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Міський хронограф (календар) «Маріуполь на вітрилах 

часу-2022» містить перелік історичних та культурних подій в 

житті Маріуполя, ювілейні дати уродженців краю та видатних 

діячів, життя яких пов’язане з нашим містом. Календар стане у 

пригоді краєзнавцям, освітянам, працівникам бібліотек у 

плануванні роботи на наступний рік. 

Свої зауваження та пропозиції щодо побудови та 

наповнення видання просимо надсилати на e-mail 

metod.dobd@gmail.com, або за адресою: 87555, Маріуполь-55, 

проспект Металургів, 29 КЗК «Донецька обласна бібліотека 

для дітей». 
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ХРОНIКА ЗНАМЕННИХ I ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 

 

140 років від часу закінчення (1882) будівництва залізничної 

дороги до Маріуполя. У цьому ж році завершилось спорудження 

залізничного вокзалу. 

 

135 років від часу відкриття (1887) Концертного театру 

(Зимовий театр) засновником першої професійної трупи Маріуполя 

В. В. Шаповаловим 

 

130 років від часу виходу(1892) у типографії А. А. Франтова 

книги «Мариуполь и его окрестности» 

 

130 років від часу заснування (1892) В. В. Докучаєвим 

Маріупольської агролісомеліоративної дослідної станції, яка 

спочатку носила назву «Великоанадольський участок» 

 

125 років тому (1897) у Маріуполі видав першу продукцію 

трубний цех Нікополь-Маріупольського горно-металургійного 

товариства 

 

90 років від часу відкриття (1932) у Маріуполі грецького 

державного робітничо-колгоспного театру (Грецький театр). У січні 

1938 р. театр було закрито. 

 

85 років від часу присвоєння (1937) Маріупольському 

краєзнавчому музею статусу обласного музею «Донецький 

обласний краєзнавчий музей в м. Маріуполі». У 1950 році у зв'язку 

зі створенням обласного краєзнавчого музею в місті Сталіно 

(Донецьк) Маріупольський був переведений у розряд музеїв 

місцевого значення. 

 

35 років від часу заснування (1987) на громадських засадах 

(засновник А. І. Папуш) Музею історії та етнографії греків 

Приазов’я, якому у1991 р. було надано статус народного. З 1997 р. 

музей носить назву КУ «Музей історії та етнографії греків 

Приазов’я». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA


 

35 років від часу створення (1987) творчої групи 

альтернативного мистецтва «Маріуполь - 87» 

 

30 років від часу заснування (1992) Донецької державної 

академії управління (наразі - Донецький державний університет 

управління (ДонДУУ). Знаходиться у м. Маріуполь. 

 

30 років від часу створення (1992) Маріупольського театру 

ляльок 

 

25 років від часу відкриття (1997) музею історії комбінату 

«Азовсталь» м. Маріуполь 

 

20 років від часу виходу (2002) літературно-публіцистичного 

альманаху «Прибой», на сторінках якого друкувалися проза, поезія, 

нариси, есе. Виходив у Маріуполі. 

 

20 років від часу виходу (2002) п’ятого номеру альманаху 

поезії та прози румейською, урумською, українською та російською 

мовами «Пирнэшу астру» - «Сабати йылдыз» / «Ранкова зоря» 

 

15 років від часу виходу (2007) у видавництві «Азов’є» книги 

Аркадія Проценка «Митрополит Игнатий: «Мойсей мариупольских 

греков» 

 

15 років від часу виходу (2007) збірки Рими Харабадот 

«Греческие сказки села Большая Каракуба» російською та 

урумськую мовами 

 

15 років від часу виходу (2007) книги маріупольського 

письменника, краєзнавця Павла Мазура «За что, Господи? 

Мариуполь, 1937 год: «Греческая операция» 

 

15 років від часу проведення (2007), за ініціативою Міського 

Центру сучасного мистецтва і культури ім. А. І. Куїнджі і 

Маріупольської організації НСХУ, Міжнародної виставки пейзажу 

«Меморіал А. І. Куїнджі»  

 



5 років від часу відкриття (2017) філії Донецького 

національного медичного університету (ДонНМУ) у м. Маріуполь 

 

5 років від часу відкриття (2017) у Маріуполі музею під 

відкритим небом. Розташований музей біля учбового центру 

комбінату ім. Ілліча. Тут знаходяться експонати, які по своїм 

габаритам не змогли стати частиною експозиції музею комбінату. 

