ЛИСТОПАД
3
125 років від дня народження Ананія Ісааковича КОГАНА (1897-1956),
хіміка-органіка. Закінчив фізико-математичний факультет Новоросійського
університету (1921). Народився в Одесі.
4
100 років від дня народження Михайла Олександровича ЛЕВЧЕНКА (19221989), критика, літературознавця. Закінчив Одеський державний університет ім.
І. І. Мечникова (1947). Доктор філологічних наук, професор. Був членом
Національної спілки письменників України (1960).
5
135 років від дня народження Юрія Васильовича ШУМСЬКОГО (1887-1954),
українського актора, народного артиста СРСР (1944). У 1925-1934 рр. служив в
Одеській держдрамі (нині – Одеський академічний український музичнодраматичний театр ім. В. Василька.).
7
175 років тому (1847) затверджено герб м. Ананьєв.
8
130 років тому (1892) було відкрито ремісниче училище при Одеському
міському сирітському будинку.
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85 років від дня народження Віталія Костянтиновича БЕРЕЗІНСЬКОГО
(1937), поета, прозаїка. Закінчив філологічний факультет Одеського державного
університету ім. І. І. Мечникова (1961). Член Національної спілки письменників
України з 1965 р.
16
85 років від дня народження Юрія Леонідовича ВОРОБЙОВА (1937-2010),
заслуженого працівника освіти України, доктора технічних наук, професора,
віце-президента Транспортної академії України та Академії суднобудівних наук
України. В 1989-2003 рр. був ректором Одеського інституту інженерів
морського флоту (з 26 лютого 2002 р. – Одеський національний морський
університет). Народився в Одесі.
25
70 років від дня народження Юрія Григоровича КАРЛІНА (1952), соліста
балету Одеського національного академічного театру опери та балету,
заслуженого артиста України (1984).
27
175 років тому (1847) було відкрито Олександрівський дитячий притулок (вул.
Розумовська, 3). Зруйнований у 2000-х роках.
У листопаді також виповнюється:
100 років тому (1922) група робітників одеських заводів утворила Товариство
робочої технічної ініціативи (ТРТІ). За перший рік свого існування товариство
зареєструвало 114 винаходів.
ГРУДЕНЬ
1
130 років тому (1892) було проведено одноденний перепис населення Одеси.
2
120 років від дня народження Ханана Абрамовича ВАЙНЕРМАНА (19021979), єврейського поета. Навчався в Одеському педінституті (1932). Працював
в редакціях газет «Одэсэр арбэтэр», «Зай грэйт», «Дер штэрм». Був членом
Національної спілки письменників України (1936).

20

6
85 років від дня народження Станіслава Васильовича КОНАКА (1937-2016),
поета. Був членом Національної спілки письменників України (1993).
7
75 років від часу відкриття (1947) комунального закладу Ізмаїльської міської
ради «Історичний музей О. В. Суворова».
8
85 років від дня народження Миколи Леонідовича ОГРЕНИЧА (1937-2000),
видатного співака-тенора і педагога, народного артиста УРСР (1975). В 19842000 рр. – ректор Одеської консерваторії ім. А. В. Нежданової. Народився в
с. Іванівка (нині – смт Іванівка Іванівської селищної громади Березівського
району).
10
145 років від дня народження Павла Гавриловича ВОЛОКИДІНА (18771936), художника, професора. Навчався в Одеській художній школі (1898-1903).
Викладав в Одесі в Художній школі (1918-1922) та Художньому інституті
(1922-1934).
12
160 років від часу створення (1862) Одеського військового округа. В нього були
включені 4 піхотні і одна кавалерійська дивізії в складі 61 батальйону,
24 ескадронів, 18 соток, 94 гармат.
13
150 років від дня народження Данила Карповича КРАЙНЄВА (1872-1949),
художника, професора. З 1901 р. – викладач малярства та малюнку в Одеському
художньому училищі. У 1917-1930 рр. – викладач в Одеському художньому
інституті.
120 років від дня народження Євгена Петровича ПЕТРОВА (КАТАЄВА)
(1902-1942), письменника-сатирика. Народився і почав літературну діяльність в
Одесі.
