
Календар знаменних та пам’ятних дат 2011 

  КАЛЕНДАР 

              ЗНАМЕННИХ ТА ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

               ОДЕЩИНИ    

           на  2011 рік 

============= 

С І Ч Е Н Ь 

============= 

1 січня 

155 років від дня народження Василя Миколайовича Мочульського  (1856-1920), 

літературознавця, мовознавця, професора Новоросійського університету. 

105 років тому (1906) вийшов перший номер політичної, економічної, популярно-наукової 

і літературної газети “Народное дело” під редакцією Івана Луценка. 

 4 січня 

 150 років від дня народження Івана Михайловича Занчевського (1861-1928), 

математика. У 1905-1907 рр. – ректор Новоросійського університету. 

5 січня   

145 років від дня народження Артемія Григоровича Готалова-Готліба (1866-1960), 

історика, педагога, професора Новоросійського університету. 

8 січня  

105 років тому (1906) в Одесі вийшов перший номер політичної, економічної, наукової і 

літературної газети “Народна справа” під редакцією Івана Луценка. 

9 січня 

105 років тому (1906) відбулися перші збори одеського відділення товариства “Просвіта”. 

13 січня 

130 років тому князя Олександра Михайловича Дундукова-Корсакова (1820-1893), 

генерала від інфантерії, було призначено тимчасовим одеським генерал-губернатором і 

командувачем військ Одеського військового округу. 

14 січня 

215 років тому (1796) в Одесі засновано Магістрат. 



80 років від дня народження Адольфа Івановича Лози (1931-2004), живописця. 

15 січня 

155 років від дня народження Синодія Дмитровича Пападимітріу (1856-1921), 

мовознавця, літературознавця, фахівця з грецької філології, професора Новоросійського 

університету. 

105 років від дня народження Ноте (Натана Михайловича) Лур’є (1906-1987), прозаїка. 

18 січня 

105 років тому (1906) в Одесі відкрито Громадську бібліотеку і читальню (вул. 

Тираспольська, 35). 

 ============ 

Л Ю Т И Й 

============= 

2 лютого 

15 років тому (1996) містом-побратимом Одеси стало місто Нікозія (Кіпр).           

4 лютого 

165 років від дня народження Миколи Олексійовича Умова (1846-1915), видатного 

фізика, професора Новоросійського університету. 

6 лютого  

150 років від дня народження Миколи Дмитровича Зелінського (1861-1953), хіміка-

органіка, професора Новоросійського університету, академіка АН СРСР.  

105 років тому (1906) вийшов перший номер політичної, економічної, наукової та 

літературної газети “Вісті” під редакцією Любові Шелухиної. 

100 років від дня народження Федора Сергійовича Мар’єнка (1911-1971), письменника. 

85 років від дня народження Юрія Володимировича Знатокова (1926-1998), 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України. 

7 лютого  

90 років тому (1921) в Одесі на площі Потьомкінців було відкрито пам’ятник Карлу 

Марксу (демонтовано у 1927 р.). Скульптори: М. Гельман і М. Шехтман. Нині на цьому 

місці (площа Катерининська) стоїть пам’ятник “Засновникам Одеси” центральною 

фігурою скульптурної групи є Катерина II (відновлений 27 жовтня 2008 р.) 

8 лютого  



155 років від дня народження Ромула Олександровича Пренделя (1856-1904), геолога, 

мінералога, кристалографа, професора Новоросійського університету. 

19 лютого 

120 років тому (1891) в Одесі відкрито Народну читальню (нині –Центральна міська 

бібліотека  ім. І. Франка). Побудована вона на кошти    Григорія Маразлі. 

21 лютого  

130 років тому (1881) було затверджено Статут Одеської Стурдзівської богадільні 

сердобольних сестер. 

22 лютого 

105 років від дня народження Миколи Андрійовича Шелюто (1906-1984), живописця, 

заслуженого діяча мистецтв України. 

============ 

БЕРЕЗЕНЬ 

============ 

3 березня 

80 років від дня народження (1931)  Станіслава Савовича Стриженюка, поета.  

