
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

_______________________СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Календаря 
знаменних і пам’ятних дат 
м. Олександрії на 2020 рік 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету № ___ від ___ листопада 2019 року «Про 
затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2020 рік» та 
висновки постійних комісії міської ради, з метою відзначення визначних подій історії, 
суспільно-політичного, громадського та культурного життя міста, ювілеїв його 
уродженців та видатних особистостей, життя і діяльність яких пов’язана з містом 
Олександрією,  

 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШЛА: 
 

1. Затвердити Календар знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2020 рік 
(додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти і науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді 
фізкультури та спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Сосну Л.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК  
  

ПРОЕКТ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення міської ради 
«__» грудня 2019 року № ___ 

 
ЗНАМЕННІ І ПАМ’ЯТНІ ДАТИ М. ОЛЕКСАНДРІЇ У 2020 РОЦІ 

 
Січень 

25 січня - 70 років років від дня народження Тамари Мануїлівни Аноко (1950) - педагог, 
поет, прозаїк, член Національної спілки журналістів України. 
26 січня - 60 років років від дня народження Олександра Миколайовича Мозгового  
(1960) - художник, педагог (викладач НВО Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка 
ЗНЗ І – ІІІ ступенів – школа мистецтв. 
27 січня - 110 років тому відбулося відкриття нової будівлі Олександрійської повітової 
земської управи (14 січня за стприм стилем 1910 р.) (Будинок піонерів, теперішній 
ЦДЮТ). 

 
Лютий 

12 лютого - 170 років від дня народження Олексія Захаровича Попельницького (1850-
1929) - історик, бібліофіл, педагог і громадський діяч. 
17 лютого - 160 років від дня народження Миколи Олександровича Мержанова (1860 -
1936), Почесного  громадянина, земського службовця. 
24 лютого - 140 років від дня народження монаха Антоніна (Головко Олексій Іванович) 
(1880 - 1930 ), ченця Ново-Афонського монастиря на Кавказі, народився в Олександрії, 
розстріляний  26.10.1930 у числі ченців Ново-Афонського монастиря на Кавказі. 
 

Березень 
01 березня - 100 років від дня народження Антоніни Тимофіївни Криуленко (1920-2012) - 
вчитель, краєзнавець. 
10 березня - 80 років від дня народження Карпова Віталія Семеновича (1940) - педагог, 
музикант, заслужений працівник культури УРСР, почесний громадянин міста Олександрії. 
 

Квітень 
09 квітня – 40 років тому здійснений запуск космічного корабля «Союз-35», на якому 
вперше в космос полетів наш земляк підполковник Леонід Іванович Попов.  

 
Травень 

07 травня - 60 років від дня народження Віктора Васильовича Бабича (1960) - актор. 
09 травня - 160 років від дня народження Миколи Івановича Борисова (1860) - статистик 
Олександрійського повітового земства. Автор карти та плану Олександрії. Укладач 
систематичного каталогу Олександрійської громадської бібліотеки. 
18 травня - 175 років від дня народження Зерваницького Миколи Івановича (1845 - 1903). 
кандидата юридичних наук, голови Олександрійської земської повітової управи (1877 - 
1903), повітового предводителя дворянства, землевласника Олександрійського повіту, 
Почесного громадянина міста Олександрії (1882 р.). 
22 травня - 110 років від дня народження Григорія Никоновича Логвина (1910 - 2001) - 
український мистецтвознавець і архітектор. 
 

Червень 
04 червня - 90 років від дня народження Бориса Тихоновича Березняка (1930-1988) - поет, 
журналіст. 
14 червня - 80 років від дня народження Станіслава Михайловича Гончарова (1940) - 
педагог, професор, автор 235 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 14 



підручників та навчальних посібників, 2 монографії. Заслужений працівник освіти 
України. 

Липень 
2 липня - 125 років тому (19 червня 1895 року за старим стилем) дозволено цензурою 
видання «План міста Олександрії».  
 

Серпень 
15 серпня - 80 років від дня народження Віктора Митрофановича Саєнка (1940) - інженер-
конструктор, Почесний громадянин міста Олександрії.  
31 серпня - 75 років від дня народження Леоніда Івановича Попова (1945), двічі Героя 
Радянського Союзу, льотчика-космонавта, Почесного громадянина міста Олександрії. 

 
Вересень 

17 вересня - 70 років від дня народження Сергія Васильовича Тримбача (1950) - 
український кінокритик, сценарист, кінознавець. 
 

Жовтень 
04 жовтня - 120 років від дня народження Михайла Олександровича Донця (1900-1981) - 
український актор і режисер, заслужений артист УРСР. У 1965 – 1981 р.р. очолював 
самодіяльний театр в місті Олександрія. 
20 жовтня - 70 років від дня народження Євгена Михайловича Желєзнякова (1950) - поет, 
прозаїк. 
23 жовтня - 80 років від дня народження Геннадія Григоровича Півняка (1940) – 
енергетик, педагог, Доктор технічних наук, професор, академік НАН України. 

 
Листопад 

10 листопада - 110 років від дня народження Неоніли Феодосіївни Бузаньової – кандидат 
медичних наук, лікар-хірург, викладач Олександрійського медичного училища. 

 
Грудень 

23 грудня - 70 років від дня народження Надії Володимирівни Жахалової (1950) – історик, 
краєзнавець. 
29 грудня - 50 років від дня народження Григорія Анатолійовича Місютіна  (1970) – 
гімнаст, чотириразовий срібний олімпійський призер 1992 року, бронзовий призер 
Олімпійських ігор в Атланті. Заслужений майстер спорту. 
 

Дати, коли відомий тільки рік: 
275 років тому була створена «Карта Задніпровських місць» Данила де Боксета (1745) 
вперше зявилася територія населеного пункту на карті 
170 років - від Дня народження (1850) Миколи Дмитровича Байдака, землевласника 
Олександрійського повіту, гласного земського повітового зібрання, депутата І-ї Державної 
Думи. 
110 років тому (1910 р.) побудована нова будівля Першого початкового училища, народна 
назва «школа Чіркіна», в довоєнний період - школа № 3, останні роки - спеціалізована 
школа № 4.  
110 років тому (1910 р.) в Олександрії відкрита приватна гімназія Наталії Сокальської. 

 
Дні пам’яті: 

14 грудня - день пам’яті Пищевича Семена Григоровича (1863-1945) - голова 
Олександрійської повітової земської управи 

__________________________________ 