17
85 років від дня народження Ростислава Володимировича МЕРКТА (19372015), професора, члена-кореспондента Транспортної академії України,
першого проректора Одеського національного морського університету
(до 29 серпня 1994 р. – Одеський інститут інженерів морського флоту).
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19
130 років від дня народження Якова Самойловича ФАЙНТУХА (1892-1974),
композитора. В 1930 р. закінчив Одеську консерваторію. З 1935 р. викладав в
Одеській консерваторії. В 1917-1937 рр. – театральний композитор. В 19321941 рр. і 1945-1962 рр. – відповідальний секретар Одеського відділення Союзу
композиторів УССР.
22
105 років від дня народження Григорія Давидовича ПЛОТКІНА (1917-1986),
поета, драматурга. В 1936-1941 рр. – відповідальний секретар Одеської
письменницької організації. Учасник Другої світової війни. Був членом
Національної спілки письменників України (1934). Народився в Одесі.
80 років тому (1942) Указом Президії Верховної Ради СРСР було впроваджено
медаль «За оборону Одеси».
23
115 років від дня народження Панька (Пантелеймона) Михайловича ПЕДИ
(1907-1937), українського поета, перекладача. Закінчив Одеський педінститут.
Був завідувачем літературною частиною Одеського театру опери та балету. Був
членом Національної спілки письменників України (1934).
25
85 років від дня народження Вадима Андрійовича ЛИСЕНКА (1937-2016),
академіка, професора архітектури та реставрації, доктора технічних наук. Був
автором сценаріїв і ведучим серії телепрограм, присвячених архітектурі Одеси,
історії архітектури і містобудування. Опублікував понад 300 наукових праць.
26
70 років від дня народження Ніни Миколаївни СТОЯН (1952), солістки
балету Одеського національного академічного театру опери та балету,
заслуженої артистки України. З 1996 р. займається педагогічною діяльністю,
викладає сценічну практику класичної хореографії в Одеському фаховому
коледжі мистецтв імені К.Ф. Данькевича.
27
100 років від дня народження Ізмаїла Борисовича ГОРДОНА (1922-2008),
поета. Лауреат премії журналу «Нева» (1988), літературної премії імені Івана
Рядченка (1999). Був членом Національної спілки письменників України (1974).
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95 років від дня народження Леоніда Васильовича БАГРІЯ-ШАХМАТОВА
(1927-2009), правознавця, доктора юридичних наук (1969), професора (1971),
заслуженого діяча науки і техніки України (1994). Народився в Одесі.
40 років тому (1982) було відкрито спортивний комплекс ДЮСШ в м. Біляївка.
28
85 років від дня народження Віктора Івановича ВОВКА (1937-2007), поета.
Був членом Національної спілки письменників України (1997).
30
85 років від дня народження Надії Семенівни ЩЕРБАНЬ (1937-1977),
поетеси. Була членом Національної спілки письменників України (1964).
Народилась в с. Дальник (нині – Дальницької сільської громади Одеського
району).
31
105 років від дня народження Володимира Георгійовича ЛЯСКОВСЬКОГО
(1917-2002), прозаїка, публіциста. У роки Другої світової війни був військовим
кореспондентом. Нагороджений орденами та 14 медалями. Нагороджений
Всеукраїнською літературною премією імені Макара Посмітного. Був членом
Національної спілки письменників (1955).
У грудні також виповнюється:
165 років від дня народження Якова Юлійовича БАРДАХА (1857-1929),
видатного вченого у галузі медичної бактеріології, доктора медицини,
професора. Працював в Одеській бактеріологічній станції (1886-1891).
Розробив методику виготовлення протидифтерійної сироватки і отримав її
(1893). Його ім’я носить Одеська станція швидкої допомоги (Валіховський
провулок, 10), на фасаді будинку на честь вченого встановлено меморіальну
дошку. Народився в Одесі.
160 років тому (1862) Павло Євстафійович КОЦЕБУ став першим
командуючим Одеського військового округу.
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У 2022 РОЦІ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:
❖ 225 років від дня народження Костянтина Фотійовича ПАПУДОВА
(1797), міського голови (1842-1845), Почесного громадянина Одеси,
відомого негоціанта.