 

5 років від часу перейменування (2017) Маріупольського 

музичного училища в Вищий навчальний заклад комунальної 

форми власності «Маріупольський коледж мистецтв» 

(розпорядження Голови Донецької обладміністрації від 15.03.2017 

р.) 

 

5 років від часу створення (2017) на базі Палацу Металургів 

комбінату імені Ілліча культурно-просвітницького центру 

Приазов’я - Міський Палац культури «Український Дім». Сам 

палац був відкритий у липні 1982 року. 

 

 

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
 

135 років від дня народження Івана Пантелеймоновича 

Коваленка (1887-1947), першого директора Маріупольського 

краєзнавчого музею, засновника заповідників «Хомутовський степ» 

та «Кам’яні могили», уродженця м. Маріуполь 

 

105 років від дня народження Ніни Архібаєвої (1917-?), 

відомої маріупольської лікарки, авторки книжки по гінекології, яка 

була удостоєна срібної медалі ВДНГ СРСР. Народилася неподалік 

м. Волноваха. 

 

95 років від дня народження Революти Іванівни Юганової-

Кобзарь (1927-2002), капітана далекого плавання, кандидата 

технічних наук, поетеси, членкині літературного об’єднання 

«Азов’є», авторки поетичних збірок «Времени скольжение», 

«Времени след», «Жизни благодать» та ін. 

 



90 років від дня народження Олександра Рудольфовича 

Штунделя (1932–1995), колишнього міністра монтажних і 

спеціальних будівельних робіт УРСР, уродженця м. Маріуполь 

 

85 років від дня народження Олени Семенівни Колоскової 

(1937-2011), поетеси, прозаїка, членкині літературного об’єднання 

«Азов’є», авторки поетичних збірок «Когда строку диктует 

чувство», «Не в бровь, а в глаз», «Рідне поле, сад, город». Також 

писала байки, гуморески, пісні.  

 

85 років від дня народження Леоніда Петровича Можегова 

(1937-2006), головного редактора газети «Азовсталець», засновника 

літературного клубу «Прометей» м. Маріуполь 

 

85 років від дня народження Вадима Георгійовича 

Петишкіна (1937-2012), поета, прозаїка, члена літературного 

об’єднання «Азов’є», автора книг «Мариупольская красавица», 

«Рассказы первобытного человека», укладача книг «Мои друзья», 

«Лукоморье» та ін. 

 

75 років від дня народження Олександра Миколайовича 

Косовського (1947), поета, історика, члена літературного 

об’єднання  «Азов’є, члена Національного союзу журналістів 

України, автора віршів і прози, трьох альбомів пісень, лауреата 

міжнародного конкурсу «Отчий дом», уродженця Волинської обл. 

 

65 років від дня народження Валерія Пихтіна (1957), поета, 

члена літературного об’єднання «Азов’є», автора поетичних збірок 

«Шарманка на дороге», «Своя колокольня», які увійшли до 

колективної збірки «Шестикнижие» 

 

50 років від дня народження Світлани Василівни Деренчук 

(1972), художниці, авторки картин «Мати і дитя», «Сіамські 

близнюки», «Мовчазна риба». Роботи знаходяться в колекції 

Музею народного декоративного мистецтва м. Київ. Уродженка м. 

Маріуполь, з 1997 року проживає у Києві. 

 

 



45 років від дня народження Марії Петрівни Столярчук 

(1977), прозаїка, поетеси, дипломантки конкурсу «Книга року» за 

книгу прози «Солнцекруг», співавторки збірки «На крыльях белых 

птиц», написаної разом з сином І. Мангушем. Уродженка м. 

Маріуполь. 

 

35 років від дня народження Сергія Геннадійовича 

Коровіна (1987), почесного громадянина м. Маріуполь. Служив у 

полку спеціального призначення «Азов», брав безпосередню участь 

у розробці і здійсненні плану по визволенню міста Маріуполя від 

терористичних угруповань. 

