
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Календаря знаменних  
і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 
 1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

1) Затвердити Календар знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік згідно з 
додатком. 

2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань охорони здоров`я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Чемерис І. А.  
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І. А. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                      Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                            Сергій ЗАВАЛІЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від ___ грудня 2020 року №  

 
КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 2021 РОКУ 

 
ЛЮТИЙ 

01.02.2021 – 110 років від дня народження Ловецького (справжнє прізвище Левицький) 
Павла Федосійовича (01.02.1911-29.10.1975), українського письменника. Народився в  
с. Куцеволівка Олександрійського повіту Херсонської губернії. 
20.02.2021 – 70 років від дня урочистого відкриття загальноосвітнього навчального закладу 
№ 2.  
 

БЕРЕЗЕНЬ 
02.03.2021 – 100 років від дня народження Настасьєва Григорія Кириловича (02.03.1921-
06.09.2011) – заслуженого учителя України, кандидата педагогічних наук, Почесного 
громадянина м. Олександрії, Лауреата обласної педагогічної премії  
імені В.О. Сухомлинського. 
05.03.2021 – 70 років від дня народження Кравченка Юрія Федоровича (05.03.1951-
04.03.2005) – Почесного громадянина міста Олександрії, державного діяча.  
17.03.2021 – 120 років від дня народження Жадова Олексія Семеновича (17.03.1901–
10.11.1977) – воєноначальника, Героя Радянського Союзу, Почесного громадянина  
м. Кропивницького, визволителя Олександрії та Кіровоградщини від нацистських 
загарбників. 
18.03.2021 – 110 років тому у повітовому місті Олександрії Херсонської губернії вийшов 
перший випуск театрального часопису «Александрийский Театральный Листок». 
 

КВІТЕНЬ 
07.04.2021 – 120 років від дня народження Білаківської Вікторії Марківни (25.03.1901 за 
старим стилем – 09.12.1965), живописця, графіка, члена Союзу Художників СРСР, 
народилася в Олександрії в родині лікаря Білаківського.  
13.04.2021 – 100 років від дня народження Байсака Михайла Григоровича (13.04.1921-
06.04.2007) контр-адмірала, учасника бойових дій в роки Другої світової війни, військового 
та громадського діяча, автора книг про війну. Народився у с. Щасливе Олександрійського 
району. 
19.04.2021 – 80 років з дня народження Ніколенка Степана Федоровича, Почесного 
громадянина м. Олександрії, ініціатора створення і першого директора Олександрійської 
дитячої художньої школи.  
23.04.2021 – 180 років від дня народження Вадима Володимировича Романова (1841-1890), 
письменника. 
24.04.2021 – 100 років від дня народження Мержанової Марини Федорівни (24.04.1921- 
13.04.2019) – краєзнавець, донька Федора Мержанова. 
29.04.2021 – 110 років від дня народження Семена Миколайовича Волощука, гірничого 
інженера. 
 

ТРАВЕНЬ 
04.05.2021 – 130 років від дня народження Мержанова Федора Миколайовича (21.04.1891-
24.04.1971) – краєзнавця, автора спогадів про місто Олександрію за період 1895-1917 років, 
ініціатора та одного з активістів краєзнавчого музею в Олександрії. 
10.05.2021 – 80 років з дня народження Валентини Овсіївни Мартиняк (1941), завідувача 
санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №16 міської ради у 1977-2011 
роках, депутата Олександрійської міської ради І, ІІІ, ІV та V скликань. 



20.05.2021 – 90 років Олександрійському фаховому коледжу культури і мистецтва. 
 

ЧЕРВЕНЬ 
14.06.2021 – 70 років від дня народження Віктора Євгеновича Косенка, конструктора. 
22.06.2021  – 140 років від дня народження священика Покровської церкви  Антонія Котовича (09.06.1881)  
розстріляного 27.05. 1938 р.,  реабілітованого 16.05.1964 р. 
 