❖ 190
років
від
дня
народження
Вільгельма
Іоганновича
САНЦЕНБАХЕРА (1832-1894), промисловця, купця 2 гільдії,
громадського діяча і мецената. Тричі був гласним міської Думи (1877-1889
рр.) і двічі Херсонської губернії земського зібрання. Був опікуном кількох
училищ Одеси. У 1890 р. заснував один з кращих пивних заводів
(Французький бульвар, 9).
❖ 135 років тому (1887-1889) в Одесі жив Іван Мінчов ВАЗОВ, де написав
частину роману «Під ярмом» та низку інших творів. В Одесі (вул.
Софіївська, 34) письменнику встановлено пам’ятну дошку, його ім’ям
названо бібліотеку Всеукраїнського центру болгарської культури.
❖ 115 років від дня народження Дмитра Пимоновича НАДІЇНА (19071942), прозаїка. Був відповідальним секретарем журналу «Літературний
жовтень» (Одеса), читав лекції в Одеському педінституті. Учасник Другої
світової війни, загинув в січні 1942 р. Був членом Національної спілки
письменників України (1934).

У 2022 РОЦІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ:
❖ 255 років від часу заснування (1767) с. Бобрик Перший Любашівської
селищної громади Подільського району.
❖ 235 років від часу заснування (1787) с. Катеринівка Перша Любашівської
селищної громади Подільського району.
❖ 235 років від часу заснування (1787) с. Тузли Тузлівської територіальної
громади Білгород-Дністровського району.
❖ 230 років від часу заснування (1792) с. Велике Бокове, с. Заплази.
Новоолександрівка, с. Степанівка, с. Чайківка Любашівської територіальної
громади Подільського району.
❖ 230 років від часу заснування (1792) с. Широке Маразліївської
територіальної громади Білгород-Дністровського району.
❖ 225 років від часу заснування (1797) с. Сирівське Любашівської
територіальної громади Подільського району.
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❖ 225 років тому (1797) вперше у письмових джерелах згадується с.
Богуславка (нині – смт Велика Михайлівка Великомихайлівської
територіальної громади Роздільнянського району).
❖ 220 років від часу заснування (1802) с. Антоно-Кодинцеве (з 1933 р. –
Комінтернівське; нині – смт Доброслав Доброславської територіальної
громади Одеського району).
❖ 220 років від часу заснування (1802) м. Березівка Березівської міської
територіальної громади.
❖ 220 років від часу заснування (1802) с. Іванівка (нині – Любашівської
територіальної громади Подільського району).
❖ 220 років тому (1802) проведено межування м. Одеси.
❖ 215 років від часу заснування (1807) с. Маразліївка (нині – Маразліївської
територіальної громади Білгород-Дністровського району).
❖ 210 років від часу заснування (1812) с. Арчепитівка, с. Янишівка
Любашівської територіальної громади Подільського району.
❖ 210 років від часу заснування (1812) с. Нововоздвиженка Любашівської
територіальної громади Подільського району.
❖ 210 років від часу заснування (1812) с. Руськоіванівка Старокозацької
територіальної громади Білгород-Дністровського району.
❖ 210 років від часу заснування (1812) с. Табаки Болградської територіальної
громади Болградського району.
❖ 205 років тому (1817) побудована Георгієвська церква в с. Дальник (нині –
с. Великий Дальник Великодальницької територіальної громади Одеського
району.
❖ 200 років від часу заснування (1822) смт Сарата Саратської територіальної
громади Білгород-Дністровського району.
❖ 195 років від часу заснування (1827) с. Старокозаче Старокозацької
територіальної громади Білгород-Дністровського району.
❖ 195 років тому (1827) на Привозній площі збудований великий міський
базар — «Привоз».
❖ 195 років від часу відкриття (1827) трьох вітряних і одного земляного
млинів в с. Кубей Кубейської територіальної громади Болградського
району.
❖ 185 років тому (1837) закінчено будівництво дзвіниці Преображенського
кафедрального собору.
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❖ 180 років від часу відкриття (1842) першої ощадної каси в Одесі.
❖ 180 років від часу заснування (1842) училища в с. Кубей Кубейської
територіальної громади Болградського району.
❖ 175 років від часу відкриття (1847) школи № 2 (жіноча гімназія) в м.