5 березня  

45 років від дня смерті Анни Андріївни Ахматової (1889-1966), поетеси. Народилася в 

Одесі. 

12 березня 

90 років від дня народження Петра Йосиповича Каришковського (1921-1988), історика, 

археолога, професора Одеського університету              ім. І. І. Мечникова.    

16 березня 

115 років від дня смерті Петра Івановича Ніщинського (1832-1896), композитора і 

поета-перекладача. 

17 березня 

95 років від дня народження Віктора Арнольдовича Бершадського (1916-1972), поета. 

Уродженець Одеси. 

26 березня 

180 років від дня народження Олександра Йосиповича Бернардацці (1831-1907), 

архітектора. У 1878-1907 рр. жив і працював в Одесі. 



29 березня 

75 років від дня народження (1936) Станіслава Сергійовича Говорухіна, кінорежисера. 

25 років працював на Одеській кіностудії. Автор кінострічок: “Вертикаль”, “Десять 

негритят”, “Пираты XX века”, “Место встречи изменить нельзя”. 

=========== 

КВІТЕНЬ 

=========== 

1 квітня 

100 років тому (1911) вийшов перший номер громадсько-політичної, літературної та 

комерційної газети “Одесская молва”. Редактор-видавець Айзек Нут Хаїмович Гільман. 

2 квітня  

115 років тому (1896) закладено будівлю поштово-телеграфних установ на Садовій вулиці 

(нині – Одеський головпоштамт). 

80 років тому (1931) почав працювати Одеський хлібзавод  № 2. 

6 квітня 

175 років від дня народження Миколи Васильовича Скліфосовського (1836-1904), 

хірурга. Декілька років очолював перше хірургічне відділення Одеської міської лікарні 

(нині – Міська інфекційна лікарня). 

100 років тому (1911) в Одесі відкрито лінію електричного трамвая від Тираспольської 

площі до Ланжерона. 

10 квітня  

65 років (1946) від дня народження Богдана Івановича Сушинського, прозаїка, поета, 

публіциста. 

14 квітня 

105 років від дня народження Айзека Шмульовича Губермана (1906-1966), поета. 

100 років тому (1911) відбулися перші організаційні збори Одеського бібліографічного 

товариства, створеного при Новоросійському університеті. Головою товариства обрано 

професора І.А. Лінниченка. Товариство існувало до 1923 року. 

15 квітня 

100 років від дня народження Оганеса Карапетовича Давтяна (1911-1990), хіміка, 

спеціаліста з фізичної хімії, електрохімії, фундаментальної фізики, професора Одеського 

університету ім. І. І. Мечникова. 



20 квітня   

140 років тому (1871) в Одесі відкрито міське кредитне товариство. Того дня був 

прийнятий статут товариства. 

85 років тому (1926) в Одесі відкрито перший автобусний маршрут Вокзал – вул. 

Пушкінська – бульвар Фельдмана (нині – Приморський бульвар). 

30 квітня 

175 років від дня смерті Івана Онуфрійовича Куриса (1760-1836), учасника Російсько-

турецької війни 1780-1790 рр. І. О. Курис був володарем маєтку в селі Курисове-

Покровське (нині – с. Петрівка, Комінтернівського району). 

15 років тому (1996) містом-побратимом Одеси стало місто Мінськ (Білорусь). 

=========== 

ТРАВЕНЬ 

========== 

1 травня 

75 років від дня смерті Федора Павловича Нестурха (Нештурха) (1857-1936), 

архітектора. Уродженець Одеси. Проектував і зводив будівлі швидкої допомоги, Одеської 

міської публічної бібліотеки та ін.   

3 травня  

205 років від дня народження Миколи Никифоровича Мурзакевича  (1806-1883), 

історика, археолога, мемуариста, професора історії Рішельєвського ліцею,  директора 

музею історії старожитностей. 

130 років тому (1881) в Одесі засновано Товариство опікування жебраків. 

5 травня 

115 років від дня народження Михайла Павловича Алексєєва (1896-1981), 

літературознавця, мистецтвознавця, бібліографа, академіка АН СРСР. У 1925-1927 рр. 

завідувач консультаційно-довідковим бюро Одеської державної публічної бібліотеки. 