 
СIЧЕНЬ 
 

25 – 60 років від часу введення в дію (1962) першої черги 

найбільшого в світі слябінгу-1150 на Маріупольському 

металургійному заводі ім. Ілліча (наразі ПрАТ «ММК ім. Ілліча») 

 

 
ЛЮТИЙ 
 

1 – 125 років від часу (1897) пуску першого агрегату за заводі 

Нікополь-Маріупольського товариства – трубозварювальний стан у 

трубному цеху 

 

1 - 90 років від дня народження Івана Пилиповича Шостака 

(1932), маріупольського поета, члена літературного об’єднання 

«Азов’є», члена Міжрегіонального союзу письменників України, 

автора збірок «Азовские зори», «Разнотравье», «Живая планета» та 

ін. Народився у с. Берестовому Запорізької обл. 

 

4 – 145 років від дня народження Миколи Омеляновича 

Макаренка (1877-1938), вченого-енциклопедиста, археолога, 

етнографа, мистецтвознавця, художника. У 30-х роках під його 

керівництвом проводилися археологічні розкопки всесвітньо 

відомого унікального пам’ятника Донеччини IV-III тис. до н. е. – 

Маріупольського могильника епохи неоліту. Народився в с. 

Москалівка Полтавської губернії (нині село Роменського району 

Сумської області). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

14 – 90 років від дня народження Наталії Микитівни Юргенс 

(1932-2014), актриси Донецького академічного обласного 

драматичного театру (Маріуполь), народної артистки України 

 

20 – 160 років від дня народження Дмитра Власовича 

Айналова (1862-1939), видатного історика-мистецтвознавця, 

автора фундаментальних праць з історії художньої культури 

Візантії і Київської Русі, уродженця м. Маріуполь 

 

21 – 110 років від дня народження Бориса Олександровича 

Сабурова (1912-1992), артиста театру і кіно, народного артиста 

України. З 1967 року працював на сцені Донецького обласного 

російського драматичного театру (Маріуполь) (наразі Донецький 

академічний обласний драматичний театр). Уродженець м. 

Єкатеринбург (Свердловськ). 

 

 

ЦЬОГО МIСЯЦЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
 

125 років від часу (1987) видачі першої продукції трубного 

цеху Нікополь-Маріупольського гірничо-металургійного 

товариства, яке згодом стало Маріупольським металургійним 

комбінатом ім. Ілліча (наразі ПрАТ «ММК ім. Ілліча» 

 

 
БЕРЕЗЕНЬ 
 

1 – 10 років від часу заснування (2012) літературно - 

поетичного клубу «Світанок» (м. Маріуполь). Заснований за 

ініціативою письменниці Людмили Малиновської. 

 

2 – 40 років від дня народження Олександра Валерійовича 

Лашина (1982), заслуженого майстра спорту зі стронгмену, 

чемпіона та призера чемпіонатів України з важкої атлетики, 

неодноразового рекордсмена України та світу зі стронгмену, 

найсильнішої людини України, уродженця м. Маріуполь 

 



16 – 70 років від дня народження Олександра Михайловича 

Чернова (1952), члена Національної спілки краєзнавців України, 

уродженця смт Мангуш Першотравневого (з 2016 р. – 

Мангушський) району 

 

19 – 100 років від дня народження Валентини Михайлівни 

Листопад (1922-1997), поетеси, членкині літературного об’єднання 

«Азов’є», авторки посмертної книги віршів «Танок», уродженки м. 

Кіровоград (наразі м. Кропивницький) 

 

24 – 90 років від дня народження Леоніда Івановича 

Бондаренка (1932), художника-живописця, члена Національної 

спілки художників України, автора картин «Зима», «Мати», 

«Навколо «Кам’яних могил», «Соняшники» та ін., почесного 

громадянина м. Маріуполь, лауреата конкурсу «Маріуполець року – 

2001» 

 

30 – 110 років від дня народження Олексія Олександровича 

Мішурина (1912-1982), українського кінорежисера, кінооператора, 

члена Спілки кінематографістів України, уродженця м. Маріуполь 

 

30 – 105 років від дня народження Людмили Петрівни 

Казанської (1917-1992), української художниці, членкині 

Національної спілки художників України. Працювала у галузі 

станкової та монументальної скульптури. Уродженка м. Одеса. 