Болград.
❖ 175 років від часу заснування (1847) в Одесі Грецького комерційного
училища.
❖ 170 років тому (1852) відкрито Єврейське дівоче училище.
❖ 155 років від дня народження Петра Павловича ГАНСЬКОГО (18671942), художника. Народився в с. Миколаївка (нині – Старомаяківської
територіальної громади Березівського району).
❖ 155 років тому (1867) почалося видавництво першого путівника в
типографії Л. Нитче російською та французькою мовами.
❖ 155 років від часу заснування (1867) с. Адамівка Любашівської
територіальної громади Подільського району.
❖ 155 років від часу спорудження (1867) Покровської церкви в с. Виноградне
(нині – Кубейської територіальної громади Болградського району).
❖ 150 років тому (1872) розпочалося будівництво найбільшого на той час в
Європі водопроводу Дністер-Одеса протяжністю 42 версти.
❖ 150 років від часу відкриття (1872) в м. Ананьїв 4-класної жіночої
прогімназії (згодом – Маріїнська гімназія).
❖ 145 років від часу створення (1877) вокзалу і депо станції Рені.
❖ 135 років від часу заснування (1887) Одеської фабрики технічних тканин.
❖ 130 років від часу відкриття (1892) першої єдиної бібліотеки в м. Балта.
❖ 130 років від часу відкриття (1892) бібліотеки при церкві Костянтина і
Олени в м. Рені.
❖ 130 років від часу заснування (1892) с. Андріївка Мологівської
територіальної громади Білгород-Дністровського району.
❖ 130 років тому (1892) м. Болград відвідав письменник М. Коцюбинський.
❖ 125 років від часу заснування (1897) церковно-приходської школи № 2 у
м. Біляївка Біляївської міської громади Одеського району, з 1999 р. –
середня школа.
❖ 125 років тому (1897) було засновано завод Бродського (нині – Одеський
цукрорафінадний завод).
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❖ 125 років тому (1897) засновано хлібопекарню та кондитерську М. Лібмана
(ріг Дерибасівської та Преображенської вулиць).
❖ 125 років тому (1897) в Одесі після реконструкції була освячена перша
лютеранська кірха – церква Святого Павла (нині – Центральний
лютеранський кафедральний собор України Св. Павла).
❖ 125 років тому (1897) почалося видавництво журналу «Жизнь Юга», у
якому друкувалися твори М. Горького та І. Франка.
❖ 115 років від часу заснування (1907) с. Випасне
територіальної громади Білгород-Дністровського району.

Мологівської

❖ 115 років від часу заснування (1907) с. Володимирівка Старокозацької
територіальної громади Білгород- Дністровського району.
❖ 110 років від часу відкриття (1912) школи у с. Шимкове Ананьївської
територіальної громади Подільського району.
❖ 110 років від часу створення (1912) єврейської школи Талмуд-тора (нині –
навчально-виховний
комплекс
«Балтська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 1 імені Олеся Гончара-ліцей» Балтської міської ради
Одеської області), збудована на кошти мецената і благодійника Зуся
Писаревського.
❖ 100 років від часу заснування (1922) с. Сергіївка Кодимської територіальної
громади Подільського району.
❖ 100 років тому (1922) була утворена Одеська окружна спілка промисловокредитних і промислових кооперативів (Промкредитспілка). В листопаді
1930 р. припинила існування у зв’язку з ліквідацією округу.
❖ 100 років тому (1922) було створено Чорноморсько-Азовське державне
пароплавство у складі державних пароплавств.
❖ 85 років від часу відкриття (1937) середньої школи в смт Миколаївка
Миколаївської територіальної громади Березівського району.
❖ 85 років від часу відкриття (1937) Одеського зоопарку. Першим директором
був Г. Бейзерт.
❖ 75 років тому (1947) відкрилася дитяча районна бібліотека у м. Ананьїв
Ананьївської міської громади Подільського району Одеської області.
❖ 75 років тому (1947) був заснований технікум промислової автоматики (з
2012 р. входить до складу Одеської національної академії харчових
технологій).
❖ 75 років тому (1947) засновано Новотроянська МТС в с. Нові Трояни (нині
– Городненської територіальної громади Болградського району).