Заснував Пушкінську комісію Одеського будинку вчених. На честь ученого при секції 

книги Одеського будинку вчених у 1983 р. засновані Алексєєвські читання. 

6 травня 

75 років від дня народження Олександра Олександровича Красотова (1936-2007), 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України. Уродженець Одеси. 

8 травня 



120 років тому (1891) міська дума прийняла постанову про заснування другої міської 

безкоштовної народної читальні. 

12 травня 

195 років від дня народження Федора Аристовича Струве (1816-1885), фахівця з 

римської історії та словесності, професора Новоросійського університету. 

160 років від дня народження Володимира Миколайовича Палаузова (1851-1920), 

юриста, фахівця із карного права, професора Новоросійського університету. 

100 років тому (1911) вийшов перший номер громадсько-літературної газети “Одесский 

курьер”. Редактор Шмуль Ліберович Бурштейн. 

16 травня 

90 років тому (1921) за рішенням Одеського губвиконкому  заснований Інститут 

народного господарства (нині – Одеський державний економічний університет). Офіційно 

інститут почав функціонувати з 1 червня 1921 р. Першим ректором став відомий 

економіст, учений-сходознавець, доктор економічних наук, професор Віктор Моріцович 

Штейн. 

22 травня 

105 років від дня народження Володимира Сергійовича Мартиновського (1906-1973), 

вченого у галузі колоїдної техніки, термодинаміки й теплоенергетики. 

=========== 

ЧЕРВЕНЬ 

=========== 

10 червня 

90 років від дня народження Володимира Петровича Гетьмана (1921-2003), поета. 

11 червня 

125 років тому (1886) в Одесі на вул. Херсонській, 2,  відкрита перша бактеріологічна 

станція під керівництвом І. І. Мечникова, там працювали такі видатні вчені, як М. Ф. 

Гамалія, Я. Ю. Бардах, Д. К. Заболотний та ін. 

15 червня  

85 років від дня народження Ігоря Михайловича Нєвєрова (1926-1995), поета, прозаїка. 

16 червня  

180 років від дня смерті Олександра Федоровича Ланжерона (1763-1831), генерала від 

інфантерії, графа, новоросійського генерал-губернатора (1815-1823) і одеського 

градоначальника (1815-1820). 



18 червня 

180 років тому (1831) в Одесі засновано цензурний комітет. 

105 років тому (1906) в Одесі вийшов перший номер сатирично-гумористичної 

ілюстрованої газети “Одесситка”. Редактор-видавець Віталій Флоріанович Дашкевич-

Чайковський. 

26 червня 

165 років від дня народження Валерія Миколайовича Лігіна (1846-1900), механіка, 

математика, громадського діяча. У 1895-1897 роках – одеський міський голова. Тривалий 

час очолював Одеське відділення Імператорського Російського технічного товариства. 

========= 

ЛИПЕНЬ 

========= 

7 липня 

145 років тому (1866) при Новоросійському університеті засновано гідрометеорологічну 

обсерваторію. 

45 років тому (1966) в Одесі відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку в Центральному парку 

культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. Автори монумента: скульптори А.Є. 

Бєлостоцький, О.А. Супрун, архітектор            Г.В. Топуз. 

9 липня 

145 років від дня народження Павла Івановича Петренка-Критченка (1866-1944), 

хіміка-органіка, професора Одеського університету                      ім. І. І. Мечникова. 

11 липня  

155 років тому (1856) Дунайське козаче військо було перейменоване на Новоросійське. 

12 липня 

135 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна (1876-1915), спортсмена-

авіатора, одного з перших вітчизняних льотчиків. У 1910 році здійснив в Одесі перший 

політ. 

18 липня  

175 років тому (1836) в Одесі було споруджено Сабанєєв міст. Архітектор    Г.І. 

Торрічеллі, інженер А.Н. Казарінов. 

25 липня 



205 років тому (1806) в Одесі заснований приватний жіночий пансіон для виховання 

шляхетних дівчат, 1829 року перейменований на Одеський інститут шляхетних дівчат. 