 

30 – 45 років від дня народження Оксани Дмитрівни 

Пилипчук (1977), художниці, членкині Національної спілки 

художників України, викладачки Національного університету 

будівництва й архітектури, авторки картин «Екватор», 

«Народження Венери», «Морська діва» та ін. Уродженка м. 

Маріуполь. 

 

 

 

 

 

 

 



КВIТЕНЬ 
 

1 – 105 років від часу виходу (1917) у Маріуполі газети 

«Мариупольское слово» (замість міської газети «Мариупольская 

жизнь») 

 

1 – 75 років від дня народження Богдана Васильовича 

Слющинського (1947), поета, професора, відмінника народної 

освіти, члена Національного союзу письменників України, 

засновника і редактора альманаху «Мариуполь», члена 

літературного об’єднання «Азов’є», автора збірок «Подих вітру», 

«Осінній вітряк», «Відлуння», «В обіймах часу» тощо. Уродженець 

Львівської обл. 

 

1 – 90 років від дня народження Григорія Яковича Горбаня 

(1932-2000), передовика і новатора виробництва в чорній 

металургії, сталевар комбінату «Азовсталь», почесного 

громадянина м. Маріуполь, уродженця Чернігівської області 

 

5 – 75 років від дня народження Леоніда Миколайовича 

Сумарокова (1947), художника, члена Національної спілки 

художників України, автора робіт «Червона книга», «Вітер 

мандрів», «Червона рута». Працює в галузі декоративно-

ужиткового мистецтва. Уродженець м. Маріуполь. 

 

8 – 30 років від часу (1992) створення Маріупольської 

організації Національної спілки художників України 

 

11 – 75 років від дня народження Людмили Олександрівни 

Масальської (1947), художниці, педагогині, членкині Національної 

спілки художників України, авторки картин «Маріупольчанка», 

«Етюд», «Серпень» та ін. Працює в галузі монументально-

декоративного та станкового живопису. 

 

12 – 35 років від дня народження Віталія Олеговича 

Мандрика (1987-2015), старшого лейтенанта МВС України, 

майстра спорту з рукопашного бою, почесного громадянина м. 

Маріуполь. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня 

(посмертно). Уродженець м. Покровськ. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C


 

16 – 85 років від часу (1937) перейменування газети 

«Приазовский пролетарій» у «Приазовский рабочий» (м. 

Маріуполь) 

 

17 – 85 років від дня народження Євгенія Федоровича 

Шендрика (1937-2016), поета, члена літературного об’єднання 

«Азов’є», автора збірок для дітей та дорослих «Живая вода», «Мост 

через Лету», «Сказка о добре и зле», «Спасёмся любовью», «Плачет 

виноградная лоза» та ін.  

 

21 – 40 років від дня народження Діани Веллс (справж. 

Полянська Яна Анатоліївна) (1982), поетеси, членкині 

літературного об’єднання «Азов’є», конкурсантки незалежного 

фестивалю коротких фільмів «Шорты» і Нюрбергського 

міжнародного кінофестивалю «24h» (Маріуполь), уродженки м. 

Маріуполь 

 

22 – 45 років від часу (1977) відкриття музею історії комбінату 

«Азовсталь» (м. Маріуполь) 

 

28 – 160 років від дня народження Георгія Івановича 

Челпанова (1862-1936), психолога і філософа, засновника 

експериментальної психології, автора підручників з логіки та 

психології для середніх навчальних закладів, наукових праць, 

присвячених експериментальній психології, уродженця м. 

Маріуполь 

 

30 – 130 років від дня народження Вадима Миколайовича 

Іванова (1892-1962), знаменитого українського терапевта, 

науковця, академіка, професора, заслуженого діяча науки, 

уродженця м. Маріуполь 

 

 

ЦЬОГО МIСЯЦЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
 

85 років від часу (1937) відкриття у Маріуполі Палацу 

піонерів (наразі Маріупольський міський Палац естетичного 

виховання) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


ТРАВЕНЬ 
 

5 - 90 років від часу виходу (1932) першого номеру газети 

«Сельськая новь» Першотравневого (з 2016р. – Мангушський) 

району 

 

19 – 30 років від часу (1992) виходу в ефір телерадіокомпанії 

«Сигма» Маріуполь). З цієї дати почалося місцеве телебачення. 

