Календар пам’ятних і знаменних дат Кореччини
28.05.2015 09:49 - Оновлено 04.09.2017 09:02

1150 – перша письмова згадка про місто в Іпатіївському літописі;
1258 – перебував Данило Галицький, організовуючи оборону від монголо-татар;
1380 – Корець передано литовським князем Ягайло князю Федору Острозькому;
1386 – на місці давнього городища розпочато будівництво замку.
початок 15 століття - Корець стає власністю магнатів Корецьких, які володіють до 1651
року;
1495 – князь С. Гальчинський розгромив татарські війська, які намагалися оволодіти
містом;
1533 – князь Кароль та княгиня Анна Корецькі збудували капличку Успіння Пресвятої
Богородиці, нині парафіяльний римокатолицький костел св. Антонія.
1571 – засновано Свято-Воскресенський Корецький монастир.
1595 – побудована церква св. Іллі в с. Н.Корець;
1612 – у місті починає діяти монастир.
1612-1619 – у Корці перебуває відомий педагог, церковний діяч і перекладач Лаврентій
Зизаній (Тустановський);
1620 – князь Самуїл Корецький розпочав будівництво нового храму на території
Воскресенського монастиря та келійних корпусів для православних монахинь.
1662 – святиня роду Корецьких - ікона Божої Матері «Споручниця грішних» і плащаниця
були урочисто перенесені у Свято-Воскресенський монастир.
1648 – 1654 – під час національно-визвольного руху на Україні пройшли загони Б.
Хмельницького і С. Корецького;
1702 – князями Любомирськими побудований в с. В.Межиричі костел св.Антонія
(архітектор Войцех Ленартович);
1706 – зусиллями місцевого настоятеля, отця Станіслава Кропорницького капличку
перебудовано на костел св. Антонія;
1745, 1750 - місто відвідав Григорій Сковорода;
1780 – силами князя Й.Чарторийського перебудовано замок князів Корецьких;
1787 – почали діяти три шкіряні, суконна і полотняна мануфактури;
1788 – збудовано Малий палац князя Й.Чарторийського;
1789 – архітектором Домініком Мерліні в с. В.Межиричі побудовано палац Стецьких;
1790 – стає до ладу Корецький фарфорово-фаянсовий завод, продукція якого була
відома у багатьох країнах Європи;
1793 – після другого поділу Польщі, м. Корець входить до складу Російської держави і
стає волосним центром Новоград-Волинського повіту, Волинської губернії;
1807 - в с. Невірків, Корецького району Яном Стецьким побудований Домініканський
костел;
1810 – князем Йосипом Чарторийським–Ярмолинським закінчено будівництво
Корецького Свято-Троїцького монастиря;
1812 – у Корці побувала письменниця Надія Дурова;
1817 – відомий письменник Володимир Короленко проводив літні канікули в с. Харалуг, у
своєї тітки Кароліни Туцевич;
1834 – збудована церква св. Миколи.
1844, 1845 – у місті побував Микола Костомаров;
1847 – 1850 – через Корець проїзджав французький письменник Оноре де Бальзак;
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1846 – у місті зупинявся Тарас Шевченко;
1848 – в с. В.Межиричі побудована Петро-Павлівська церква;
1863 – народився відомий ботанік Володимир Липський – перший президент Академії
наук України, в селі Самостріли, Корецького району;
1870 – м. Корець відвідав видатний український публіцист, історик Михайло Драгоманов;
1877 – в м. Корець відбудована церква св. Юрія;
1885 – 1886 – І.Я.Франко побував у м. Корець;
1885 і 1886 – за дорученням Петербурзького мінералогічного товариства в Корці та
навколишній місцевості робив геологічні дослідження гірничий інженер, син видатного
вченого М. М. Міклухо – Маклай;
1892 – 1890 - відвідав м. Корець російський письменник Г.О. Мачтет;
1893 – відкрито двокласну церковно-парафіяльну школу;
1897 – в с. Новий Корець збудовано церкву св. Кузьми і Дем’яна;
1898 – розпочато будівництво цукрового заводу, який належав графу Й.Потоцькому ;
1906, влітку – М.М.Коцюбинський, відомий український письменник, побував в с.