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❖ 75 років від часу відкриття (1947) вечірньої школи для сільської молоді
1-7 кл. у с. Новогеоргіївка (нині – Ананьївської територіальної громади
Подільського району).
❖ 75 років від часу відкриття (1947) першої лікарні в с. Калчева (нині –
Василівської територіальної громади Болградського району).
❖ 75 років від часу заснування (1947) бібліотеки в с. Кохівка (нині –
Ананьївської територіальної громади Подільського району).
❖ 75 років від часу створення (1947) сільського клубу в с. Новоселівка (нині –
Ананьївської територіальної громади Подільського району), в якому
розміщено бібліотеку.
❖ 75 років тому (1947) засновано підприємство «Металіст» в м. Болград.
❖ 70 років від часу відкриття (1952) бібліотеки в с. Селиванівка Ананьївської
територіальної громади Подільського району.
❖ 70 років від часу заснування (1952) м. Іллічівськ (з 2016 р. –
м. Чорноморськ).
❖ 70 років від часу відкриття (1952) колгоспної електростанції у с. Криничне
(нині – Криничненської територіальної громади Болградського району).
❖ 70 років від часу відкриття (1952) сільської бібліотеки у с. Баннівка
Василівської територіальної громади Болградського району.
❖ 70 років тому (1952) закінчено будівництво залізничного вокзалу у м. Рені.
❖ 70 років від часу заснування (1952) бібліотеки в с. Байтали Ананьївської
територіальної громади Подільського району.
❖ 70 років від часу спорудження (1952) заводу з виготовлення паленої цегли у
с. Кубей (нині – Кубейської територіальної громади Болградського району).
❖ 70 років тому (1952) в Одесі закінчено спорудження нового залізничного
вокзалу на місці зруйнованого під час Другої світової війни.
❖ 65 років від часу відкриття (1957) дитячого садка в с. Байтали (нині –
Ананьївської територіальної громади Подільського району).
❖ 65 років від часу відкриття (1957) поштового відділення в с. Нові Трояни
Городненської територіальної громади Болградського району.
❖ 65 років від часу відкриття (1957) сільської бібліотеки у с. Калчево
Василівської територіальної громади Болградського району.
❖ 65 років від часу заснування (1957) смт Зеленогірське Зеленогірської
територіальної громади Подільського району.
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❖ 65 років від часу створення (1957) лікарні в с. Дмитрівка Городненської
територіальної громади Болградського району.
❖ 60 років від часу створення (1962) Будинку культури у с. Оріхівка
Кубейської територіальної громади Болградського району.
❖ 60 років від часу створення (1962) сільського стадіону у с. Кубей
Кубейської територіальної громади Болградського району.
❖ 60 років від часу створення (1962) фельдшерсько-акушерського пункту і
пологового будинку в с. Новогеоргіївка Ананьївської територіальної
громади Подільського району
❖ 60 років тому (1962) було відкрито млин в с. Городне (нині – Городненської
територіальної громади Болградського району).
❖ 60 років тому (1962) за проектом М. А. Шаповаленка, Ю. Г. Вайнштейна,
А. Д. Крайнєва було відкрито Одеський аеропорт (нині – Міжнародний
аеропорт «Одеса»).
❖ 55 років від часу відкриття (1967) Будинку культури у с. Залізничне
Болградської територіальної громади Болградського району.
❖ 55 років тому (1967) відкрито середню школу в с. Градениці (нині –
Біляївської територіальної громади) та середню школу № 1 в с. Дачне (нині
– Дачненської територіальної громади) Одеського району.
❖ 55 років від часу відкриття (1967) Будинку культури у с. Кубей Кубейської
територіальної громади Болградського району.
❖ 55 років від часу відкриття (1967) дитячого комбінату у с. Криничне
Криничненської територіальної громади Болградського району.
❖ 55 років від часу відкриття (1967) лікарні у с. Коханівка Ананьївської
територіальної громади Подільського району.
❖ 55 років від часу відкриття (1967) нової школи у с. Калчева Василівської
територіальної громади Болградського району.
❖ 55 років від часу відкриття (1967) школи і лікарні у с. Нові Трояни
Городненської територіальної громади Болградського району.