 

23 – 60 років від дня народження Владислава Альбертовича 

Махотіна (1962), маріупольського художника, члена Національної 

спілки художників України, члена творчої групи «Маріуполь-87», 

автора робіт «Натюрморт з лимоном», «Вулиця», «Сонце 

заходить», «До моря вулиця» та ін. Працює в галузі станкового 

живопису. Уродженець м. Маріуполь. 

 

25 – 65 років від дня народження Євгена Борисовича 

Овчаренка (1957), маріупольського художника, автора робіт 

«Камінний набір», «Козацька гармата Кальміуської паланки», 

«Ворота Свято-Нікольського собору, 1991 р.» та ін. Працює в галузі 

декоративно-ужиткового мистецтва. Уродженець м. Маріуполь. 

 

 
ЧЕРВЕНЬ 
 

10 – 85 років від дня народження В’ячеслава Васильовича 

Удовиченка (1937), поета, винахідника, члена літературного 

об’єднання «Азов’є», члена Міжрегіонального союзу письменників 

України, автора книжок з техніки, поетичних та прозових збірок 

«Думки вголос», «Сторінки життя», «Батьківська хата», «А ще не 

вечір…»; книги-альбому «Аметистовое ожерелье» («От Аю-Дага до 

Кара-Дага»). Він також пише пісні, які зібрав у брошурі «Мелодії 

роздумів». Нагороджений почесним знаком «Творець» та знаком 

«Автор». Народився на Вінниччині. 

 

14 – 75 років від дня народження Юрія Володимировича 

Макогона (1947), інженера-механіка, доктора економічних наук, 

професора, академіка Академії економічних наук України, повного 

кавалера почесного знака «Шахтарська слава», уродженця м. 



Краматорськ. Протягом 1995-2016 рр. очолював кафедру 

«Міжнародна економіка» Донецького національного університету. 

Нині - завідувач кафедри «Економіка та міжнародні економічні 

відносини» Маріупольського державного університету 

 
14 – 70 років від дня народження Людмили Олімпіївни 

Руснак (1947–2014), актриси Донецького академічного обласного 
драматичного театру м. Маріуполь, заслуженої артистки України, 
лауреатки театральної премії ім. Марії Заньковецької. Уродженка 
м. Кишинів, Молдова 

 

15 – 70 років від дня народження Суммана Махмадалі 

Мамедова (1952), маріупольського художника, автора картин 

«Осіння тиша», «Глибока осінь», «Старий Маріуполь», «День, що 

минає» тощо. Уродженець с. Дузаграмі, Грузія. 

 

21 – 50 років від часу надання (1972) комплексній пам’ятці 

природи місцевого значення «Соснові культури» статусу пам’ятки 

природи (рішення Донецького облвиконкому № 310 від 21 червня 

1972 р.). Розташована в Мангушському районі між смт Ялта і с. 

Юр’ївка. 

 

28 – 85 років від дня народження Сергія Давидовича Бурова 

(1937), кандидата технічних наук, члена Національної спілки 

краєзнавців та Національної спілки журналістів України, автора та 

ведучого чисельних телевізійних програм «Маріуполь. Минуле». 

Зібрав матеріали про життя і творчість уродженця Маріуполя 

художника А. І. Куїнджі. Основні друковані праці: «Мариуполь. 

Былое», «Из истории Мариупольского театра (Годы, события, 

имена)», «Мариуполь и мариупольцы» та ін. 

 

28 - 85 років від дня народження Віталія Івановича 

Солдатова (1937-2004), поета, члена літературного об’єднання 

«Азов’є», члена Національної спілки письменників України, автора 

поетичних збірок «Не откажите в доброте», «Осеннее утро», 

«Ночная флейта» та ін.  

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BC%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


ЦЬОГО МIСЯЦЯ ВИПОВНЮЄТЬСЯ 
 

 

85 років від часу (1937) випуску донецьким обласним 

грецьким видавництвом «Коллективістис», яке знаходилось у 

Маріуполі, підручника для 1-7-х  класів греко-елінських шкіл 

 

 
ЛИПЕНЬ 
 

3 – 85 років від дня народження Олександра Олексійовича 

Булянди (1937-2006), колишнього генерального директора ПАТ 

«МК «Азовсталь», кандидата економічних наук, заслуженого 

металурга України, почесного громадянина міста Маріуполя, 

уродженця смт Новгородське Донецької області 

 

15 – 40 років від часу відкриття (1982) Палацу культури 

металургів ММК ім. Ілліча м. Маріуполь 

 

26 – 85 років від дня народження Олега Миколайовича 

Кузнєцова (1937), художника, члена Національної спілки 

художників України, автора робіт «Материнство», «Хлопчик і 

дельфін», «Наука» тощо. Працює в галузі станкової та 

монументальної скульптури, медальєрного мистецтва. Уродженець 

м. Маріуполь. 