В.Межиричі, Корецького району ;
1911 – почало працювати початкове чотирикласне міське училище;
1911 – відкрито дві приватні лікарні на 20 ліжок;
1911-1914 – в с. Н.Корець будувалась церква св.. Параскеви П’ятниці
1915 – отець-настоятель Антоній Даргевич добудував костел за проектом, зробленим
професором Й. Джеконським з Варшави;
1915 – в м. Корець побував Ярослав Гашек, чеський сатирик автор роману «Пригоди
бравого вояка Швейка»;
1918, 12 січня – проголошено радянської влади;
1918 – відвідав м. Корець американський публіцист Джон Рід;
1920 – відвідав м. Корець Ісак Бабель, російський письменник;
1920 – у Корці працювала російсько-українська школа. Почала працювати семирічна
українська школа з обов’язковим викладанням польською мовою;
1921, вересень – Корець ввійшов до складу Польщі;
1939, 17 вересня – у Корець вступили війська Червоної Армії;
1939 – розпочала свою діяльність Корецька лікарня;
1940 – Корець став районним центром Рівненської області;
1940, січень – у місті відкрили середню й неповну школи з викладанням українською
мовою;
1941, 21 січня – розпочала свою роботу Корецька центральна районна бібліотека;
1941 – маловідомий поет Іван Вакула поселився в с. Користь, Корецького району;
1941, червень – засновано інформаційний часопис району «Жовтневі зорі»;
1941, 8 липня – Корець окупували німецько-фашистські війська;
1944, 12 січня – місто звільнено від фашистських окупантів;
1948, 3 серпня – розпочала свою діяльність дитяча бібліотека;
1959 – з Корцем злилися села Зарів’я і Закорчицьке;
1959 – через м. Корець проїзджав Максим Рильський, відомий український письменник;
1960 – зведено новий корпус середньої школи № 1;
1960, серпень – відкрито Корецьку дитячу музичну школу;
1961 – закрито костел св. Антонія ;
1962, грудень – відкрито сільське професійно технічне училище;
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1963 – встановлено пам’ятник Т.Г.Шевченку (автор Л.Бізюк);
1963 – м. Корець відвідали відомі українські дитячі письменники – Борис Комар та Віктор
Кава. В районній дитячій бібліотеці було організовано зустріч письменників з читачами;
1966, 19 грудня – Указом Президії Верховної Ради УРСР лікарня в Корці отримала статус
центральної районної;
1974, вересень – через Корець проїзжав Олесь Гончар, український письменник,
повертаючись з м. Рівне і м. Остріг до Києва;
1977, жовтень – відкрито районний будинок культури на 600 місць;
1979 – засновано Корецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню, на базі колишньої
центральної лікарні;
1982 – відкрито дитячий садок «Ромашка»;
1984 – відкрито ЗОШ №3;
1985 – розпочав свою роботу Корецький історичний музей;
1989 – повернуто костел св.Антонія парафіянам;
1991 – інформаційний часопис району перейменований з «Жовтневі зорі» на «Вісті
Кореччини»;
1995, 18 вересня – Корецька Міська рада затвердила сучасний герб і прапор міста;
1995 – у місті побувала Ліна Костенко. В Корецькій ЦРБ відбулася зустріч Л.Костенко з
читачами ;
1995, вересень – розпочалась газифікація Корецького району;
1996, 24 травня – відбулося Міжнародне літературно-мистецьке Шевченківське свято .
1996 - відвідав Корець перший Президент України Леонід Кравчук;
1998 – Корецька музична школа була реорганізована в дитячу школу мистецтв;
1999 – відновлено газифікацію Корецького району;
2000 – відкрито загальноосвітній ліцей;
2000 – СПТУ-24 реорганізовано в ВПУ-24;
2000, 13 жовтня - науково-краєзнавча конференція “Корцю – 850 років”, з нагоди
святкування 850-річчя;
2000, 14 жовтня – урочисте відзначення 850-річчя міста,
2000, 14 жовтня - м.Корець відвідав В.Литвин – глава адміністрації Президента;
2000, 14 жовтня – в м. Корець відновив свою роботу районний історичний музей;
2011, 15 червня – заснований районний інформаційний тижневик «Вісник Кореччини».
28 серпня - день міста Корець;
Перший четвер після свята Святої Трійці – урочисто святкується день перенесення
найголовнішої святині Корецького монастиря – ікони «Споручниці грішних»;
6 липня – проходить Обласний фестиваль народного мистецтва «Зелене Купало в літо
упало»;
2007 - Президент України В. Ющенко відвідав Корець;
2011, 12 листопада - відкрито пам ятник ліквідаторам аврії на Чорнобильській АЕС;
2014, 11 серпня - відкрито храм на честь Вознесіння Христового у Корці;
2016. 12 травня – відкрито меморіальний комплекс воїнам-афганцям.
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