ЛИПЕНЬ 
14.07.2021 – 110 років тому (01.07.1911 за старим стилем) в Олександрії відкрита 
вчительська гімназія. Підготовчі курси для вступу до вчительської семінарії були 
започатковані у 1910 році. 
16.07.2021 – 60 років з дня народження Алли Олександрівни Козуб, директора 
загальноосвітнього навчально-виховного закладу I-III ступенів № 6 Олександрійської міської 
ради. 
25.07.2021 – 60 років з дня народження Сергія Сергійовича Ярого (справжнє прізвище 
Булка), актора. 

 
СЕРПЕНЬ 

06.08.2021 – 80 років тому була окупована Олександрія. 
06.08.2021 – 50 років від дня народження Олега Борисовича Кулигіна (1971-2014), 
військовослужбовця, героя АТО. 
09.08.2021 – 130 років від дня народження Діброви Іллі Даниловича, Почесного 
громадянина міста Олександрії, командира партизанського з’єднання  
ім. К. Є. Ворошилова в роки Другої світової війни. 
22.08.2021 – 60 років з дня народження Олега Миколайовича Соколовського, заслуженого 
тренера України. 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
04.09.1921 – 100 років від дня народження Пономаренка Антона Семеновича (04.09.1921-
2007) – учасника Другої Світової війни, краєзнавця, автора численних публікацій з історії 
міста Олександрії та району, автора книг «Вони принесли свободу», «Олександрійсько-
Знам'янська операція».   
14.09.2021 – 150 років від дня народження Василя Васильовича Хижнякова (1871-1949), 
земського санітарного лікаря, публіциста. 
18.09.2021 – 50 років з дня народження Володимира Богдановича Шарана, футболіста і 
тренера. 
20.09.2021 – 90 років від дня народження Бориса Петровича Меньшикова (1931-2014), 
голови виконкому Олександрійської міської ради. 
 

ЖОВТЕНЬ 
04.10.2021 – 60 років Олександрійському цукровому заводу. 
06.10.2021 – 80 років з дня народження Станіслава Макаровича Степаненка, педагога. 
12.10.2021 – 80 років з дня народження Валерія Аркадійовича Долгушева, інженера, 
педагога. 
20.10.2021 – 70 років з дня народження Валерія Васильовича Буреги, військового соціолога і 
психолога. 
 

ЛИСТОПАД 
 

19.11.2021 – 50 років тому 19 листопада 1971 року на сторінках міськрайонної газети 
«Ленінський прапор» вийшов перший номер «Школи Сухомлинського». Впродовж 1971-
1975 років було здійснено 25 випусків, в яких розміщено близько 90 матеріалів. 



27.11.2021 – 110 років від дня народження Зімяхіна Павла Олександровича 
Олександрійського педагога, вчителя біології (1961-1971 – середня школа №2, науковця, 
учня видатного науковця Миколи Вавілова. 
 

ГРУДЕНЬ 
28.12.2021 – 100 років від дня народження  Діброви Людмили Іллівни (28.12.1921- 
30.04.2014) – Почесного громадянина міста Олександрії, учасниці підпільно-партизанського 
руху на Кіровоградщині. 
У грудні 1821 року (200 років тому) посад Петриківка перейменовано в Нову Прагу з 
включенням його до складу військових поселень, яка поступово стає значним торговельним 
пунктом Півдня України. 
 

Дати та події, щодо яких встановлено лише рік 
320 років від дня народження Григорія Усика (1701 рік) – одного з перших засновників поселень на 
території сучасної Олександрії. 
 

110 років тому, у квітні 1911 року в театрі м. Олександрії відбулися гастролі Санкт-
Петербургського Передвижного театру П. Гайдебурова і Н. Скарської.  
110 років тому в Олександрії восени 1911 року відбулася 1-ша сільськогосподарська 
виставка, яка була проведена Олександрійським повітовим земством. У музейному центрі 
зберігається фотоальбом цієї виставки, адресований земському агроному Перцеву. 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 