 

 
СЕРПЕНЬ 
 

12 – 70 років від дня народження Олега Кузьмича Захарчука 

(1952), маріупольського художника, педагога, автора картин 

«Гармонія у співіснуванні», «Радість», «Печаль» та ін. Працює в 

галузі станкового живопису. Уродженець смт Городниця 

Житомирської області. 

 

16 – 70 років від дня народження Лідії Іванівни Кучугури 

(1952), археологині, краєзнавця, членкині Національної спілки 

краєзнавців України, співавтора колективної монографії 

«Мариуполь и его окрестности: взгляд из ХХІ века». Від 1982 року 



працювала старшим науковим співробітником Кам’янець-

Подільського державного історичного музею-заповідника, згодом - 

провідний науковий співробітник Маріупольського краєзнавчого 

музею. У 2007 р. в номінації «За розвиток культури та внесок у 

духовне виховання городян» визнана «Маріупольчанкою року». 

Уродженка м. Маріуполь. 

 

18 – 105 років від дня народження Якуба Муратовича 

Умерова (Якуб Зеккі) (1917-1977), кримськотатарського 

письменника, члена Національної спілки письменників України, 

автора збірок. оповідань «Сильні руки», «Бахт анахтары» («Ключ 

щастя») та «Къытыкълы икяелер» («Гумористичні оповідання»). 

Уродженець Бахчисарайського району (Крим), жив та працював 

журналістом у м. Маріуполь. 

 

19 – 70 років від дня народження Анатолія Борисовича 

Манохіна (1952-2020), художника, члена Національної спілки 

художників України, члена творчої групи «Маріуполь - 87», автора 

картин «Мрія», «Анатомія музики», «Актриса», «Машиніст 

локомотива П. Ковтун» та ін. Працював в галузі станкового 

живопису, графіки, дизайну. Уродженець Калінінградської області. 

 

22 - 105 років від дня народження Султана Газимовича 

Булгучева (1917-2001), члена Національної спілки журналістів 

України, володаря відзнаки «Золоте перо Донбасу», автора книги 

фронтових оповідань «Клен на дороге». Працював у ЗМІ Донецької 

області, зокрема у редакції газети «Приазовский рабочий» 

(Маріуполь).  

 

30 – 100 років від дня народження Євгена Олександровича 

Капустіна (1922-2011), доктора технічних наук, колишнього 

професора ПДТУ, почесного громадянина м. Маріуполь 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕРЕСЕНЬ 
 

4 – 15 років тому (2007) в Маріуполі відбулася велика подія в 

культурному житті України: фестиваль імені Архипа Івановича 

Куїнджі, присвячений 165-річчю з дня народження великого 

художника. Головною подією фестивалю стала Всеукраїнська 

виставка пейзажів «Меморіал А. І. Куїнджі-2», у якому взяли 

участь митці з 34-х міст України. 

 

11 – 70 років від дня народження В’ячеслава Степановича 

Волошина (1952), заслуженого діяча науки і техніки України, 

професора, завідувача кафедрою охорони праці та навколишнього 

середовища, ректора Приазовського державного технічного 

університету, почесного громадянина м. Маріуполь 

 

13 – 35 років тому (1987) в місті Маріуполі вперше було 

відзначено День міста 

 

15 – 70 років від дня народження Віри Миколаївни 

Столярчук (1952), поетеси, педагогині, членкині Національного 

союзу журналістів України, літературного об’єднання «Азов’є» та 

поетичного клубу «Ильичевские зори», авторки поетичної збірки 

«Минувших дней листая партитуру…»; книг прози «Уходящие за 

горизонт», «Диагноз-жизнь» і «Эхо памяти», уродженки м. 