❖ 55 років тому (1967) в с. Боярка (нині – Ананьївської територіальної
громади Подільського району) побудовано сільську початкову школу, де
було відкрито клуб і бібліотеку.
❖ 50 років тому (1972) створено Одеське музичне товариство.
❖ 45 років від часу відкриття (1977) Будинку культури у с. Кагарлик
Біляївської територіальної громади Одеського району.
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❖ 45 років від часу відкриття
ім. Є. І. Столиці в м. Ананьїв.

(1977)

історико-художнього

музею

❖ 45 років від часу відкриття (1977) Овідіопольської дитячо-юнацької
спортивної школи № 1 у смт Великодолинське Великодолинської
територіальної громади Одеського району.
❖ 45 років від часу заснування (1977) Одеського літературного музею.
Засновник і перший директор О. Бригін.
❖ 45 років від часу заснування (1977) Усть-Дунайського морського порту у м.
Вилкове.
❖ 45 років від початку (1977) газифікації у м. Болград.
❖ 45 років тому (1977) вийшов перший номер газети «Черноморский маяк»
м. Іллічівськ (з 2016 р. – м. Чорноморськ).
❖ 40 років тому (1982) відкрито Пам'ятник героям-льотчикам 69-го авіаполку.
Встановлений за бойові дії в небі над Одесою (1944) у сквері Героїв
льотчиків (Адміральський проспект) на місці воєнного аеродрому
(скульптори В. Паторов, М. Єременко, архітектор В. Мироненко).
❖ 40 років від часу відкриття (1982) дитячо-юнацької спортивної школи
у м. Біляївка.
❖ 35 років віл часу відкриття (1987) Біляївської центральної районної лікарні.
❖ 35 років від часу відкриття (1987) загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у
с. Оксамитне Болградської територіальної громади Болградського району.
❖ 35 років від часу відкриття (1987) Музею бойової слави
67 Винищувального полку у с. Залізничне Болградської міської громади
Болградського району.
❖ 35 років від часу створення (1987) нового будинку школи у с. Дмитрівка
Городненської територіальної громади Болградського району.
❖ 30 років від часу відкриття (1992) Овідіопольської районної організації
Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).
❖ 30 років тому (1992) вийшли перші номери газет «Коммерсант Юга»,
«Морские ведомости», «Ориентир», «Слово».
❖ 30 років від часу завершення (1992) будівництва Дачненської середньої
школи № 2 (нині – навчально-виховний комплекс с. Дачне Дачненської
територіальної громади Одеського району).
❖ 30 років від часу перейменування (1992) газети «Радянське село» у «Вісті
Ананьївщини».
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❖ 30 років від часу відкриття (1992) клубу і бібліотеки у с. Вербове
Ананьївської територіальної громади Подільського району.
❖ 30 років від часу відкриття (1992) районної станції юних техніків в
смт Овідіополь (нині – Овідіопольської селищної громади Одеського
району).
❖ 25 років від часу відкриття (1997) Болгарського центру культури у м.
Болград.
❖ 25 років від часу створення (1997) автоматичної телефонної станції у с.
Криничне Криничненської територіальної громади Болградського району.
❖ 25 років тому (1997) відкрито меморіал «Захисникам правопорядку» на
Олександрівському проспекті (скульптор О. Князик, архітектор
В. Глазирін).
❖ 20 років тому (2002) відкрито пам’ятник «Дружині моряка» на території
Одеського морського вокзалу (скульптор О. Токарєв).
❖ 20 років тому (2002) побудовано Арабський культурний центр (вул.
Рішельєвська 49; архітектор Д. Повстанюк).
❖ 10 років від часу відкриття (2012) відродженої Свято-Георгіївської церкви в
с. Долинське Ренійської територіальної громади Ізмаїльського району.
❖ 10 років від часу утворення (2012) гербу та прапору с. Оксамитне, с. Табаки
та с. Тополине Болградської територіальної громади Болградського району.
❖ 10 років від часу створення (2012) нового будинку загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів у с. Троїцьке Яськівської сільської громади Одеського району.
❖ 10 років від часу відкриття (2012) храму Великомученика Димитрія
Солунського у с. Кам’янка Вигодянської сільської громади Одеського
району.
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