145 років від дня народження Михайла Георгійовича Попруженка (1866-1944), 

історика, літературознавця, книгознавця, бібліографа. У 1896-1919 роках – директор 

Одеської міської публічної бібліотеки. Створив перший нарис історії Одеської міської 

публічної бібліотеки (1911). 

26 липня 

180 років (1831) від часу заснування косульства Нідерландів в Одесі. Першим консулом 

став Гербен Пітерс. 

27 липня 

15 років тому (1996) містом-побратимом Одеси стало місто Канагава (Японія). 

========== 

СЕРПЕНЬ 

========== 

3 серпня 

180 років тому (1831) Одеське міське дівоче училище перейшло в нову будівлю на 

Старопортофранківській вулиці. 

155 років тому (1856) створене Російське товариство пароплавства і торгівлі (РТПіТ). 

Цього дня був затверджений статут РТПіТ. 

140 років тому (1871) відкрито Одеську астрономічну обсерваторію. 

5 серпня 

100 років від дня народження Івана Васильовича Мавроді (1911-1981), прозаїка, поета. 

70 років тому (1941) почалася 73-денна героїчна оборона Одеси. 

6 серпня (23 липня ст. ст.) 

180 років від дня народження Григорія Григоровича Маразлі (1831-1907), мецената і 

колекціонера, видатного громадського діяча і філантропа. У 1878-1895 рр. – одеський 

міський голова. 

16 серпня 

80 років від дня народження Миколи Миколайовича Губенка (1931), актора, режисера, 

сценариста. Уродженець Одеси. 

24 серпня 



25 років тому (1986) містом-побратимом Одеси стало місто Калькутта (Індія).        

25 серпня  

160 років від дня народження Людвига Альбертовича Рішаві (1851-1915), ботаніка, 

професора Новоросійського університету. 

31 серпня 

115 років тому (1896) в Одесі відкрито пам’ятник Ерасту Степановичу Андрєєвському 

(1809-1872), першому досліднику цілющих властивостей Куяльницького лиману. Автори 

пам’ятника: скульптор Борис Едуардс, архітектор Микола Толвінський. 

 =========== 

ВЕРЕСЕНЬ 

========== 

1 вересня 

20 років тому (1991) на базі одеської середньої школи № 99 відкрито Міську гімназію з 

поглибленим вивченням англійської мови. 

20 років тому (1991) одеська школа № 74 стала ліцеєм. 

20 років тому (1991) одеська школа-інтернат № 1 стала гімназією з естетичним ухилом. 

 3 вересня 

150 років від дня  народження Михайла Андрійовича Беркоса (1861-1919), живописця. 

Уродженець Одеси. Брав участь у виставках Товариства південноросійських художників. 

4 вересня 

175 років від дня відкриття (1836) парафіяльного училища в селі Дальник (Одеська обл., 

Біляївський р-н). 

75 років від дня народження Віктора Іларіоновича Дзюби (1936-2004), поета. 

5 вересня 

115 років тому (1896) відбулося закладення будівель медичного факультету  

Новоросійського університету. 

9 вересня  

140 років тому (1871) затверджений проект будівництва головної водогінної станції 

Одесько-Дністровського водогону. 

10 вересня 



95 років від дня народження Генріха Володимировича Топуза (1916-1999), архітектора і 

реставратора. Брав участь у створенні пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в м. 

Одесі. 

11 вересня 

85 років тому (1926) в Одесі відбувся X Всесоюзний з’їзд бактеріологів, епідеміологів і 

санітарних лікарів.  

13 вересня  

245 років від дня народження Армана Еммануеля дю Плессі Рішельє (1766-1822), 

герцога. З 1803 р. – градоначальник Одеси, в 1805-1814 рр. – генерал-губернатор 

Новоросійського краю. 

170 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-1895), вченого, 

публіциста, громадського діяча. 

120 років тому в Одесі засновано Фотографічне товариство. У цей день був затверджений 

статут товариства. 

18 вересня 

105 років від дня народження Семена Ісаковича Кірсанова (1906-1972), поета. 

Народився в Одесі. 

21 вересня 

10 років тому (2001) в Одесі зареєстрована регіональна організація Конгресу 

азербайджанців України. 