Маріуполь 

 

20 – 70 років від дня народження Олександра Петровича 

Савченка (1952), лікаря, поета та прозаїка, члена літературного 

об’єднання «Азов’є», автора текстів більш ніж 100 пісень, 

поетичних та прозових творів «Самоцветы разума», «О временном 

и вечном», «Исцеляющее слово» та ін. Уродженець м. Маріуполь. 

 

26 – 95 років від дня народження Івана Прокоповича Пірча 

(1927–2012), заслуженого вчителя України, почесного громадянина 

м. Маріуполь 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


26 – 50 років від дня народження Віктора Олександровича 

Саєнка (1972-2014), українського правоохоронця, начальника 

відділу ДАІ міста Маріуполя. Загинув під час виконання службових 

обов’язків. Указом Президента України № 543/2014 від 20.06.2014 

р., «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 

військовій присязі та незламність духу», нагороджений орденом 

«За мужність» III ступеня (посмертно). Уродженець Нікольського 

району Донецької області. 

 

26 – 15 років від часу відкриття (2007) спортивного комплексу 

«Іллічівець» (м. Маріуполь). Сьогодні - це суперсучасний 

спорткомплекс, аналогів якому в Україні немає. 

 

 
ЖОВТЕНЬ 
 

15 - 150 років від дня народження Аркадія (Арона) Яковича 

Коца (1872–1943), поета, перекладача. Працював у містах Горлівка 

та Маріуполь. 

 

15 – 130 років з часу виходу (1892) з друку путівника 

«Мариуполь и его окрестности». 

 

19 – 30 років від дня народження Ігоря Віталійовича 

Радівілова ((1992) українського  гімнаста,  бронзового призера 

Олімпійських ігор 2012, чемпіона Європи у вправах на кільцях 2013 

року. На його честь названо опорний стрибок «The Radivilov». 

Уродженець м. Маріуполь. 

 

21 - 70 років від дня народження Сергія Олексійовича 

Баранника (1952), маріупольського художника, члена 

Національної спілки художників України, голови правління 

Маріупольської організації Національної спілки художників 

України, члена творчої групи «Маріуполь-87», автора робіт «Знак 

жінки», «Знак біди», «Знак відпочинку» та ін. Працює у галузі 

станкового живопису, графіки. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_2012
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Radivilov&action=edit&redlink=1


27 – 50 років від дня народження Тетяни Германівни 

Бакланової (1972), чемпіонки світу серед жінок-шахматисток з 

порушенням слуху, майстра спорту міжнародного класу, 

заслуженого майстра спорту України, уродженки м. Маріуполь 

 

 
ЛИСТОПАД 
 

5 – 85 років від дня народження Леоніда Матвійовича 

Головешка (1937-2021), письменника, кандидата історичних наук, 

доцента, автора наукових робіт та книжок по історії українського 

козацтва: «Україна – козацька держава», «Традиції, звичаї та побут 

україських козаків XV-XXI ст.», «Казачество Приазовья на рубеже 

XX-XXI вв.», «Минуле та сьогодення козацтва Приазов’я», 

«Азовське Козацьке військо та його нащадки» «Нариси з історії 

українського козацтва» та ін. Уродженець с. Покровське 

Мангушського району (наразі ОТГ  

 

8 - 135 років від часу (1887) відкриття у Маріуполі спеціальної 

театральної будівлі – «концертної зали», побудованої на кошти В. 

Л. Шаповалова. Театральний сезон відкрився постановкою п’єси М. 

В. Гоголя «Ревізор». 

 

12 – 15 років від часу присвоєння (2007) Донецькому 

академічному ордена Пошани обласному російському 

драматичному театру (м. Маріуполь) статусу академічного (наказ 

Міністерства культури и туризму). В 2016 році театр було 

перейменовано на Донецький академічний обласний драматичний 

театр. 

 

 
ГРУДЕНЬ 
 

22 – 105 років від дня народження Миколи Григоровича 

Тихонова (1917-1989), художника-монументаліста, члена 

Національної спілки художників України, автора мозаїки «Космос» 

(Маріуполь), картини «Свіжий вітер». Працював в галузі 

станкового та монументального живопису, плакату. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2016


Довідкове видання 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь на вітрилах часу-2022 

міський хронограф (календар) 

 

 

Інформаційно-бібліографічні матеріали 
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