
КОЗИРЄВ Валерій Кирилович (5.02.1952, м. Барнаул Алтайського краю РРФСР) – кандидат 

історичних наук (2002 р.).  

З 1972 по 1976 р. навчався на історичному факультеті Запорізького державного педагогічного інституту, 

після закінчення якого отримав спеціальність “Вчитель історії та суспільствознавства”. 

З 1976 по 1990 р. працював на комсомольській та партійній роботі – секретар райкому, секретар 

міськкому комсомолу, інструктор обкому компартії України, заввідділом пропаганди Запорізького 

міськкому компартії України.  

З грудня 1990 р. очолює культурний центр “Хортиця”. Організує проекти, що сприяють відродженню 

історичних, патріотичних, культурних традицій запорозького козацтва, затвердження в суспільстві 

пріоритету загальнолюдських цінностей, розширення сфери духовного спілкування між людьми, 

затвердження здорового образу життя і задоволення культурних потреб громадян. Зокрема, йому належать 

організація в 1991 р. фольклорно-етнографічного кінного театру “Запорозькі козаки”, в 1994 р. – 

благодійного фонду підтримки працівників карного розшуку; в 1997 р. – благодійного фонду “Допомога”; 

благодійного фонду “Сподівання”. 

Один із ініціаторів створення Запорізького наукового товариства імені Я. Новицького.  

Ініціатор реалізації Національних проектів “Запорозька чайка” та “Бригантина” (головною метою яких є 

підняття та збереження історичних реліквій – стародавніх козацьких суден першої половини XVIII століття). 

У 2000 р. – один з ініціаторів та спонсор встановлення пам’ятника О.С. Пушкіну у м. Запоріжжі. У жовтні 

2000 р. стає засновником та головою громадської організації випускників ЗНУ “Інтелект”. У 2001 р. – 

спонсор встановлення на будівлі Запорізького державного університету меморіальної дошки громадському і 

політичному діячеві, герою соціалістичної праці, ініціатору створення університету в Запоріжжі 

М.М. Всеволожському. 

У 2003 р. створив у рідному селі Широке Василевського району народний музей; у 2004 р. відтворив у 

с. Широке народну бібліотеку. 

З 2011 р. – телеведучий програми “Так склалося історично?” Запорізької обласної державній 

телерадіокомпанії.  

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію “Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті 

ХVІІІ – початку ХІХ ст.”. Науковий керівник – А.В. Бойко. 

Почесний доктор Запорізького національного університету. 

До 2012 р. – голова Запорізької обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури. 

Заступник голови правління Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Член Вченої ради 

Українського інституту національної пам’яті. Член Запорізького обласного відділення Всеукраїнської 

громадської організації “Спілка археологів України”. 

Член редакційних колегій серійних видань “Запорозька спадщина”, “Старожитності Південної України”, 

“Забуті щоденники”, “Вознесенські старожитності”, багатотомників “Новицький Я. Твори у 5-ти томах”, 

“Усна історія Степової України”. 
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