26 вересня  

120 років від дня  народження Отто Юлійовича Шмідта (1891-1956), академіка. 

40 років тому (1971) містом-побратимом Одеси стало місто Ванкувер (Канада). 

=========== 

ЖОВТЕНЬ 

=========== 

1 жовтня 

85 років тому (1926) в Одесі почало діяти радіомовлення. 

6 жовтня 

95 років від дня народження Еміля Григоровича Гілельса (1916-1985), видатного 

піаніста, народного артиста СРСР. 



12 жовтня 

100 років від дня смерті Луїджі Домініковича Іоріні (1817-1911), одеського скульптора. 

Автор скульптурних груп “Меркурій і Церера” і “Ніч і день” на фасаді Старої біржі (нині 

– фасад міськради). 

16 жовтня 

195 років тому (1816) в Одесі відкрито першу прикордонну  поштову контору. 

22 жовтня 

215 років тому (1796) в Одесі засновано цензуру з трьох осіб: одна духовна та дві 

світських. 

24 жовтня 

135 років від дня народження Дмитра Костянтиновича Добросердова (1876-1936), 

хіміка, спеціаліста у галузі фізичної та неорганічної хімії, професора Одеського 

університету ім. І. І. Мечникова. 

115 років від дня народження Льва Ісайовича Славіна (1896-1984), письменника. 

Народився в Одесі. 

29 жовтня 

175 років від дня народження Миколи Львовича Дювернуа (1836-1906), юриста, 

історика права, професора Новоросійського університету. 

30 жовтня 

 215 років тому (1796) в Одесі засновано біржу для міжнародної торгівлі. 

31 жовтня 

90 років від дня смерті Кіріака Костянтиновича Костанді (1852-1921), живописця, 

засновника Товариства південноросійських художників. У 1902-1921 рр. – його голова. 

===========             

ЛИСТОПАД 

========== = 

1 листопада  

210 років тому (1801) негоціант Фурньє і ліворнський банкір Жом відкрили в Одесі 

перший комерційний банк. Це стало початком банківської справи в Одесі. 

130 років від дня народження Георгія Андрійовича Боровикова (1881-1958), ботаніка, 

професора Новоросійського університету. 



15 років тому (1996) містом-побратимом Одеси стало місто Тбілісі (Грузія). 

4 листопада 

115 років тому (1896) в Одесі засновано Чорноморське благодійне товариство. 

6 листопада 

60 років (1951) від дня народження Василя Микитовича Півня, поета. 

11 листопада  

185 років тому (1826) вийшло розпорядження губернатора                    М.С. Воронцова про 

передання Петрові Федоровичу Францову (1804-1884) у відання одеської міської друкарні. 

15 листопада 

10 років тому (2001) в Одесі зареєстровано національно-культурне об’єднання “Афганська 

община”.  

18 листопада 

155 років від дня смерті Михайла Семеновича Воронцова (1782-1856), генерал-

фельдмаршала, князя. У 1823-1844 рр. – новоросійський генерал-губернатор. 

21 листопада 

70 років від дня народження Михайла Полікарповича Овчаренка (1941-1992), поета. 

26 листопада 

125 років тому (1886) в Одесі засновано приватний ломбард. 

28 листопада 

100 років тому (1911) затверджено статут одеського автомобільного  товариства. 

29 листопада 

105 років від дня народження Романа Лазаревича Кармена (1906-1978), режисера і 

оператора документального кіно, журналіста, сценариста. Уродженець Одеси. 

===========             

ГРУДЕНЬ 

=========== 

1  грудня  

185 років від дня народження Миколи Миколайовича Соколова (1826-1877), хіміка-

органіка, професора Новоросійського університету. 



125 років тому (1886) відкрито Одеське відділення Імператорського Російського 

музичного товариства. 

115 років від дня народження Георгія Костянтиновича Жукова (1896-1957), Маршала 

Радянського Союзу. У 1946-1948 рр. командував Одеським військовим округом. 

40 років тому (1971) містом-побратимом Одеси стало місто Марсель (Франція). 

3 грудня 

165 років тому (1846) в Одесі на Пересипу освячена і відкрита церква Казанської Божої 

Матері. 

65 років від дня смерті Антона Самійловича Бориневича (1855-1946), статистика-

демографа. З 1890 р. керував Статистичним бюро Одеси. 

5 грудня 

20 років тому (1991) створена Асоціація корейців України. 

15 грудня 

105 років від дня народження Ірми Хаїмовича Друкера (1906-1978), прозаїка, критика. 

105 років тому (1906) в Одесі вийшов перший номер газети “Музыкальное 

самообразование. Музыка дома, в школе и на эстраде”. Редактор-видавець Яків 

Самійлович Кауфман. 

30 років тому (1981) містом-побратимом Одеси стало місто Валенсія (Іспанія). 

16 грудня 

145 років від дня народження Василя Васильовича Кандінського (1866-1944), 

живописця, графіка і теоретика мистецтв. 

19 грудня 

135 років тому (1876) створено Одеське бальнеологічне товариство. Того дня затверджено 

статут товариства. 

21 грудня 

105 років від дня народження Олександра Михайловича Батрова (1906-1990), прозаїка. 

Народився в Одесі. 

31 грудня 

180 років від дня смерті Івана Павловича Бларамберга (1772-1831), археолога, 

директора музею історії та старожитностей. 

================================================= 
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265 років від часу заснування (1746) смт Вилкове (перша назва Липованське). 

215 років тому (1796) аптекареві поляку Якову Шиманському дозволено відкрити в 

Одесі аптеку. 

210 років тому (1801) в Одесі  відкрито міську лікарню. 

205 років тому (1806) в Одесі засновано Імператорське страхове товариство. 

205 років тому (1806) купець О.Я. Новіков відкрив канатний завод (нині – Одеський 

сталедротоканатний завод). 

195 років тому (1816) затверджено перший статут для управління Бессарабською областю. 

Головне управління краєм було доручене наміснику. 

195 років тому (1816) засновано місто Арциз, нині – районний центр. 

190 років від дня народження Івана Іустиновича Палімпcестова (1821-1876), агронома, 

економіста, професора Новоросійського університету. 

190 років (1821) від часу заснування міста Болграда. 

185 років тому (1826) почалося спорудження архітектурного ансамблю нинішнього 

Приморського бульвару за проектом А. І. Мельникова. 

185 років тому (1826) почалося будівництво палацу графа                     М.С. Воронцова (у 

стилі італійського Відродження). Проект архіт.              Ф.К. Боффо. 

180 років тому (1831) в Одесі вийшов перший літературно-художній збірник “Одесский 

альманах на 1831-й год”, виданий П. Морозовим і                       М. Розбергом. 

175 років від дня народження Івана Степановича Некрасова (1836-1895), професора 

словесності, дослідника історії давньоруської літератури. У 1890-1895 роках – ректор 

Новоросійського університету. 

175 років (1836) від часу спорудження у Кілії Покровського собору. 

170 років тому (1841) в Одесі засновано жіночий монастир 3-го класу при церкві Святого 

Михаїла. 

170 років тому (1841) в Одесі почали виходити “Записки Императорского общества 

сельского хозяйства Южной России”. Виходили до 1922 р. 

155 років тому (1856) Миколу Івановича Пирогова (1810-1881), видатного хірурга, 

призначено  попечителем Одеського навчального округу. 

150 років тому (1861) одеським градоначальником призначено генерал-майора Платона 

Олександровича Антоновича. 



150 років тому (1861) в Одесі відкрито першу парову олійню. 

145 років тому (1866) в Одесі на вулицях з`явилися перші газові ліхтарі. 

140 років тому (1871) Російське товариство пароплавства і торгівлі та Одеська залізниця 

відкрили на Пересипу залізничну школу. 

140 років тому (1871) в Одесі засновано Торговельно-промислове товариство. 

140 років тому (1871) відкрито Одеське відділення Імператорського Російського 

технічного товариства. 

140 років тому (1871) відбулося відкриття Михайло-Семенівського сирітського будинку в 

пам`ять графа М. С. Воронцова. 

135 років тому (1876) одеським градоначальником призначено графа Володимира 

Васильовича Левашова. 

135 років тому (1876) відкрито Одеське реальне училище Св. Павла. 

135 років тому (1876) в Одесі заснована макаронна фабрика. 

135 років тому (1876) за проектом архітектора Фелікса Вікентійовича Гонсіоровського 

зведено будівлю нинішнього Одеського історико-краєзнавчого музею. 

130 років тому (1881) в Одесі засновано приватне єврейське жіноче професійне училище 

2-го розряду Анни Сігал. 

130 років тому (1881) засновано міське Товариство взаємного страхування майна в Одесі. 

130 років тому (1881) в Одесі засновано музичне товариство. 

130 років тому (1881) в Одесі відбулася сільськогосподарська виставка. 

125 років тому (1886) на дачі Григорія Григоровича Маразлі на його   власні кошти 

відкрито Школу садівництва. 

120 років тому (1891) в Одесі відкрито громадське єврейське професійне училище. 

120 років тому (1891) Одеське відділення Імператорського Російського технічного 

товариства заснувало школу десятників з будівельної справи. 

120 років тому (1891) в Одесі вперше з’явився автомобіль, який належав редакторові 

газети “Одесский листок” В.В. Навроцькому. 

120 років тому (1891) відкрито приватне жіноче училище 2-го розряду (Гольштейн і 

Шпіглер). 

120 років тому (1891), мандруючи по країні, до Одеси прибув Олексій Пєшков (Максим 

Горький). Деякий час він працював вантажником в Одеському порту і на основі своїх 

вражень від цієї роботи пізніше  написав оповідання “Челкаш”. 



115 років тому (1896) професор Олександр Іванович Кирпичников (1845-1903) став 

попечителем Одеської міської публічної бібліотеки (нині – Одеська національна наукова 

бібліотека ім. М. Горького). 

115 років тому (1896) Л.М.Толстой надіслав до Одеської міської публічної біблотеки 15-

томне зібрання своїх творів. 

115 років тому (1896) за сприяння одеського градоначальника П.Зеленого було збудовано 

Будинок працелюбності для безробітних. 

100 років тому (1911) в Одесі відкрили корково-лінолеумний завод. 

95 років тому (1916) в Одесі  відкрито фототехнічні курси                           Г.С. Михайлова-

Мучника – перший в Російській імперії фототехнічний навчальний заклад. 

95 років тому (1916) в Одесі вийшов друком український альманах “Степ”– четверта книга 

міського українського журналу “Основа”. 

90 років тому (1921) відкрилася бібліотека Одеського сільськогосподарського інституту. 

80 років тому (1931) Одеське Бюро Реєстру перетворене на Інспекцію Реєстру СРСР 

Чорноморського басейну. 

75 років тому (1936) в Одесі в палаці графа М. Воронцова відкрито Палац піонерів ім. Я. 

Гордієнка. 

75 років тому (1936) згідно з постановою Раднаркому СРСР в Одесі створено Український 

експериментальний інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В. П. Філатова. 

60 років тому (1951) створено Одеське бюро подорожей та екскурсій. 

50 років від часу відкриття (1961) музею-квартири О. С. Пушкіна (нині – філія Одеського 

літературного музею). 

50 років тому (1961) 4-й район Одеського морського порту став самостійним морським 

торговельним портом Іллічівськ. 

50 років тому (1961) містом-побратимом Одеси стало місто Сегед (Угорщина). 

50 років тому (1961) відкрито Одеський планетарій. 

45 років тому (1966) в Одесі засновано літературно-художній та громадсько-політичний 

збірник Одеської письменницької організації “Горизонт”. 

40 років тому (1971) в Одесі засновано Південний науковий центр Національної академії 

наук України. 

35 років тому (1976) розпочалося спорудження міжнародного поромного причалу в 

Іллічівському морському порту. 

20 років (1991) від дня заснування в Одесі першої української гімназії (на базі СШ № 42). 



10 років тому (2001) в Одесі зареєстрований болгарський  культурно- просвітницький  

клуб “Огнище”. 

  

Зав. відділу “Одесика”                                             Л.І. Саєнко 

Упорядник                                                                Т.І. Олейникова 

 


